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ECHELON 4           Constitutioneel niveau

Herstel vanuit 
het centrale 
zenuwstelsel (Czs)
Legio klachten en omschreven pathogenesen vinden hun oorsprong in het 
centrale zenuwstelsel. Elke activiteit in het lichaam, of dat nu een spier is die 
niet doet wat hem gevraagd wordt, de houding van het lichaam die tot klach-
ten leidt of de ontbrekende sociale intelligentie waarmee mensen de wereld 
tegemoet treden om daarmee steeds weer in conflict te komen, kunnen het 
gevolg  zijn van epigenetische bezwaren van het centrale zenuwstelsel. 

De hersenen en het ruggenmerg die samen het centrale zenuwstelsel vor-
men, staan voor het meest complexe stuk materie dat in het heelal bekend is. 
Het is de absolute geest die zich in deze materie en als deze materie als mens 
uitdrukt. Zo laat zij in haar werking  de ‘geest’ in mensen geboren  worden, 
die op haar beurt de werking van dit complexe systeem weer kan invullen, 
aanvullen en wijzigen.

De vorming van dit complexe systeem is zodanig  dat de scheppingsevolutie 
en de veranderingen in ruimte en tijd hun sporen hebben achter gelaten ten 
gunste van het eindresultaat.

Psycho-emotioneel functioneren
In het verlengde merg en de hersenstam zijn dan ook de functies verenigd die 
behoren bij de basale  levensvoorwaarden zoals ademhalen en hartwerking 
en nog een aantal voor het leven zo noodzakelijke zaken, terwijl de hogere 
menselijke functies van introspectie en reflexie, taal en logica verborgen lig-
gen in de hoogste regionen van het menselijk brein, de hersenschors en met 
name de prefrontale cortex. Dit laatste aangevuld met de werking van mil-
joenen energetische schakelingen per seconden staan borg voor een goed en 
gezond lichamelijk en psychisch-emotioneel  functioneren. 
Het is het leven zelf met al haar ins en outs dat eigen patronen in al die scha-
kelingen kan aanbrengen die vervolgens een eigen leven kunnen gaan leiden. 
Dit laatste ten goede of ten slechte.

Indien ten slechte, wat in de meeste gevallen dus een pathologische ontwik-
keling  betreft op fysiek  en psychisch-emotioneel gebied dan  wordt dit deel 
gekenmerkt door interactie tussen de hulpvrager en de hulpgever. 
Mocht deze laatste een arts of psychiater zijn dan worden medicijnen ingezet 
die meestal voorzien in het afdekken van receptoren op hersencellen zodat 
deze niet geactiveerd kunnen worden door bepaalde neurotransmitters. 
Deze manier van handelen is therapeutisch gezien slechts beperkt houdbaar. 
Mocht deze echter een psycholoog/psychotherapeut zijn dan worden pro-
blemen naar hun kernoorzaak besproken en behandeld door het verkrijgen 
van inzicht en zelfregulatie. 

Psycho-sociale hulpverlening
Volledig herstel blijft altijd de vraag terwijl het maatschappelijk kapitaal dat 
met dit geheel gemoeid is nagenoeg onbetaalbaar wordt.
De therapeutische methodieken die tegenwoordig van de natuurgenees-
kunde worden geëist vallen mede onder het begrip van de psychosociale 
hulpverlening,  juist omdat veel lichamelijke klachten een psychosociale basis 
hebben. Dit is een goede zaak!

Het zijn juist deze mensen die gewend zijn met  natuurgeneeskundige  mid-
delen te werken die een bijzondere affiniteit zullen voelen met de middelen 
die door Vita Producten zijn ontwikkeld voor al deze bijzondere hersendelen. 
De expediënten van Vita Producten B.V. zijn niet alleen een welkome aanvul-
ling op het behandelassortiment, maar ook een noodzakelijke  aanvulling als 
het gaat om die klachten die geaccentueerd het centraal zenuwstelsel zelf 
betreffen. Dit in verband met angsten en andere emoties, een beter sociaal 
gedrag door herstel van de inlevingscapaciteit. Zo zijn er ook bepaalde mo-

Neuro-Endocrien

Met Neuro-endocrien wordt de integratie 
aangeduid van twee systemen: Het Centraal 
Zenuwstelsel en het endocriene (hormo-
nen) systeem dat voor het belangrijkste deel  
door het Czs wordt geïnnerveerd. Goed 
beschouwd krijgen zelfs de weefselhormo-
nen ook via het Czs hun actieprogram door. 
De hypofyse-hypothalamus combinatie is 
hierin  erg belangrijk maar ook de epifyse 
en de hersenstam-modulla oblongata. Daar 
komt bij dat veel hersenhormonen een dub-
belfunctie hebben als neurotransmitter.  Zo 
bepaalt het Czs de timing, de kracht en de 
functies die geïnnerveerd moeten worden 
natuurlijk mede op grond van een terug-
koppeling van functies via het vegetatieve 
systeem naar de hersenen. 

