
DNS: Die kode van 
lewe







Doelwitte van die les
• Aan die einde van die les behoort jy in staat te wees om:

✓ Die ligging, struktuur en funksie van DNS te beskryf

✓ Die geskiedenis van die ontdekking van die DNS-molekuul te 

verstaan

✓ Die proses van DNS-replisering te interpreer

✓ RNS se ligging, struktuur en rol in proteïensintese te verstaan

✓ Te onderskei tussen DNS en RNS



Ligging

• In die sitoplasma, in organelle



Ligging

Selkern Chromosoom

Sel



Struktuur



Strutuur beskrywing
✓ Dit is 'n dubbele string in 'n heliks vorm

✓ Dit bestaan uit boustene/monomere genoem nukleotiede

✓ Die drie komponente van 'n nukleotied is soos volg: stikstofbasisse, 

fosfaatgedeelte en deoksiribose-suiker deel

✓ Die 4 stikstofbasisse is Adenien,Timien , Sitosien en Guanien

✓ Die basisse word verdeel in twee groep: Puriene (dubbelring-strukture) 

is A en G en Pirimidiene (enkel-ring strukture ) is T en C

- adenien (A) bind met timien (T)

- sitosien (C) bind met guanien (G)

- deur swak-waterstofbindinge



Funksies
✓ Funksies van DNS sluit in:

- Gedeeltes van DNS dra oorerflike inligting

- DNS bevat gekodeerde inligting vir proteïensintese

- Beheer die funksionering van selle

Die DNS van verskillende spesies verskil slegs in die volgorde van die 

nukleotiede



GESKIEDENIS VAN DIE ONTDEKKING 
VAN DNS

• Die dubbel heliks vorm van die DNS-molekuul is ontdek deur James 

Watson en Francis Crick, deur sommige bewyse (X-straal foto) van 

Rosalind Franklin en Maurice Wilkins te gebruik.



DNS-REPLISERING
• DNS-replisering is die proses waarvolgens nuwe DNS uit

bestaande DNS gemaak word

• Dit vind plaas in die selkern van die sel GEDURENDE interfase

• DNS moet korrek gerepliseer word om  mutasies (foute in die gene) 
te vermy

• Die redes vir replisering is:

✓ om te verseker dat die dogterselle wat gevorm word na seldeling
(mitose) elk identiese genetiese materiaal bevat.

✓ om te verseker dat die twee dogterselle presies dieselfde
hoeveelheid DNS as die moedersel bevat



Hoe DNS-replisering plaasvind:

• Die DNS-molekuul rol af.

• Waterstofbindings tussen die twee stringe breek/Die molekuul rits 

oop. 

• Elke string dien as 'n templaat.

• Vry nukleotiede heg aan die individuele stringe met 

komplementêre stikstofbasis wat paar 

• Twee identiese DNS-molekule word gevorm 

• Die proses word deur ensieme beheer







RNS (ribonukleïensuur)
Ligging van RNS:

✓ b-RNS/mRNA word in die selkern gevorm en funksioneer by die 
ribosoom

✓ o-RNS/tRNA word in die sitoplasma aangetref 

Struktuur van RNS: 

✓ 'n Enkele string molekule wat uit nukleotiede bestaan 

✓ Elke nukleotied is 'n samestelling van 'n suiker (ribose), fosfaat en 'n 
stikstofbasis 

✓ Vier stikstofbasisse van RNS/RNA: adenien (A), urasiel (U), sitosien
(C) en guanien (G) 

✓ Basisse van RNS is gerangskik in getalle van 3 (b-RNS- kodon en
o-RNS- antikidon)

• RNS SPEEL ‘N BAIE BELANGRIKE ROL IN PROTEïENSINTESE





Verskille tussen DNS en RNS



Toepassing







BAIE DANKIE DAT JULLE 

INGESKAKEL HET
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✓TOT ‘N VOLGENDE KEER


