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Eindtoets FA-103 "Celbiologie" 
maandag 28 januari 2008, 13.00 - 16.00 uur 

 
 
 

Aanwijzingen: 

1.  Schrijf je naam, voorletter(s) en studentnummer op alle vellen. 
2.  Leg je bewijs van inschrijving (collegekaart) op je tafel. Dit wordt direct na de start 

gecontroleerd.  
3.  Op de tafel ligt verder niets anders dan het uitgereikte materiaal en schrijfmateriaal. 
4.  Schakel je mobiele telefoon uit en doe hem in je tas.  
5.  Het eerste half uur mag de zaal niet verlaten worden; dit om laatkomers de gelegenheid te 

geven alsnog deel te nemen. 
6.  Blijf niet bij de uitgang staan praten. Dat stoort de nog werkenden. 
7.  In geval van vragen: hand opsteken. In geval van toiletbezoek gaat een surveillant mee tot 

aan de deur. 
8.  De toets bestaat uit 14 vragen. Voor de vragen 1 t/m 9 geldt dat elke vraag 10 punten 

waard is. Voor de vragen 10 t/m 14 geldt dat elke vraag 2 punten waard is. In totaal zijn 
100 punten te behalen. 

9.  Schrijf duidelijk. Onduidelijkheden worden fout gerekend. 
10. De gecorrigeerde toets en de antwoorden kunnen worden ingezien binnen 30 dagen na 

bekendmaking van de uitslag. Op WebCT zullen plaats en tijden hiervoor worden 
bekendgemaakt. 

11. Succes. 
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Vraag 1 
De natrium-jodide symporter (NIS) is een 13TM eiwit dat veel voorkomt in schildklierweefsel. De 
NIS zorgt er voor dat jodium kan ophopen in de cel. Kennis van deze transporter is belangrijk 
omdat het een essentiële rol speelt in de behandeling van schildklierkanker met radioactief 
jodide. 
 

a. Beargumenteer of transport van jodide via NIS actief, indirect actief dan wel passief is. 
 
Uit recent onderzoek is gebleken dat de snelheid van transport van jodide toeneemt als een van 
de intracellulaire loops van NIS is gefosforyleerd. 
 

b. Geef een verklaring waarom er een verschil in activiteit is tussen wel en niet 
gefosforyleerd NIS. 

 
 
Antwoord 1 
a) Ophoping van jodium in de cel betekent dat jodium van een lagere concentratie buiten de cel 
naar een hogere concentratie in de cel wordt getransporteerd. De concentratie van Na+-ionen is 
buiten de cel hoger dan in de cel. De drijvende kracht achter het transport van jodium de cel in 
(tegen de concentratiegradient in) is dus de concentratiegradient van Na+-ionen. De 
concentratiegradient van Na+-ionen wordt in stand gehouden door een Na+/K+-ATPase, d.i. actief 
transport. De NIS is dus indirect actief transport. 
b) * beinvloeding van bindingsaffiniteit van jodide of Na+, of * binding van intracellulaire eiwitten 
aan de receptor die transport beinvloeden. 
 
 
Vraag 2  
De transcriptiefactor REST is wel aanwezig in niet-neurale cellen en niet aanwezig in neurale 
cellen. Hierdoor is er een verschil in genexpressie tussen niet-neurale cellen en neurale cellen. 
REST reguleert de transcriptie van bepaalde genen, waaronder het GLUR2 gen, met behulp van 
een histon deacetylasecomplex (HDAC). Dit HDAC is aanwezig in zowel neurale cellen als in 
niet-neurale cellen. 
 
Stel dat zowel de niet-neurale cellen als de neurale cellen behandeld worden met een HDAC-
inhibitor, waardoor het HDAC niet meer functioneert.  
 

a. Uitgaande van de bovenstaande informatie: wat gebeurt er met de hoeveelheid GLUR2 
mRNA in de niet-neurale cellen? Geef aan of de hoeveelheid GLUR2 mRNA toeneemt, 
afneemt of onveranderd blijft. Indien de hoeveelheid mRNA toe- of afneemt, geef dan in 
je antwoord duidelijk aan hoe inhibitie van HDAC leidt tot dit effect. Indien de hoeveelheid 
mRNA niet verandert, geef dan in je antwoord duidelijk aan waarom dit zo is. 

b. Idem vraag a maar dan voor de neurale cellen. 
 