Bijna alle hormonen in het lichaam worden 
geregeld door negatieve terugkoppeling. 
De hypothalamus speelt hier een belang-
rijke rol in. In de hypothalamus liggen 
normen opgeslagen over de hoeveelheden 
van stoffen, of bijvoorbeeld hoogte van 
temperatuur. Als alle stoffen rond de norm 
schommelen is er sprake van homeostase. 
Een stabiel intern milieu. De hypothala-
mus meet via een sensor de hoeveelheid 
van een stof en bepaalt of de hoeveelheid 
omhoog of omlaag moet. Dit gebeurt naar 
omstandigheden( bijvoorbeeld menstrua-
tiecyclus vrouw). Naar aanleiding hiervan 
stuurt de hypothalamus een bericht naar 
de hypofyse dat de hormoonproductie 
stimuleert. 

Andere 
hersencentra

Weefsels in
het lichaam

Hypothala-
mus

Hypofyse

Schildklier

+

+

-

-

TRH

TSH

T4 en T3
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torische en fijnmotorische verstoringen waar de fysiotherapeut geen grip op 
kan krijgen. Denk in dat geval ook aan al die ouderen achter een rollator, zij 
die slecht ter been zijn.
Dit laatste wordt geaccepteerd omdat dat nu eenmaal bij de leeftijd hoort en 
ogenschijnlijk is dat zo, echter veel van het herstel komt in dat geval uit de 
motorische cortex die als het ware gereanimeerd kan worden waardoor ‘het 
normale bewegen’ weer terug kan komen.

Herstelpotentie
Gerichte kracht is nodig om het genoemde te realiseren. Gemoduleerd door 
wiskundige duidingen is deze kracht in staat exact dat te doen wat noodzake-
lijk is. Kennis over het centrale zenuwstelsel is alom aanwezig, het gaat hier 
om de toepassing van deze kennis op energetische niveaus. Herstelpotentie is 
te allen tijde in het lichaam aanwezig. Het enige dat Vita Producten met deze 
en andere middelen beoogt is die herstelpotentie van haar ketenen bevrijden.

Centraal zenuwstelsel (Czs) ECHELON-4
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Czs 1
Hersenvliezen        

Czs  2
Ventrikels          

Czs 3 
Witte en grijze stof

Czs 4 
Telecenphalon 

Czs 5 
Diencephalon 

Czs 6 
Mesencephanlon 
      
Czs 7 
Meylencephalon    

Czs 8 
Cerebellum vezels

Czs 9 
Cerebellum cellen

Czs 10 
Pons
 
Czs 11 
Truncus cerebri

Czs 12
Medulla oblongata
         
Czs 13 
Extra piramidaal

Czs 14
Piramidaal

Czs 15 
Medulla spinalis grijs

Czs 16 
Medulla spinalis wit

Czs 17 
Thalumus

Czs 18 
Hypothalamium

Czs 19 
Limbisch systeem

Czs 20
Islands of Calleja

Czs 21 
Cortex cerebri 
Neocortex

Voeding en reiniging/Chronische hoofdpijn.

Liquor.

Informatieoverdracht, -opslag/Gebrek aan infor-
matie en opslag, mentaal en lichaamsgeheugen.

Grote hersenen/Alle lobussen.

Tussen hersenen/Thalamus, hypothalamus, 
hypofyse.

Middenhersenen/Zintuigen en motoriek/Hartwer-
king.

Achterhersenen/Schakelcentrum met de rest van 
het lichaam.

Kleine hersenen/Fijnmotoriek/Verstoring van de 
Precieze bewegingen.

Kleine hersenen/Fijnmotoriek en distributie van 
signalen naar cortex/Bewegingsverstoring.

Slapen/Ademhalen slikken.

Hersenstam/Locus caeruleus/Slaap-waak cen-
trum, ademhaling, bloedsomloop en bloeddruk.

Verlengde merg/Hartslag, ademhaling, spijsverte-
ring en bloeddruk.

Bewegingsopdrachten naar de basale ganglia 
voor grovere motoriek/Beven en tics, Parkinson, 
Huntington, etc.

