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Vraag 1 
Membraaneiwitten kunnen zich lateraal door de celmembraan bewegen. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door de specifieke samenstelling van de celmembraan (fluid mosaic model). De vloeibaarheid van de 
membraan bepaalt de mate waarin eiwitten zich lateraal kunnen bewegen. Bij een lage temperatuur 
is de membraanvloeibaarheid verminderd en zal de laterale diffusie kleiner zijn. 
 
Vraag 2 
a) Actief transport is een vorm van membraantransport waarvoor energie nodig is (energie verbruikt 
wordt). Ook goed: actief transport is membraantransport waarbij een energievragend proces 
(endergonic) gekoppeld is aan een energieleverend proces (exergonic). 
 
b) Het transport van stoffen tegen hun concentratiegradiënt of electrochemische gradiënt in kan 
uitsluitend via actief transport plaatsvinden. Grotere moleculen als bepaalde suikers, aminozuren, 
peptiden, polysacchariden en veel geneesmiddelen worden ook getransporteerd d.m.v. actief 
transport (ABC-type ATPases) omdat ze niet op een andere wijze (diffusie) de membraan kunnen 
passeren. 
 
Vraag 3 
a) RNA polymerase II 
 
b) Direct gevolg: mutatie in of verkorting van RNA. Indirect gevolg: aminozuur mutatie in eiwit, 
mogelijk resulterend in dysfunctie. 
 
c) Fosforylering van pol II, interactie via SH2 domein (opm. voor de docenten: waarschijnlijk bindt 
Rsp5 via een zogenaamd WW-domein aan proline-rijke sequenties van pol II, maar dit kunnen de 
studenten niet weten. Dus we houden het bij het didactisch leugentje over SH2). 
 
d) Afbraak van pol II. Zo wordt voorkomen dat het foutief RNA genereert. Bovendien maakt het 
plaats voor de repair eiwitten. 
 
Vraag 4 
a) Alternatieve splicing.  
 
b) Nee, want de promotersequentie bevindt zich op het DNA (grotendeels) vóór de transcriptie 
startsite (en wordt dus niet meegenomen naar het mRNA) 
 
c) Acetylering van histonen leidt ertoe dat het DNA wat losser om de histonen heen gewikkeld zit. 
Door de lossere chromatinestructuur kunnen transcriptiefactoren en RNA-polymerase makkelijker 
bij het DNA, waardoor transcriptie makkelijker kan plaatsvinden. 
 



Vraag 5 
a) Een GPCR is een 7TM receptor, bestaat uit één eiwitketen met 7 transmembraan domeinen. De 
extracellulaire hydrofiele domeinen (loops) + de bovenzijde van enkele transmembraandomeinen 
vormen de bindingsplaats voor agonisten. Binding van een agonist leidt tot vormverandering van de 
receptor die zich 'voortplant' door de TM domeinen. Hierdoor zullen intracellulaire hydrofiele 
domeinen (loops) van vorm veranderen. Dit leidt tot een grotere affiniteit van G-eiwitten voor deze 
loops, m.a.g. binding (en daardoor uiteindelijk activatie). 
 
b) Door binding van het G-eiwit aan de receptor (zie antwoord bij a), verandert het Gα van vorm. 
Deze krijgt daardoor meer affiniteit voor GTP en minder voor GDP. Het verschil in affiniteit 
'overwint' het concentratieverschil van GTP vs. GDP. 
 
Vraag 6 
a) Door langdurige en hevige receptoractivatie zal de receptor onwerkzaam raken. Hierdoor zal de 
cel niet meer reageren op de agonist. 
 
b) Na activatie van een GPCR worden (na een aantal stappen) kinases geactiveerd. Deze kinases 
(bijv. PKA=protein kinase A of GRK=GPCR kinase) kunnen de receptor zelf fosforyleren, m.n. aan 
de intracellulaire loops. Het resultaat is dat G-eiwitten niet/minder goed kunnen koppelen ana de 
geactiveerde receptor. Ergo: receptordesensitisatie. 
Indien receptoractivatie lang aanhoudt, kunnen zich specifieke eiwitten (bijv. ß-arrestine) hechten 
aan de gefosforyleerde intracellulaire loops. Hierdoor wordt het proces van internalisatie van de 
receptor ingezet. De receptor verdwijnt dus van het celoppervlak. 
 
Vraag 7 
a) De groeifactor zal op een tyrosine kinase receptor moeten aangrijpen van de huidepitheel cellen. 
Door een cascade van second, third etc. messengers (bijvoorbeeld Jak-STAT, Ras-Map kinase of 
PIP2-DAG/IP3 pathways) zullen deze cellen extra gaan delen en zal de huid sneller worden 
vervangen. 
 
b) Eencelligen maken over het algemeen niet gebruik van groeifactoren, omdat ze nu eenmaal uit 1 
cel bestaan.  
 
c) Een groeifactor is een eiwit, en wordt dus gewoon afgebroken in het spijsverteringkanaal. 
 