Antwoord 2 
a) Niet-neurale cellen: de hoeveelheid GluR2 mRNA neemt toe. De transcriptiefactor REST 
onderdrukt de transcriptie van GluR2 door een HDAC complex te rekruteren. HDAC deacetyleert 
histonen, waardoor het chromatine een gesloten conformatie aanneemt. Transcriptiefactoren en 
RNA polymerase kunnen hierdoor moeilijk bij het DNA komen en transcriptie wordt onderdrukt. 
Door HDAC te remmen, kunnen de histonen geacetyleerd worden, en neemt het chromatine een 
open conformatie aan. Transcriptiefactoren en RNA polymerase kunnen makkelijker bij het DNA 
komen en transcriptie kan hierdoor makkelijker plaatsvinden. 
 
b) Neurale cellen: de hoeveelheid GluR2 mRNA verandert niet. De transcriptiefactor REST 
onderdrukt de transcriptie van GluR2 door een HDAC complex te rekruteren. Maar REST is in 
deze cellen niet aanwezig. HDAC wordt dus niet naar de promoter van het GluR2 gen gebracht. 
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De inhibitie van HDAC heeft dus geen effect op de transcriptie van GluR2. 
 
 
Vraag 3 
HER-2 (human epidermal growth factor receptor) is een receptor die van belang is bij de regulatie 
van celgroei en differentiatie. Deze receptor speelt een rol bij een groot aantal vormen van 
borstkanker. Overexpressie van dit eiwit door bijvoorbeeld genamplificatie leidt tot 
ongecontroleerde celgroei. Dit komt doordat overexpressie leidt tot vorming van dimeren zonder 
dat het ligand aanwezig is, waardoor de signaaltransductie in werking wordt gesteld. 
 

a. Wat is HER-2 voor soort receptor? En wat gebeurt er met de receptor na dimerisatie? 
 

b. Geef aan hoe overexpressie van HER-2 kan leiden tot het ontstaan van kanker. Noem 
hierbij ook de rol van Ras en Rb. 

 
Trastuzumab (145 KDa) is een eiwit dat gebruikt wordt om de celgroei van de kanker te remmen.  
 

c. Wat is het werkingsmechanisme van trastuzumab? 
 
Antwoord 3 
a) Het is een RTK, dimerisatie leidt tot autofosforylereing van de tyrosineresiduen. 
 
b) Overexpressie van HER2 leidt tot activatie van receptor en signaal transductie route. 
Ras-route: Ras – Raf – MEK – MAPK – early genes (Jun/Fos) – late genes (cyclines, Cdk’s) 
Vervolgens: Cdk-cycline complex fosforyleert Rb-eiwit, dit laat daardoor los van E2F eiwit. E2F 
fungeert dan als transcriptiefactor voor eiwitten die belangrijk zijn voor de S-fase -> celdeling is 
het gevolg. (Fig. 19-41 en 19-38 uit Becker). 
 
c) Het is een groot eiwit en kan dus niet door de celmembraan heen. Het moet dus buiten de cel 
werken. Het zal dus de receptor zelf remmen. Tegengaan van dimerisatie of binding van ligand. 
 
 
Vraag 4 
DNA polymerases kunnen slechts 
nucleotiden toevoegen aan het vrije 3’-OH 
einde van een DNA keten. Deze 
eigenschap brengt beperkingen met zich 
mee tijdens replicatie. Een van de 
oplossingen van dit probleem ligt in het 
enzym primase. Leg in eigen woorden uit 
hoe primase bijdraagt aan de oplossing 
van het probleem. Verwerk in je antwoord 
de termen “leading strand” en lagging 
strand” en ondersteun je antwoord met 
een tekening. 
 
