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Vraag 1 

a. -Binding histamine aan receptor leidt tot conformatieverandering van de receptor. 
- Het GS-eiwit koppelt aan de receptor. Het aan GS-eiwit gekoppelde GDP wordt 
vervangen door GTP waardoor het GS-eiwit geactiveerd wordt.  
- Het geactiveerde GSα-eiwit bindt vervolgens aan Adenylyl Cyclase (AC) en 
activeert AC. 
- Adenylcyclase catalyseert de vorming van cAMP uit ATP. 
- cAMP bindt aan (de “regulatory subunit” van) proteinkinase A en activeert 
porteinkinase A. (Doordat de subunits als gevolg van de binding een 
conformatieverandering ondergaan en daardoor loslaten van de “katalytische 
subunits” waardoor deze geactiveerd worden) 
- Het geactiveerde Protein Kinase A kan nu “target proteins” fosforyleren. 

b. De GPCR kan verschillende conformaties hebben. Sommige conformaties zijn 
inactief en kunnen G-eiwit niet activeren. Andere conformaties zijn actief en 
kunnen dit wel. Tussen het aantal aanwezige receptoren in actieve en inactieve 
conformatie is een evenwicht.  

 
 
 

Een inverse agonist heeft een voor keur voor binding aan de inactieve 
conformatie. Na toediening van een inverse agonist verschuift het evenwicht 
tussen receptoren in actieve en inactieve conformatie ten gunste van de inactieve 
conformatie. De antagonist heeft geen voorkeur voor de actieve of inactieve 
conformatie en zal dus geen effect hebben op het evenwicht en dus de 
hoeveelheid geactiveerde G-eiwitten. 
In aanwezigheid van cimetidine zal door binding van cimetidine aan de 
receptoren de hoeveelheid geactiveerde GS-eiwitten afnemen en zal de 
maagzuursecretie dus afnemen. Burimamide zal geen invloed hebben op de 
zuursecretie.  

c. De prostaglandine receptor is gekoppeld aan een GI-eiwit. Het GI-eiwit remt 
adenylyl cyclase en daardoor de in vraag a beschreven pathway. Binding van 
prostaglandine E2 aan de PGE2-receptor heeft dus een remmende werking op de 
zuursecretie. Bij gebruik van NSAID’s worden minder prostaglandines gevormd 
en valt deze remming van de zuursecretie weg. Door wegvallen van de remming 
zal de zuursecretie dus  toenemen. 

d. Fosfodiësterase breekt cAMP af. Een remmer van dit enzym zal ervoor zorgen dat 
cAMP zich ophoopt in de cel. De hoge cAMP concentraties zullen volgens het 
eerder beschreven mechanisme leiden tot een verhoogde zuursecretie. Een 
fosfodiësterase remmer is dus zeker geen potentieel zuursecretieremmend middel. 

 
 
 
 



Vraag 2 
a. Door aggregatie van lipiden met korte vetzuurstaarten 
b. cGMP 
c. Activatie van vele G-eiwitten, activatie van vele PDE eiwitten, omzetting van 

vele cGMP moleculen 
d. GMP  cGMP 
e. cGMP opent de ionkanalen weer. GMP/cGMP balans wordt weer hersteld. 

 
Vraag 3 

a. Ja, omdat het de vorming van kanker stimuleert 
b. P53 wordt geubiquitineerd, en als gevolg daarvan afgebroken in het proteasoom. 

De tumor-suppressor activiteit van p53 verdwijnt daarmee. Cell cycle arrest (in 
G1) vindt niet meer plaats, en mutaties hopen zich op waardoor kans op kanker 
verhoogd wordt. 

c. Ze versterken elkaar. Verkorting van telomeren, en uiteindelijk celdood, wordt 
voorkomen. 

 
Vraag 4 
Poly-dT, want messenger RNA bevat een poly-A tail. Deze is complementair aan poly-
dT en zal daarom hybridiseren met het op de bolletjes geïmmobiliseerde poly-dT en aldus 
met de bolletjes uit de cellen worden gehaald. 
 
