
   
 

   

1. In zoogdieren zal elk van devolgende reacties gebeuren in de Krebscyclus, behalve:  
 
 a. vorming van α-ketoglutaarzuur 
 b. vorming van NADH en FADH2 
 c. metabolisme van acetaat tot koolstofdioxide en water 
 d. netto synthese van oxaalazijnzuur naar acetyl-CoA 
 e. oxidatie van acetyl-CoA 
	  
2. Welk van devolgende beweringen is waar i.v.m. de fermentatie van glucose?  
 
 a. Het kan gebeuren in aerobe en anaerobe condities, afhankelijk van welke produkten er worden gegenereerd 
 b. Er is geen netto opbrengst van ATP 
 c. De waterstof tot koolstof verhouding (H:C verhouding) van de reagentia en de produkten blijft dezelfde 
 d. Het genereert steeds CO2 
 e. Het gebeurt enkel in zuur milieu 
	  
3. Welke van devolgende beweringen over de reactie gekatalyseerd door het pyruvate dehydrogenase complex is niet 

waar?  
 
 a. Biotine neemt deel aan de decarboxylatie  
 b. Zowel NAD+ en flavine nucleotide fungeren hier als electroncarriers 
 c. De reactie gebeurt in de mitochondriale matrix 
 d. Het substraat wordt gebonden door een uitzwenkende lipoyllysine-arm 
 e. Twee verschillende -SH groep bevattende cofactoren nemen aan deze reactie deel 
	  
4. De betekenis van het fosforyleren van glucose is  
 
 a. De plasmamembraan is impermeabel voor glucose-6-fosfaat en houdt dit molecule dus binnen in de cel 
 b. Een lage intracellulaire concentratie van glucose wordt bekomen 
 c. De reactie gebeurt ver van het evenwicht 
 d. Alle hier vermelde 
 e. Geen van de hier vermelde 
	  
5. Hoeveel moleculen CO2 worden er in de Krebscyclus vrijgesteld per molecule glucose  
 
 a. 1 
 b. 2 
 c. 3 
 d. 4 
 e. 6 
	  
6. Welk	  van	  de	  volgende	  moleculen	  kan	  de	  Krebscyclus	  rechtstreeks	  doen	  versnellen?	  	  
	  
 a. Glucose  
 b. Pyruvaat  
 c. ADP  
 d. ATP  
 e. NADH/H+	  
	  
7. Het	  actieve	  gedeelte	  van	  lipoamide	  is:	  	  
	  
 a. Een	  reversiebel	  gebonden	  fosfaatgroep  
 b. Een	  reduceerbare	  disulfidegroep  
 c. Een	  amide  
 d. Een	  thiamine  
 e. Een	  ijzeratoom	  
	  



   
 

   

8. Hoe	  wordt	  het	  pyruvaat	  dehydrogenase	  complex	  geregeld?	  	  
	  
 a. [f] Feedback	  inhibitie	  door	  NADH,	  ATP	  	  en	  acetyl-‐CoA  
 b. [g] Covalente	  modificatie  
 c. [k] Positieve	  modulering	  door	  AMP,	  NAD+	  en	  CoA  
 d. [f]	  en	  [g] 
 e. [f]	  en	  [g] en [k] 
	  
9. Wanneer	  citraat	  uit	  de	  mitochondrien	  in	  het	  cytoplasma	  terecht	  komt,	  dan	  kan	  het	  omgezet	  worden	  naar	  
oxaalazijnzuur	  en	  acetyl-‐CoA.	  Dit	  zou	  normaal	  de	  oxaalazijnzuur	  concentratie	  in	  het	  cytosol	  doen	  dalen.	  Dit	  
gebeurt	  echter	  niet,	  omdat	  het	  oxaalazijnzuur	  terug	  in	  de	  mitochondriale	  matrix	  kan	  terechtkomen	  als	  het	  
eerst	  wordt	  omgezet	  tot:	  	  

	  
 a. Glucose  
 b. Malaat  
 c. Isocitraat  
 d. Acetyl-‐CoA  
 e. Succinaat	  
	  
10. Een	  patientje	  (zuigeling)	  wint	  geen	  gewicht	  in	  de	  neonatale	  periode	  en	  vertoont	  acidosis.	  De	  concentratie	  

aan	  lactaat	  en	  pyruvaat	  in	  het	  bloed	  zijn	  sterk	  verhoogd.	  Behandeling	  met	  thiamine	  bood	  geen	  soelaas	  	  
Welk	  van	  de	  volgende	  enzymen	  is	  meest	  waarschijnlijk	  deficient	  in	  dit	  patientje?	  	  
	  
 a. Lactaat	  dehydrogenase	  
 b. Phosphoenolpyruvaat	  carboxykinase	  
 c. Pyruvaat	  carboxylase	  
 d. Pyruvaat	  dehydrogenase	  
 e. Pyruvaat	  kinase	  
	  
11. De	  glycolyse	  is	  de	  enige	  bron	  van	  ATP	  	  
	  
 a. tijdens	  het	  lange-‐afstandslopen  
 b. voor	  een	  foetus	  in	  utero  
 c. bij	  bacterien  
 d. in	  menselijke	  rode	  bloedcellen  
 e. onder	  aerobe	  condities	  
	  