Verlies van fijnmotoriek of verlamming/Spastici-
teit.

Motorisch/temperatuur, fibratie en pijnzin.

Waarneming lichaamshouding en beweging.

Verbindingsstation.

Bloeddruk, hartslag, honger, dorst en stofwisse-
ling/Anorexia.

Hippocampus/Fornix/Amygdala/Olfactory/Alzhei-
mer, geheugenverlies, posttraumatische stress-
klachten/Epilepsie/Neuropsychologie/Gevoel, 
geur, reuk en smaak. 

Hartkloppingen en bloeddruk/Gedragswijziging 
door schizofrenie en cardiovasculaire aandoenin-
gen.

Prikkels omzetten in bewustzijn, denken en han-
delen.

Centraal zenuwstelsel (Czs)

Hersenen

De menselijke hersenen (plurale tan-
tum), ook het menselijk brein, vormen 
het deel van het centrale zenuwstelsel 
dat zich in het hoofd (schedel) bevindt 
De hersenen zijn het waarnemende, 
aansturende, controlerende en informa-
tieverwerkende orgaan in de mens. Ze 
bevinden zich binnenin de schedel en 
samen met het ruggenmerg vormen ze 
het centrale zenuwstelsel. 

De menselijke hersenen zijn een extreem 
complex orgaan; ze zijn opgebouwd 
uit vele tientallen miljarden (recent 
onderzoek van Suzana Herculano-Houzel 
van de Universiteit van Rio de Janeiro 
toont aan 86.000.000.000) zenuwcellen 
(neuronen) waarvan elk in verbinding 
staat met een groot aantal andere 
zenuwcellen, soms vele duizenden. 
De hersenen besturen en coördineren 
zintuigsystemen, beweging (zowel 
bewust als onbewust) en homeostati-
sche lichaamsfuncties zoals ademhaling, 
bloeddruk en lichaamstemperatuur. De 
hersenen zijn ook de bron van cognitie, 
logisch denken, verbeelding, creativiteit, 
emotie en geheugen.

Al beslaan de menselijke hersenen 
slechts twee procent van het lichaams-
volume, ze gebruiken een tienvoud aan 
zuurstof vergeleken met de rest van het 
lichaam en verbruiken een kwart van 
de totale energie. Ook stroomt twintig 
procent van het bloed voortdurend naar 
de hersenen.

ECHELON 4           Constitutioneel niveau
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Czs 22 
Cortex cerebri Al-
locortex

Czs 23 
Cortex cerebelli

Czs 24 
Frontale cortex

Czs 25 
Pariëtale cortex

Czs 26 
Occipitale  cortex

Czs 27 
Temporale cortex

Czs 28
Insulaire cortex

Czs 29 
Cortex cingularis
anterior

Czs 30 
Cingulate gyrus

Czs 31 
Corpus  geniculatum
            
Czs 32 
Laterale kernen

Czs 33
Thalamus kernen

Czs 34 
Subthalamaticus

Czs 35 
Lateraal geniculaire 
kern

Czs 36 Nucleus reticu-
laris Intralaminares

Czs 37 
Corpus striatum

Czs 38 
Substantia nigra

Czs 39 
Pedunculus cerebri

Czs 40 
Nucleus accumbens

Czs 41 
Oxytocine
   

Cortex grote hersenen/Prikkels omzetten in be-
wustwording, denken en handelen.

Sensibele werking en motorische werking/M.S.

Pre: Persoonlijkheid, motivatie, gedrag, termijn-
planning. Orbito: Vloeken en hypersexueel gedrag, 
drugs en alcohol.

Spieren en gewrichten en ruimtelijk denken en 
handelen/Dysfasie/afasie/Dyscalculie, dyslexie, 
apraxie, agnosie.

Verwerken van visuele informatie, het zien.

Verbaal geheugen, spraak en gehoorschors, 
taalbegrip.

Fysiek mechanisch handelen zelfbewustzijn, ver-
stand, sociale emotie/Psychopathologie.

Pijnprikkels-gedragsbepaling/Functieregulatie: 
hartslag.

Autonome functies en cognitieve processen/Hart-
ritme, bloeddruk en studie.

Laterale/Mediale/Visuele en auditieve waarne-
ming/Dyslexie.

Integraal sensorische prikkels.

Motorische controle/Schakelstation en limbisch 
systeem/Informatieintegratie.

Dysfunctie van subthalamaticus kern leidt tot 
ADHD.

