Tentamen Biochemie MST 30 september 2016 deel 1. Docent R. Olsthoorn
Naam:

Deel 1: Eiwitten (Gesloten boek: alleen potlood/pen & gum, GEEN grafische
rekenmachines) 100 punten
Beantwoord de vragen op dit vel.
1a. (16+4+6+5+4 pts) Teken de chemische structuur van het peptide KNECHT

zelf opzoeken

aminoterminus= +1 bij pH6, lysine aminogroep=+1, Histidine =+0.5
glutaminezuur =-1 bij ph6, C-terminus=-1

50% NH+ en 50% N = +0.5

b. Bereken/beredeneer wat de lading van dit peptide is bij pH6? (-1, -0.5, 0, +0.5, +1)

c. Teken één helical wheel voor DELALLENDELEIDENAARINHETCAFE
d. Teken de stabielste homo-coiled-coil die dit peptide kan vormen en geef stabilizerende
interacties aan.
e. Welk aminozuur (nummer) moet je vervangen om de coiled-coil te stabilizeren? Door welke en
waarom?
Vervang E10 door Ile of Leu

hydrofobe interacties

Afstoting
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Naam:
2a. (3+4+3 pts) Chymotrypsine (CT) is een peptidase. Welk atoom in onderstaand peptide vormt een
covalente band met serine in dit enzym? Geef aan met een pijl
b. Teken de twee eindproducten na “knippen” met dit enzym?

zie oud tentamen

c. Waar komt de waterstof vandaan die op de N-terminus van het eerst-afgesplitste peptide komt te zitten:
a, Histidine van CT; b, Aspartaat van CT; c, Serine van CT; d, van water

R3

R1

R4

3. (5 pts) Welk(e) van de onderstaande 6 verbindingen komt voor in cellulose? Omcirkel deze

O

O

4. (3 pts) Hiernaast staat een hydropathy plot voor een
membraaneiwit. Hoeveel membraan-overspannende
helices heeft dit eiwit:
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
~20 aa per helix, ~50 hydrofobe aa’s op rij dus 2x overspanning
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5.(3+3 pts) Reversibele Ligand Binding Drie
membraangebonden receptor-eiwitten binden
sterk aan een hormoon. Gebaseerd op de
gegevens in de tabel hiernaast
a. Wat is de Kd voor hormoon binding door
protein 2? (geef ook de eenheden)

definitie Kd= concentratie ligand waarbij theta 0.5 is= bij 0.5 nM
b. Welk van de eiwitten bindt het zwakst aan dit
hormoon? Verklaar je antwoord.
eiwit 1, want heeft de laagste bezettingsgraad (theta) bij ELKE concentratie hormoon of heeft hoogste Kd
(alle “berekeningen” laten zien)

6. (9 pts) Plaats de nummers bij de juiste plaatjes. 1=Cardiolipin, 2= Ceramide, 3=Phosphatidylglycerol,
4=cholesterol, 5=Phosphatidylethanolamine, 6=Glucosylcerebroside

zelf opzoeken

7. (3 pts) Met FRAP kun je (omcirkel het juiste antwoord):
a.
Activiteit van flippases meten
b.
Activiteit van floppases meten
c.
Laterale diffusie van membraaneiwitten meten
d.
Flop-flip diffusie van membraaneiwitten meten
8. (3 pts) Als de darmbacterie E. coli bij een lagere temperatuur wordt gekweekt:
a. neemt de verhouding verzadigd: onverzadigde vetzuren in zijn membraan af,
b. neemt de verhouding verzadigd: onverzadigde vetzuren in zijn membraan toe,
c. blijft de verhouding verzadigd: onverzadigde vetzuren in zijn membraan gelijk,
d. gaat ie dood.
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9. (2 pts) Welk van de volgende verklaringen is niet waar?
is nl. triple helix
a. Collageen is een eiwit waarin de polypeptides voornamelijk een alpha-helix conformatie hebben.
b. Disulfide bruggen zijn belangrijk voor de structuur van keratine
c. Collageen heeft een hoog percentage aan glycine.
d. Keratine is een eiwit waarin de polypeptides voornamelijk een alpha-helix conformatie hebben.
10. (2 pts) Amyloïdose is een aandoening bij mens en dier die gerelateerd is met :
a.
een overdosis amylose
b.
Een verkeerd gevouwen eiwit zoals keratine
c.
Verkeerd gevouwen DNA
d.
b en c.
11. (2 pts) Oseltamivir remt de verspreiding van influenzavirussen in het lichaam doordat het:
a. een competitieve remmer van hemagglutamine is
b. een competitieve remmer van neuraminidase is
c. een oncompetitieve remmmer van neuraminidase is
d. een oncompetitieve remmer van hemagglutamine is
12. (4 pts) De grafiek toont de Lineweaver-Burk plot voor een
hypothetisch enzym met en zonder inhibitor. Hoe groot is Vmax
voor beide reacties?
a. 0,50 en 0,33 Ms-1
b. 2,0 en 3,0 Ms-1
c. 0,50 en 0,33 M -1s-1
d. 2,0 en 3,0 M -1s-1

(1/(M/s))

4

-4

(1/M)

13. (4 pts) Bij welke substraatconcentratie werkt het enzym op de helft van zijn maximale snelheid.
a. 2,5 en 4,0 M
b. 2,5 en 4,0 M -1
c. 0,25 en 0,40 M
d. 0,25 en 0,40 M -1

14. (4 pts) Welke lijn hoort bij de inhibitor en wat voor soort inhibitor is dit?
a. Gestippelde lijn is met competitieve inhibitor
b.

Ononderbroken lijn is met competitieve inhibitor

d.

Ononderbroken lijn is met oncompetitieve inhibitor

15.
a.
b.
c.
d.

(4 pts) Wat is de Kcat voor beide reacties als de enzymconcentratie 1 mM is?
5,0 102 s-1 en 3,3 102 s-1
2,0 10-2 s-1 en 3,0 10-3 s-1
5,0 102 Ms-1 en 3,3 102 Ms-1
2,0 10-2 Ms-1 en 3,0 10-3 Ms-1

c.

Gestippelde lijn is met oncompetitieve inhibitor

16. (4 pts) Wanneer geldt Km=Kd voor deze reactie:
a. Als k2<< k1
b. Als k2<<k-1
c. Als k2>>k1
d. Als k-1=0
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