Antwoord 4 
Antwoord wordt in essentie gegeven in 
nevenstaande figuur. Het antwoord in 
tekst moet volledig en juist zijn.
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Vraag 5 
In figuur 1 is een overzicht gegeven van de expressie van een eiwit X wanneer deze goed tot 
expressie gebracht wordt. Veranderingen in het DNA kunnen ook invloed hebben op de 
samenstelling van het te vormen eiwit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Noem voor onderstaande eiwitten X een mutatie die ten grondslag kan liggen aan de 
veranderde samenstelling en geef aan op welke plaats (zie figuur 1) deze mutatie kan 
zijn opgetreden. Beargumenteer je antwoord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een mutatie in het gen coderend voor een GPCR is het gevolg voor de functionaliteit van die 
G-protein coupled receptor ook afhankelijk van de plaats van de mutatie.  
 

b. Leg uit bij de in figuur 2 aangegeven 
plaatsen (1, 2, 3), hoe een mutatie 
op deze plaats kan leiden tot slecht 
functionerende signalering via de 
GPCR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

Figuur 2 

Figuur 1 Overzicht expressie eiwit X. 
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Antwoord 5 
a) Mutatie 1: aminozuren 1 t/m 6 zijn identiek aan het oorspronkelijke (wildtype) eiwit, maar het 
eiwit is korter geworden. Dit betekent dat er een stopcodon na codon 6 is ontstaan. Dit kan door 
een puntmutatie, insertie of deletie gebeurd zijn. 
Mutatie 2: vanaf aminozuur 3 zijn alle opvolgende aminozuren anders dan in het wildtype eiwit. 
Dit kan gebeurd zijn door een insertie of deletie, leidend tot een frameshift. Een puntmutatie kan 
niet de oorzaak zijn geweest, want dan heb je geen frameshift en zou het resultaat slechts één 
afwijkend aminozuur (op positie 3) hebben opgeleverd. 
 
b) Plaats 1: verandering in de binding van een G-eiwit aan de receptor – meer of minder 
signaaltransductie, of verandering in de gevoeligheid voor desensitisatie. 
Plaats 2: verandering in de affiniteit van ligande (agonist, antagonist) voor de receptor. 
Plaats 3: het doorgeven van het signaal zou beïnvloed kunnen zijn, dus agonist-geïnduceerde 
activatie van G-eiwitten (en dus cellulaire respons). 
 
 
Vraag 6 
 
Salbutamol is een luchtwegverwijder en wordt gebruikt bij astma. Het wordt o.a. als poeder per 
inhalatie (inademing) ingenomen bij plotselinge benauwdheid. De bijsluiter zegt: “Gebruik 
salbutamol niet vaker of in hogere doseringen dan uw arts voorschrijft. Als u bij regelmatig 
gebruik van salbutamol merkt dat de benauwdheidsklachten aanhouden of sneller terugkeren dan 
u gewend bent, waarschuw dan uw arts”. 
Het fenomeen dat overmatig gebruik van een geneesmiddel leidt tot een verminderde werking 
ervan, kan onder meer worden verklaard door de werking van het geneesmiddel op cellulair 
niveau. In de reageerbuis kan dit fenomeen worden bestudeerd door cellen gedurende 
verschillende tijden te incuberen met salbutamol. Salbutamol activeert een β-adrenerge receptor, 
een G-eiwit gekoppelde receptor, leidend tot stijging van intracellulair cAMP. Een onderzoek liet 
de volgende resultaten zien: 
 
a) Na 10 minuten incubatie van cellen met salbutamol was de reactie van deze cellen op 
hernieuwde stimulatie met salbutamol minder. Na een herstelperiode van 30 minuten reageerden 
de cellen weer normaal op salbutamol. Beschrijf het cellulair mechanisme dat deze 
waarnemingen kan verklaren. 
 
b) Na 2 uur incubatie van cellen met salbutamol was de reactie van deze cellen op hernieuwde 
stimulatie met salbutamol minder. Na een herstelperiode van 30 minuten reageerden de cellen 
nog steeds minder op salbutamol. Beschrijf het cellulair mechanisme dat deze waarnemingen 
kan verklaren. 
 
c) Langdurige stimulatie van de cellen met salbutamol leidde ook tot een verminderde reactie op 
het lokale hormoon prostaglandine E2 (PGE2). PGE2 grijpt aan op een EP-receptor, ook behorend 
tot de familie van G-eiwit gekoppelde receptoren die intracellulair cAMP doen stijgen. Geef een 
verklaring voor deze waarneming. 
 