12. TPP	  is	  een	  cofactor	  voor	  het	  pyruvaat	  dehydrogenase	  en	  voor	  het  
 
 a. Citrate	  synthase  
 b. α-‐ketoglutaraat	  dehydrogenase  
 c. Citrate	  isomerase  
 d. Isocitraat	  dehydrogenase  
 e. Malaat	  dehydrogenase	  
	  
	  
	  
	  
	  



   
 

   

13. Waar	  komt	  de	  energie	  vandaan	  om	  de	  vorming	  van	  citraat	  uit	  oxaalazijnzuur	  aan	  te	  drijven?  
 
 a. Oxaalazijnzuur	  is	  een	  energierijke	  verbinding	  en	  wordt	  gemakkelijk	  gehydrolyseerd  
 b. Acetyl-‐CoA	  is	  een	  relatief	  energierijke	  verbinding	  met	  een	  hoge	  transferpotentiaal  
 c. Citraat	  is	  een	  energierijke	  verbinding  
 d. Citraat	  is	  een	  sterk	  zuur	  en	  ioniseert	  snel,	  en	  de	  vrijstelling	  van	  deze	  protonen	  is	  thermodynamisch	  

gunstig  
 e. ATP	  wordt	  gebruikt	  om	  de	  condensatie	  van	  de	  acetylgroep	  en	  oxaalazijnzuur	  aan	  te	  drijven	  
	  
14. Analyse	  van	  de	  urine	  van	  een	  patient	  toont	  aan	  dat	  hij	  bijzonder	  weinig	  riboflavine	  excreteert,	  wat	  wijst	  op	  

een	  deficientie	  aan	  deze	  stof.	  Welk	  van	  de	  volgende	  Krebscyclus	  enzymen	  wordt	  hierdoor	  het	  meest	  
waarschijnlijk	  verstoord?	  	  

	  
 a. Citraat	  synthase  
 b. Isocitraat	  dehydrogenase  
 c. Fumarase  
 d. Malaat	  dehydrogenase  
 e. Succinaat	  dehydrogenase	  
	  
15. Welk van devolgende moleculen is niet vereist voor de oxidatieve decarboxylatie van acetyl-CoA  
 
 a. ATP 
 b. CoA-SH 
 c. FAD 
 d. Lipoinezuur ('lipoic acid') 
 e. NAD+ 

	  
16. Tijdens hevige inspanning, moet de NADH die werd gevormd in de glyceraldehyde 3-fosfaat dehydrogenase reactie in 

skeletspier geheroxideerd worden tot NAD+ wil de glycolysis blijven doorgaan.  De belangrijkste reactie in de 
heroxidatie van NADH is  

 
 a. dihydroxyacetone fosfaat →  glycerol 3-fosfaat 
 b. isocitraat  → α-ketoglutaraat 
 c. glucose 6-fosfaat  →  fructose 6-fosfaat 
 d. oxaloacetaat  →  malaat 
 e. pyruvaat  → lactaat 
	  
17. Gistcellen gebruiken fermentatie om ATP te maken  
 
 a. in de afwezigheid van zuurstof 
 b. omdat fermentatie meer ATP produceert dan oxidatieve fosforylatie 
 c. omdat gistcellen geen mitochondrien hebben  
 d. om melkzuur te produceren 
 e. die nodig is voor de alcoholproduktie 
	  
18. Een	  man	  van	  Midden-‐Afrikaanse	  afkomst	  klaagt	  bij	  de	  arts	  over	  een	  opgezwollen	  gevoel	  en	  diarree,	  

hetgeen	  volgens	  hem	  ontstaan	  is	  na	  een	  wedstrijd	  ijsjes	  eten	  op	  een	  verjaardagsfeestje.	  Deze	  man	  heeft	  
waarschijnlijk	  een	  deficiente	  werking	  van	  zijn:	    

 
 a. speeksel	  α-‐amylase	  
 b. isomaltase	  
 c. Pancreas	  	  α-‐amylase	  
 d. sucrase	  
 e. lactase	  



   
 

   

	  
19. Lactose is een disaccharide dat bestaat uit glucose en galactose. Het kan gehydrolyseerd worden tot 

monosacchariden door een galactosidase. Wat is de netto opbrengst aan ATP per lactosemolecule wanneer lactose 
fermenteert tot lactaat?  

 
 a. 2  
 b. 4 
 c. 5 
 d. 1 
 e. 3 
	  
20. Welke molecule levert het meeste ATP?  
 
 a. cellulose 
 b. glucose  
 c. sucrose 
 d. maltose 
 e. palmitinezuur 
	  
21. Welk proces genereert geen CO2?  
 
 a. De Krebscyclus 
 b. De omzetting van pyruvaat naar lactaat 
 c. De omzetting van pyruvaat naar Acetyl-CoA  
 d. De omzetting van pyruvaat naar ethanol 
 e. De omzetting van isocitraat naar a-ketoglutaarzuur 
	  
