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informatie 1 Bouw van het menselijk lichaam

informatie 2 Bouw van het hart
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informatie 3 Enkele eigenschappen van de hoofdklassen van antistoffen

informatie 4 DNA
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informatie 5 Meiose met crossing-over

informatie 6 Celcyclus

M

G2

S

G1

interfase

mitose

tijd

000007 18B 4 Lees verder

biv001dfinf.qxd  9-12-99  11:02  Pagina 4

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



informatie 7 Ontwikkeling van de bevruchte eicel

informatie 8 In vitro fertilisatie

Een procedure voor in vitro fertilisatie.
Een rijpe eicel wordt uit een van de eierstokken van een vrouw gehaald en in een
voedingsmedium geplaatst. Hierin gaat de ontwikkeling van de eicel verder. Als meiose I
heeft plaatsgevonden, wordt het poollichaampje dat is gevormd, van de eicel losgemaakt
en het genetisch materiaal ervan onderzocht. Op grond van de resultaten van dit
onderzoek wordt besloten om de eicel al dan niet te laten bevruchten door een spermacel.
Daartoe worden spermacellen bij de eicel in het voedingsmedium gebracht. Als de
bevruchte eicel zich normaal ontwikkelt, kan het embryo in de baarmoeder van de vrouw
worden geïmplanteerd.
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informatie 9 Vroege biopsie, late biopsie, vruchtwaterpunctie
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informatie 10 Ligging van belangrijkste hormoonklieren
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informatie 11 Hormonen bij de mens

bewerkt naar: G.B. Bannink & Th.M. van Ruiten, Biologie informatief, Apeldoorn, 1994, 151

Einde
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