Schakelstation voor visuele informatie naar visu-
ele cortex. 

Aandachtsprikkels en reguleren van  emotie.

Geheugen, leerprestatie, slapen, emotie en taal.

Parkinson.

Belangrijke groepen axonen die door de peduncu-
lus cerebri heenlopen zijn de tractus corticospina-
lis en de tractus corticobulbaris.

Positieve beleving, verlangen en motivatie. Bevrij-
dend gevoel door dopamine/Verslavingsgedrag, 
compulsief.

Angst sociaal conflict, borstvoeding, nieren, 
hart, vetcellen/Plezier, vriendschap, romantische 
interacties.

Centraal zenuwstelsel (Czs) ECHELON-4
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Czs 42 
Vasopressine  
           

Czs 43 
Dopamine 

Czs 44 
Noradrenaline

Czs 45 
Ghreline

Czs 46
Serotonine

Czs 47 
Acetylcholine

Czs 48 
Palmitoylethanola-
mide

Czs 49 
Nucleus supra-
schiasmaticus

Csz 50
Neurogensis

CHAOS
CHAOS 1 
Immuunglobulines

CHAOS 2 
Myeline

CHAOS 3 
Cholesterol

CHAOS 4 
Lezen en rekenen

CHAOS 5
Pijn

CHAOS 6
Bloeddruk

CHAOS 7 
Gewrichten

CHAOS 8 
Ademhalingscentrum

CHAOS 9 
Gewichtsbeheersing

CHAOS 10 
Herpes

Chaos 11
Purkinjecellen

Chaos 12 
Natrium-Kaliumpomp

Waterresorptie in de nieren en vaatvernauwende 
werking. Agressie, regulatie bloeddruk, lichaam-
stemperatuur/(ADH) 

Dopaminerge circuits/Uit de Substantianigra/Par-
kinson/Cognitieve prestaties/Beloning en straf. 

Emoties, activatietoestand van de hersenen en 
slaapwaakritmiek.

Stimuleert de voedselinname en -afname/Obesi-
tas.

Stemming en gedrag. Endorfineproductie/Pijnre-
ductie en rustgevend/Depressiviteit.

Signaaloverdracht. Maakt slijm in bronchiën aan. 
Bloeddrukverlagend/Myastenie (spierzwakte).

Anti-inflammatoire en pijnstillende werking en 
ontstekingsremmende werking.

Bioritme/Biologische klok.

Aanmaak zenuwcellen.

Energeert: Immuunglobulines.

Energeert:  Myeline

Energeert:  Cholesterol.

Energeert: Dyslexie dyscalculie.

Energeert: Pijn.

Energeert: Bloeddruk.

Energeert: Gewrichten.

Energeert: Ademhalingscentrum.

Energeert: Gewichtsneheersing.

Energeert:  Herpes.

Energeert: Purkinjecellen.
    

Energeert: Natrium-Kaliumpomp.

Europees onderzoek: 
165 miljoen mensen lijdt aan 
hersenziekte

Ruim eenderde van de Europeanen, bijna 
165 miljoen mensen, lijdt aan een of 
meer psychische stoornissen. Depressie is 
hiervan de grootste ziekmaker. Driekwart 
van de mensen met een stoornis wordt 
daarvoor niet behandeld. 
Bij een onderzoek in de 27 EU-landen 
plus Zwitserland, IJsland en Noorwegen is  
gekeken naar een breed scala aan hersen-
ziekten, variërend van angst, depressie en 
verslaving tot zwakbegaafdheid en demen-
tie.  Angststoornissen zijn met 14 procent 
de meest voorkomende stoornis, gevolgd 
door stemmingsstoornissen (7,8 procent). 
Dit betekent dat respectievelijk ruim 69 
miljoen en ruim 30 miljoen Europeanen 
hieraan lijden. 

De behandeling van mensen met psy-
chische stoornissen is sinds 2005 niet 
verbeterd. Voor een deel is dat te wijten 
aan het feit dat psychische stoornissen 
niet goed worden onderkend en niet 
serieus genomen, aldus de onderzoekers 
in hun rapport. 
Ze stellen dat impact en reikwijdte van 
psychische stoornissen schromelijk 
worden onderschat, zowel door veel 
zorgverleners als het grote publiek. Maar 
een kwart van de mensen met psychische 
stoornissen krijgt hulp. Niet meer dan 10 
procent krijgt een adequate behandeling 
in de vorm van psychotherapie of medi-
catie. Daar komt bij dat behandelingen 
vaak niet optimaal zijn, en dat er te weinig 
preventieve interventies zijn, aldus de 
onderzoekers. 