22. Een 3 maanden oude baby vertoont lactaat acidosis en een sterk verhoogde plasmaconcentratie van pyruvaat. De 

pyruvaat carboxylase activiteit in de fibroblasten van deze baby werd gemeten en was slechts 1% van de normale 
waarde. Welk aminozuur kan je het best oraal toedienen aan deze baby voor therapie?  

 
 a. Alanine 
 b. Glutamine 
 c. Leucine 
 d. Lysine 
 e. Serine 
	  
23. Wanneer we  O2 toevoegen aan een gistcultuur die groeit op druivensap, dan zal de gist sneller vermenigvuldigen en 

de suikers veel sneller metabolizeren. Het effect op de wijn zal zijn: :  
 
 a. Snellere produktie van wijn 
 b. Een bijna alcohol vrij produkt 
 c. Weinig of geen effect 
 d. Een hoger ethanol gehalte in de wijn 
 e. zowel a) and d) zijn correct 
	  
24. Fosfofructokinase, het belangrijkste regelende enzym van de glycolysis wordt allosterisch geremd door ___ en 

geactiveerd door ___  
 
 a. AMP   Pi 
 b. ADP   AMP 
 c. citraat   ATP 
 d. ATP   PEP 
 e. ATP   AMP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



   
 

   

25. Welk van de volgende beweringen over de glycolyse is correct?  
 
 a. De omzetting van glucose naar lactaat vereist zuurstof 
 b. Hexokinase is enkel nodig in het glucosemetabolisme van de lever tijdens de absorptieve fase na consumptie 

van een koolhydratenrijke maaltijd 
 c. Fructose-2,6-bisfosfaat is en sterke inhibitor van het fosfofructokinase  
 d. De irreversibele reacties zijn ook de snelheidsbepalende reacties 
 e. De omzetting van glucose naar lactaat levert 2 ATP en 2 NADH 
	  
26. Een patient klaagt van angina pectoris (tijdelijk verlaagde bloedtoevoer naar een deel van de hartspier). Welke 

metabole verandering treedt het meest waarschijnlijk op in het getroffen hartgedeelte?  
 
 a. Gestegen oxidatieve fosforylatie 
 b. Gestegen vetzuur oxidatie (b-oxidatie) 
 c. Gestegen omzetting van pyruvaat naar acetylCoA 
 d. Gestegen vorming van lactaat 
 e. Gestegen verbuik van ketonlichamen 
	  
27. Na excessief alcohol drinken gedurende een langere periode waarin ook slecht werd gegeten, wordt een man 

opgenomen in het hospitaal met hartfalen. Welk van de volgende enzymen is meest waarschijnlijk verstoord?  
 
 a. aconitase 
 b. Citraat synthase 
 c. Isocitraat dehydrogenase 
 d. a-ketoglutaraat dehydrogenase 
 e. Succinaat thiokinase 
	  
28. Een patient klaagt van angina pectoris (tijdelijk verlaagde bloedtoevoer naar een deel van de hartspier). Welke 

verandering in het glucosemetabolisme treedt het meest waarschijnlijk op in het getroffen hartgedeelte?  
 
 a. De graad van glucose verbruik zal afnemen 
 b. Het pyruvaat kinase zal allosterisch geremd worden 
 c. De snelheid van ATP produktie in het cytosol zal stijgen 
 d. NADH zal worden gheroxideerd tot NAD+ via de glycerol 3-fosfaat dehydrogenase 
 e. Er zal meer glucose omgezet worden naar glycogeen 
	  
29. Welk glycolytisch enzym gebruikt geen ATP als substraaat?  
 
 a. Glucokinase 
 b. Hexokinase 
 c. Phosphofructokinase 
 d. Pyruvate kinase 
 e. Adenylate kinase 
	  
30. De reactie gekatalyseerd door fosfofructokinase   
 
 a. Wordt geactiveerd door hoge concentraties ATP en citraat 
 b. Gebruikt fructose-1-fosfaat als substraat 
 c. Is de regelende reactie van de glycolyse 
 d. Verloopt in de meeste weefsels nabij het evenwicht 
 e. Wordt geremd door fructose-2,6-bisfosfaat 
	  
31. Glucose wordt naar welk van devolgende hoogenergetische intermediairen omgezet in de glycolyse?     
 
 a. fosfoenolpyruvaat 
 b. 2,3 bisfosfoglyceraat 
 c. Glucose-1-fosfaat 
 d. Fructose-1-fosfaat 
 e. Fructose-1,6-bisfosfaat 
	  
	  



   
 

   

32. Voor een wedstrijd proberen veel marathonlopers hun glycogeen concentraties te doen stijgen door hete eten van 
voedsel met een hoog zetmeel gehalte, zoals pasta. α-amylase gesecreteerd door de pancreas zal het zetmeel 
verteren tot  

 
 a. Amylose, amylopectin en maltose 
 b. Glucose galactose en fructose 
 c. Glucose sucrose en maltotriose 
 d. Limiet dextrines, maltose en maltotriose 
 e. Limiet dextrines, lactose en sucrose 
	  
	  