Antwoord 6 
a) Incubatie van de cellen met salbutamol gedurende 10 min. leidt tot receptordesensitisatie. Dit 
houdt in dat de receptor door fosforylering van bepaalde intracellulair gelegen aminozuren 
zodanig van vorm verandert dat activatie van G-eiwitten niet meer optimaal kan verlopen. 
Hierdoor zal cAMP niet meer stijgen. Dit effect is van relatief korte duur, omdat fosfatases de 
receptor weer kunnen defosforyleren waardoor deze weer actief kan worden en G-eiwitten weer 
kan activeren. 
 
b) Bij langduriger incubatie van cellen met salbutamol (bijv. 2 uur) wordt het proces van receptor-
desensitisatie gevolgd door internalisatie en eventueel afbraak van de receptoren. De reactie van 
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de cel op stimulatie door salbutamol herstelt zich pas weer na veel langere tijd (> 30 min) doordat 
de receptor weer op de membraan tot expressie gebracht moet worden (‘recycling’) of zelfs weer 
via eiwitsynthese moet worden aangemaakt. 
 
c) Een verminderde werking van de EP-receptor na overmatige stimulatie van de β-adrenerge 
receptor wordt heterologe desensitisatie genoemd (i.t.t. homologe desensitisatie zoals die bij 
vragen a en b optreedt). Dit kan worden verklaard doordat kinases die worden geactiveerd door 
de β-adrenerge receptor niet alleen deze receptor kunnen fosforyleren, maar ook andere (in dit 
geval de EP-receptor). 
 
Vraag 7 
Een bepaald toxine zorgt voor een toename van de concentratie cAMP in een cel. Het 
mechanisme waarmee het toxine dit effect bewerkstelligt is onduidelijk. Interactie met 
verschillende cellulaire componenten kan ertoe leiden dat de concentratie cAMP in de cel stijgt. 
Noem 4 verschillende mogelijke cellulaire aangrijpingspunten voor dit toxine. Leg telkens kort uit 
hoe interactie tussen het toxine en het cellulaire aangrijpingspunt leidt tot een toename van de 
concentratie cAMP.  
 
Antwoord 7 
1) agonist voor een GPCR, gekoppeld aan Gs 
2) agonist voor Gs (bindt op de plaats van ATP) 
3) inhibitor van de ATPase activiteit van Gs 
4) antagonist voor een GPCR, gekoppeld aan Gi (indien er ook een GPCR, gekoppeld aan een 
Gs, aanwezig is in de celmembraan, welke ook geactiveerd is) 
5) antagonist voor Gi (bindt op de plaats van ATP) (indien er ook een GPCR, gekoppeld aan een 
Gs, aanwezig is in de celmembraan, welke ook geactiveerd is) 
6) inhibitor van PDE ( er is altijd een lage productie van cAMP in de cel) 
7) agonist voor AC 
 
Vraag 8 
 

 

 
 
Fosfolipase C (zie bovenstaande schematische tekening) is een multifunctioneel enzym en is 
betrokken bij diverse intracellulaire signaal-transductie routes van een groot aantal verschillende 
receptoren. Zo kan het worden geactiveerd door receptoren voor groeifactoren. Verder is  
aangetoond dat fosfolipase C constitutief bindt aan andere eiwitten die onderdeel uitmaken van 
intracellulaire signaal-transductie routes. 
 
a) Welk(e) domein(en) in het fosfolipase C is (zijn) betrokken bij de activatie door receptoren voor 
groeifactoren? Leg uit hoe. 
 
b) Welk domein is betrokken bij de constitutieve binding van andere eiwitten? Leg uit hoe. 
 