European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP)

ECHELON 4           Constitutioneel niveau
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Gebruiksadvies

Mits niet anders geadviseerd, opbouwen 
tot 1x daags 1-10 druppels, in te nemen 
direct onder de tong, op een door be-
handelaar bepaald tijdstip. Geadviseerde 
dosering niet overschrijden. Dit product 
kent geen negatieve effecten.

CHAOS 13
B12 vitamine

CHAOS 14 
Melanine

CHAOS 15 
Archaea

CHAOS 16 
Ureum-Citroenzuur-
cyclus

CHAOS  17
Zenuwstelsel

CHAOS 18
Erytrocyten

CHAOS 19 
Manische depressie

CHAOS 20 
Zien

CHAOS 21 
Glucose Ionen

Energeert: B12 vitamine.
 

Energeert: Melanine.
 

Energeert: Archaea.
 

Energeert: Ureum-Citroenzuurcyclus.
 

Energeert: Zenuwstelsel.
    

Energeert: Erytrocyten.
   

Energeert: Duopariteit.
   

Energeert: Het zien.
   

Energeert: Glucose Ionen.
  

Centraal zenuwstelsel (Czs) Chaos ECHELON-4
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Bij eukaryoten  (organismen met celkern) omvat het genoom één complete 
set chromosomen in de celkern. Het bevat een voor elke soort specifiek aan-
tal chromosomen die onderling verschillen in vorm, structuur en de genen 
die erop liggen. Elk type chromosoom komt als regel één keer voor, maar 
door oude polyploïdisering (verdubbelingen) kunnen er (restanten van) ver-
dubbelingen aanwezig zijn. Deze kunnen mutaties in het gewone chromo-
soom teweeg brengen waaronder segmentmutaties. 
Deze segmentenmutaties worden ook  wel grootschalige mutaties of chro-
mosomale mutaties genoemd, omdat ze een aanzienlijk deel van de struc-
tuur van een chromosoom kunnen beïnvloeden. Bij segmentmutaties wordt 
een groter aantal nucleotiden beïnvloed door verwijdering, tussenvoeging, 
verplaatsing of verdubbeling bijvoorbeeld: 

    bij deleties (verwijdering) wordt een sequentie uit het chromosoom 
verwijderd;
    bij inversies (omkering) wordt een sequentie binnen het chromosoom 
‘omgekeerd’ qua volgorde;
    bij duplicaties (verdubbeling) wordt een sequentie gekopieerd en elders 
aan het DNA toegevoegd;
    bij translocaties (verplaatsing) wordt een sequentie uit het chromosoom 
geknipt en elders weer toegevoegd.

Energetische reconstructie

Door energetisch reconstructies toe te pas-
sen is het mogelijk  de chromosomen weer 
in hun oude status te herstellen. Hierdoor 
kunnen er in de praktijk mooie dingen ge-
beuren. In dit opzicht zijn er een aantal mo-
gelijkheden:

A. De cliënt voelt weinig of niets, maar na 
het herstel van de schade is het mogelijk 
het probleem binnen de psychisch/fysieke 
structuur van het lichaam verder door te 
behandelen;

B. De cliënt voelt op korte termijn verbe-
tering in de situatie waarbij er ook verder 
doorbehandeld kan worden;
C. De cliënt voelt een Herxheimer reactie 
als gevolg van aanpassingen binnen de 
structuur waar mutaties hebben plaatsge-
vonden; 
D. De cliënt voelt niets maar er gebeurt 
heel veel.

Schema Chromosoommutaties

Bij een mutatie verandert de basenvolg-
orde van het DNA. Dit kan op verschillende 
manieren. Deze worden hierboven weerge-
geven. Bij een deletie verdwijnt een stukje 
code helemaal uit het DNA. Bij een insertie 
wordt juist een extra stukje toegevoegd. Bij 
een duplicatie komt een stukje code twee 
keer in het DNA voor. Bij een inversie wordt 
een stukje van de DNA code omgedraaid. 
Bij een translocatie wisselen twee stukken 
DNA basen met elkaar uit. 

Bronnen: Modern Genetic Analysis (News 
Work, 1991), Kennislink.