Vraag 5 
a) Langdurige en hevige activatie van de β-adrenerge receptor kan ertoe leiden dat de 
receptor (en dus de cel) minder gevoelig wordt voor stimulatie door een β-adrenerge 
agonist. Dit noemen we homologe desensitisatie. Indien de cel ook minder gevoelig 
wordt voor stimulatie door een andere agonist (die werkt op een andere receptor), dan 
noemen we dit heterologe desensitisatie. (5 pnt) 
b) Receptordesensitisatie wordt veroorzaakt doordat de receptor aan de binnenzijde van 
de celmembraan op specifieke aminozuren (serines) wordt gefosforyleerd door een 
kinase. Indien Ser-355 wordt vervangen door Arg, is deze fosforylering niet meer 
mogelijk, waardoor receptordesensitisatie aanzienlijk minder wordt. (5 pnt) 
 
Vraag 6 

a. De activatie van de tyrosine kinase receptoren begint met de binding van een EGF 
met als gevolg dimerisatie van 2 receptoren, activatie van de intracellulaire 
tyrosine-kinase domeinen en een reciproke fosforylering op de tyrosine 
aminozuur residuen. (Dit leidt tot een signaal cascade omdat tyrosine-fosfaat 
residuen op de geactiveerde receptoren bindingsplaatsen zijn voor eiwitten die 
SH2 domeinen bevatten. ) Afscherming van de tyrosine-kinase domeinen 
voorkomt de fosforylering van de tyrosine aminozuur residuen (waardoor er geen 
signaal cascade optreedt). (4 pnt) 

b. Ras pathway (2 pnt) 
c. Cyclinen en Cdk’s (en E2F). Het Cdk-cycline complex catalyseert de 

fosforylering van het Rb eiwit zodat cellen kunnen overgaan van de G1-fase naar 
de S-fase. (4 pnt) 



Vraag 7 
a. Glucose is te groot (en te hydrofiel) om de cel in te gaan door middel van 

diffusie (180 kDa).  
b. Een tyrosinekinase receptor. 
c. Fosforylering van een receptormolecuul door een receptormolecuul van 

hetzelfde type. Dit ontstaat door clustering (dimerisatie) van de receptor. 
d. SH2-domein 
e. Insuline zal dan geen effect hebben op de intracellulaire glucose concentratie. 

SOCS zorgen voor ubiquitinering van IRS wat resulteert in afbraak van dit 
molecuul. De signaaltransductie route zal dus niet plaatsvinden.  

f. Ook hier zal insuline geen effect hebben. De signaaltransductieroute kan niet 
plaatsvinden omdat de fosforylering van de moleculen weer wordt geremd. 

 
Vraag 8 
In het 5'-UTR (untranslated region) van het mRNA coderend voor ferritine bevindt zich 
een iron-response element (IRE). Figuur links: Indien de ijzerconcentratie in de cel laag 
is, zal een IRE-bindend eiwit (actieve vorm) aan dit IRE binden, waardoor er een fysieke 
blokkade ontstaat voor binding van ribosomen aan het mRNA. Er is dan geen translatie 
mogelijk en er vindt geen vorming van ferritine plaats (is nl. dan niet nodig om ijzer te 
binden). Figuur rechts: Indien de ijzerconcentratie hoog is, zal ijzer aan het IRE-bindend 
eiwit binden, waardoor dit IRE-bindend eiwit (nu inactief) niet meer aan het IRE kan 
binden. Hierdoor kunnen ribosomen wél aan het mRNA binden, met als gevolg translatie 
en vorming van ferritine (dat nodig is om ijzer te binden). (10 pnt) 
 
Vraag 9 
Twee groepen van eiwitten spelen een essentiële rol bij de celdeling: cyclines en Cdks 
(cycline-dependent kinases). De Cdks zijn constitutief aanwezig. De concentraties van 
cyclines variëren door de celcyclus heen. Indien de cel waarneemt dat een bepaalde fase 
in de celcyclus naar behoren is afgerond (bijv. de G2-fase), zal de concentratie van het 
desbetreffende cycline toenemen. Dit cycline vormt dan een complex met het 
bijbehorende Cdk, waardoor van dit laatste de kinase activiteit wordt geactiveerd. Een 
cycline-Cdk complex zet een cascade van enzymatische reacties in gang, welke kan 
leiden tot bijv. fosforylering van histonen en andere eiwitten die nodig zijn voor de 
volgende fase in de celcyclus. De cyclines worden na gedane arbeid uiteindelijk weer 
afgebroken. (10 pnt) 
 



Vraag 10 
A = 4 - a 
B = 3 - a 
C = 1 - b (kan a zijn in zeer speciale gevallen. nl. t.b.v. ATP synthese; antwoord a alleen goed rekenen indien deze uitleg erbij) 
D = 2 - a/b (a en b beide goed, hangt nl. af waar je naar kijkt, ion of S) 
E = 3 - a 
(elk item 1 pnt, totaal dus 10 pnt) 
 
(Vraag 11 t/m 15 elk 2 pnt) 
Vraag 11 D  
 
Vraag 12 B 
 
Vraag 13 C 
 
Vraag 14 B 
 
Vraag 15 B 
 
 
 
 