Schematische weergave van het PLC eiwit, waarin verschillende functionele domeinen worden 
aangegeven. 
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Antwoord 8 
a) Een geactiveerde receptor voor groeifactoren wordt gekenmerkt door gefosforyleerde tyrosine-
aminozuren. Het herkenningspunt in eiwitten voor deze gefosforyleerde tyrosine-aminozuren 
noemt men een SH2-domein. 
 
b) Constitutieve binding houdt in dat een eiwit aan een ander eiwit kan binden zonder dat er 
sprake hoeft te zijn van activatie (door bijv. fosforylering). Het SH3 domein is een voorbeeld van 
een domein dat bindt aan een eiwitstructuur (proline-rijk stuk) die niet aan activatie onderhevig is. 
 
Vraag 9 
 
In bijgaande figuur wordt een 
intracellulaire signaal-transductie route 
weergegeven die kan worden geactiveerd 
door pro-inflammatoire cytokines. 
Omschrijf voor de volgende componenten 
wat de functie is bij de signaal-
transductie: 
 
a) p50/p65 
 
b) IKK 
 
c) IкB 
 
d) кB 
 
 
 
Antwoord 9 
a) p50/p65 is een transcriptiefactor. Na 
activatie (loslaten van IkB) transloceert 
het naar de kern, alwaar het bindt aan 
een kB ‘response element’ en transcriptie 
beïnvloedt. Het gevolg is dat bepaalde 
eiwitten meer of minder tot expressie 
komen. 
 
b) IKK is een IkB kinase. Het fosforyleert IkB, waardoor dit loslaat van p50/p65. 
 
c) IkB is een eiwit dat, in een niet-geactiveerde NFkB signaalroute, gebonden is aan p50/p65 en 
dit in een inactieve toestand houdt. Gefosforyleerd IkB laat los van p50/p65 en wordt afgebroken 
(via de ubiquitine/proteasoom route). 
 
d) kB is het ‘response element’ voor p50/p65. Binding van de desbetreffende transcriptiefactor 
hieraan beïnvloedt transcriptie van het corresponderende gen. 
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De vragen 10 t/m 14 zijn meerkeuzevragen. Slechts één antwoord is hierbij telkens 
mogelijk. Noteer je antwoord in blokletters. 
 
Antwoorden vragen 10 t/m 14: BDBCD 
 
Vraag 10 
Met antisense DNA is men in staat de expressie van bepaalde eiwitten uit te schakelen. Het 
antisense DNA zorgt er voor dat: 
 
A) DNA sneller wordt afgebroken 
B) mRNA geen translatie meer kan ondergaan 
C) DNA transcriptie nonsens mRNA oplevert 
D) DNA geen replicatie meer kan ondergaan 
 
 
Vraag 11 
De regulatie van de celcyclus vindt plaats door: 
 
A) cyclines 
B) cycline-afhankelijke kinases 
C) kinases die cyclines en/of cycline-afhankelijke kinases fosforyleren 
D) alle bovenstaande mogelijkheden 
 
 
Vraag 12 
Kanker is een ziektebeeld waarvoor de volgende kenmerken gelden: 
 
A) bij alle vormen van kanker vertoont het gen voor p53 mutaties 
B) kanker ontstaat meestal door een serie van mutaties in verschillende genen 
C) bij kanker is er sprake van een overmatige apoptose van cellen 
D) bij kanker ziet men vaak een verminderde telomerase activiteit in cellen 
 
 
Vraag 13 
Op een frisse winterdag, als je zonder handschoenen op de fiets zit, kunnen je vingertoppen 
gevoelloos worden. Dit is te verklaren doordat de celmembraan van gevoelszenuwen niet meer 
goed functioneert. Dit is te wijten aan het feit dat bij lagere temperatuur:  
 
A) de transitie temperatuur (Tm) van de celmembraan verlaagd wordt 
B) de celmembraan als het ware scheurtjes gaat vertonen 
C) de membraanvloeibaarheid te laag wordt 
D) er meer onverzadigde vetzuren in de membraan komen 
 
 
Vraag 14 
Voor een optimale activatie van een GPCR door een agonist is een bepaalde interactie gewenst. 
Geef aan welke van de onderstaande krachten meestal GEEN rol speelt bij de interactie tussen 
de receptor en de agonist. 
 
A) waterstofbruggen 
B) vanderwaals krachten 
C) hydrofobe interacties 
D) covalente bindingen 