Vraag 8 
Activatie van de receptor door de agonist (i.c. cytokine) leidt tot dimerisatie. Als gevolg hiervan 
kunnen JAK-eiwitten (die geassocieerd zijn met het intracellulaire gedeelte van de receptor) elkaar 
fosforyleren en vervolgens ook de receptor. JAK-eiwitten zijn dus kinases (naam afgeleid van Janus 
kinase). 
Cytosolaire STAT eiwitten binden vervolgens via hun SH2 domeinen aan de gefosforyleerde 
receptor (aan de P-tyrosines in de intracellulaire staarten van de receptor). De aldus gebonden 
STATs worden ook gefosforyleerd door JAK, waarna ze van de receptor loslaten en STAT-dimeren 
vormen. De gefosforyleerde STAT-dimeren migreren naar de kern, alwaar ze als transcriptiefactor 
dienen en de transcriptie van bepaalde genen reguleren. 
 



Vraag 9 
a) Groeifactoren (serum). 
 
b) De laatste defosforyleringsstap van het cdk-cycline complex wordt geblokkeerd door eiwitten die 
zijn geassocieerd met DNA replicatie. Er is dus verminderde cdk-cycline activiteit, waardoor de 
cellen niet zullen groeien. 
 
c) Het gemuteerde ras eiwit kan gebonden blijven aan GTP i.p.v. het af te breken tot GDP. Hierdoor 
blijft het eiwit permanent in een geactiveerde toestand. Hierdoor zal een Cdk-cycline complex het 
Rb eiwit continu fosforyleren, waardoor het E2F eiwit actief blijft als transcriptiefactor (m.a.g. G1 -> 
S fase transitie, dus celdeling). 
 
d) Er zijn meerdere mutaties nodig voordat een cel transformeert tot een kankercel. 
 
Vraag 10 
a) In de S-fase vindt DNA-replicatie plaats. Cellen in de S-fase hebben dus een verhoogd  DNA-
gehalte, (nl. tussen de diploïde en tetraploïde hoeveelheid). 
 
b) - De Go-fase en de G1-fase.  
Cellen gaan over van de  Go  naar G1 –fase als reactie op omgevingssignalen zoals groeifactoren en 
voedingsstoffen. 
De overgang van de G1-fase naar de S-fase wordt geregeld door het G1-checkpoint, restrictiepoint, 
dat controleert op: 
I.   celgrootte,  
II.  voedingsstoffen,  
III. groeifactoren, 
IV. DNA schade. 
Voor passage door het restrictiepoint zijn de G1-cyclinen en de G1-Cdk’s, die het Cdk-cycline 
complex vormen, nodig. Hoeveelheid afhankelijk van groeifactoren. 
Wordt aan één van de punten I t/m IV niet voldaan dan verlaat de cel de celcyclus en gaat de 
Go-fase in. 
Na de M-fase (mitose) kunnen cellen of terugkeren naar de G1 –fase of de celcyclus verlaten en de 
rustfase Go-fase ingaan. In de Go -fase kunnen ze uren, dagen of zelfs jaren blijven (gedifferentiëerde 
cellen met één specifieke functie blijven in de Go -fase) 
 
Vraag 11 - bonusvraag 
a) Cl- ionen zijn weliswaar klein, maar geladen (en dus hydrofiel). Ze kunnen de celmembraan dus 
niet via diffusie passeren. Via ionkanalen kunnen Cl- ionen van buiten de cel de cel instromen (van 
een hoge naar een lage concentratie). 
 
b) Het feit dat de aandoening recessief wordt overgeërfd betekent dat een defect op één chromosoom 
niet leidt tot ziekteverschijnselen. Blijkbaar zorgt het ‘gezonde’ gen op het andere chromosoom voor 
voldoende CFTR eiwit om het membraantransport van Cl- ionen te verzorgen. Bij twee ‘defecte’ 
genen zal er geen functioneel CFTR eiwit worden gevormd, waardoor de ziekte zich manifesteert. 
 



c) De kans dat twee ouders drager zijn = 1/30 x 1/30 = 1/900. De kans dat er een kind geboren wordt 
met CF, waarvan beide ouder drager zijn = 25%. Dus de kans dat twee willekeurige mensen bij wie 
geen CF in de naaste familie voorkomt een kind met CF krijgen = 1/900 x ¼ = 1/3600. 
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