Energetische recon-
structie chromosoom-
mutaties

Eiwitsynthese 1 
Deletie DNA
 
Eiwitsynthese 2 
Duplicatie DNA

Eiwitsynthese 3
Inversie DNA

Eiwitsynthese 4 
Insertie DNA

Eiwitsynthese 5
Translocatie DNA

Eiwitsynthese 6 
Trisomie DNA

Eiwitsynthese 7
Partiële Trisomie DNA

Eiwitsynthese 8 
Mozaïk Trisomie DNA

Eiwitsynthese 9 
Marker Trisomie DNA

Eiwitsynthese 10 
Monosomie DNA
            
Eiwitsynthese 11 
Partiële Monosomie DNA

Eiwitsynthese DNA
Energeert: Deletie DNA.
  

Energeert: Duplicatie DNA.
  

Energeert: Inversie DNA.

Energeert: Insertie DNA.

Energeert: Translocatie DNA.

Energeert: Trisomie DNA.

Energeert: Partiële Trisomie DNA.
   

Energeert: Mozaïk Trisomie DNA.  
    

Energeert: Marker Trisomie DNA.
    

Energeert: Monosomie DNA.
    

Energeert: Partiële Monosomie DNA.
 
 

ECHELON 4           Constitutioneel niveau
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ECHELON-4

Gebruiksadvies Eiwitsynthese

Mits niet anders geadviseerd, 1 - 5 drup-
pels/daags innemen direct onder de tong. 
Geadviseerde dosering niet overschrijden. 
Dit product kent geen negatieve effecten.

Toepassing Eiwitsynthese

• DNA-niveau
Toepassing Eiwitsynthese 1 t/m 11 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties op DNA niveau.

• RNA-niveau
Toepassing Eiwitsynthese 12 t/m 22 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties op RNA niveau.

• Mitochondriaal DNA niveau
Toepassing Eiwitsynthese 23 t/m 27 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties op mitochondriaal DNA niveau.

• Mitochondriaal RNA niveau
Toepassing Eiwitsynthese 28 t/m 32 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties  op mitochondriaal RNA niveau.

Eiwitsynthese 12
Deletie RNA 

Eiwitsynthese 13 
Duplicatie RNA
 
Eiwitsynthese 14 
Inversie RNA

Eiwitsynthese 15
Insertie RNA

Eiwitsynthese 16 
Translocatie RNA

Eiwitsynthese 17
Trisomie RNA

Eiwitsynthese 18
Partiële Trisomie RNA

Eiwitsynthese 19
Mozaïk Trisomie RNA

Eiwitsynthese 20 
Marker Trisomie RNA

Eiwitsynthese 21 
Monosomie RNA

Eiwitsynthese 22 
Partiële Monosomie 
RNA

            

Eiwitsynthese 23 
Deletie Mt. DNA

Eiwitsynthese 24
Inversie Mt. DNA

Eiwitsynthese 25
Translocatie Mt. DNA

Eiwitsynthese 26 
Monosomie Mt. DNA

Eiwitsynthese 27
Partiële Monosomie 
Mt. DNA

Eiwitsynthese 28 
Deletie Mt. RNA

Eiwitsynthese 29 
Inversie Mt. RNA

Eiwitsynthese 30 
Translocatie Mt. RNA
            
Eiwitsynthese 31 
Monosomie Mt. RNA

Eiwitsynthese 32
Partiële Monosomie 
Mt. RNA

   

Eiwit

Energeert: Deletie RNA.
    

Energeert: Duplicatie RNA.
    

Energeert: Inversie RNA.
    

Energeert: Insertie RNA.
   

Energeert: Translocatie RNA.
    

Energeert: Trisomie RNA.
 
   
Energeert: Partiële Trisomie RNA.
    

Energeert: Mozaïk Trisomie RNA.
    

Energeert: Marker Trisomie RNA.
    

Energeert: Monosomie RNA.
   

Energeert: Partiële Monosomie RNA.

Energeert: Deletie Mitochondriaal DNA.
  

Energeert: Inversie Mitochondriaal DNA.
   

Energeert: Translocatie Mitochondriaal DNA.
   

Energeert: Monosomie Mitochondriaal DNA.
 
 
Energeert: Partiële Monosomie Mitochondriaal 
DNA.

Energeert: Deletie Mitochondriaal RNA.
   

Energeert: Inversie Mitochondriaal RNA.
 
  
Energeert: Translocatie Mitochondriaal RNA.
    

Energeert: Monosomie Mitochondriaal RNA.
    

Energeert: Partiële Monosomie Mitochondriaal 
RNA.
    

Eiwitsynthese RNA

Eiwitsynthese Mitochondriaal DNA

Eiwitsynthese Mitochondriaal RNA

Eiwitsynthese


