
   
 
1. Ontkoppeling	  van	  mitochondriale	  oxidatieve	  fosforylatie	  	  
	  
 a. laat	  nog	  steeds	  mitochondriale	  ATP	  vorming	  toe,	  maar	  zal	  het	  verbruik	  van	  O2	  doen	  stoppen	  
 b. zal	  alle	  mitochondriale	  metabolisme	  doen	  stilvallen	  
 c. zal	  de	  mitochondriale	  ATP	  vorming	  doen	  stoppen,	  maar	  zal	  O2	  consumptie	  toelaten	  
 d. zal	  de	  Krebscyclus	  doen	  vertragen	  
 e. zal	  de	  omzetting	  van	  glucose	  naar	  pyruvaat	  door	  de	  glycolyse	  vertragen	  
	  
2. Verschillende	  prosthetische	  groepen	  werken	  als	  redox	  carriers	  in	  Complex	  I,	  zoals:	  	  
	  
 a. [f]	  FMN,	  ubiquinone,	  ijzer-‐zwavel	  centra,	  haem	  
 b. [g] FMN,	  ubiquinone,	  ijzer-‐zwavel	  centra  
 c. [k] Haem,	  ubiquinone,	  ijzer-‐zwavel	  centra  
 d. [f]	  en	  [g] en [k] 
 e. Geen	  enkel	  antwoord	  is	  juist	  
	  
3. Wat	  gebeurt	  er	  met	  zuurstofconsumptie	  en	  waterproduktie	  in	  mitochondrien	  die	  geincubeerd	  worden	  met	  
2,4-‐dinitrophenol.	  (bij	  een	  voldoende	  aanwezigheid	  van	  oxideerbare	  carriers,	  Pi	  en	  ADP)	  	  

	  
 a. zuurstofconsumptie	  daalt	  en	  waterproduktie	  daalt  
 b. zuurstofconsumptie	  stijgt	  en	  waterproduktie	  stijgt  
 c. zuurstofconsumptie	  daalt	  en	  waterproduktie	  stijgt  
 d. zuurstofconsumptie	  stijgt	  en	  waterproduktie	  daalt  
 e. zuurstofconsumptie	  en	  waterproduktie	  blijven	  beiden	  constant	  
	  
4. Toevoeging	  van	  een	  ontkoppelaar	  zal	  in	  mitochondrien	  de	  snelheid	  van	  NADH	  consumptie	  doen	  
_________en	  de	  snelheid	  van	  ATP	  synthese	  doen	  __________	    

 
 a. stijgen,	  stijgen  
 b. dalen,	  dalen  
 c. stijgen,	  dalen  
 d. dalen,	  stijgen  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  
5. 2,4	  -‐Dinitrophenol	  en	  oligomycine	  inhiberen	  de	  mitochondriale	  oxidatieve	  fosforylering.	  	  2,4-‐dinitrophenol	  
zal:	  	  	  

	  
 a. Oxidatieve	  fosforylering	  toelaten	  in	  de	  aanwezigheid	  van	  oligomycine  
 b. De	  elektrontransfer	  blokkeren	  in	  de	  aanwezigheid	  van	  oligomycine  
 c. De	  O2	  consumptie	  doen	  dalen	  in	  de	  aanwezigheid	  van	  oligomycine  
 d. Elektron	  transport	  toelaten	  in	  de	  aanwezigheid	  van	  oligomycine  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  



   
 
6. Afgezuiverde	  mitochondrien	  kunnen	  ATP	  maken	  als	  zij:	  	  
	  
 a. Genoeg	  glucose	  en	  AMP	  krijgen  
 b. Een	  voorraad	  ADP	  en	  Pi	  krijgen	  en	  in	  een	  basische	  oplossing	  geplaatst	  worden  
 c. Een	  voorraad	  ADP	  en	  Pi	  krijgen	  en	  in	  een	  zure	  oplossing	  geplaatst	  worden  
 d. Genoeg	  glucose	  en	  ADP	  en	  Pi	  krijgen  
 e. Fructose	  of	  glucose	  of	  lactose	  krijgen,	  met	  daarbij	  ook	  nog	  ADP	  en	  Pi	  
	  
7. Thermogenin	  zal	  in	  mitochondrien	  de	  snelheid	  van	  NADH	  consumptie	  doen	  _________en	  de	  snelheid	  van	  
ATP	  synthese	  doen	  __________	    

 
 a. stijgen,	  stijgen  
 b. dalen,	  dalen  
 c. stijgen,	  dalen  
 d. dalen,	  stijgen  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  
8. Toevoeging	  van	  cyanide	  zal	  in	  mitochondrien	  de	  snelheid	  van	  NADH	  consumptie	  doen	  _________en	  de	  
snelheid	  van	  ATP	  synthese	  doen	  __________	    

 
 a. stijgen,	  stijgen  
 b. dalen,	  dalen  
 c. stijgen,	  dalen  
 d. dalen,	  stijgen  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  
9. Welk	  van	  de	  volgende	  is	  betrokken	  in	  de	  shuttle	  van	  electronen	  doorheen	  de	  mitochondriale	  barriere?	  	  
	  
 a. De	  malaat-‐aspartaat	  antiporter  
 b. De	  malaat	  α-‐ketoglutaraat	  antiporter  
 c. Glutamaat	  α-‐ketoglutaraat	  antiporter  
 d. Aspartaat	  α-‐ketoglutaraat	  symporter  
 e. Malaat-‐glutamaat	  symporter	  
	  
10. Bijna alle zuurstof (O2) die wij bij het ademen consumeren wordt omgezet naar  
 
 a. acetyl-CoA 
 b. koolstof dioxide (CO2) 
 c. koolstof monoxide en dan koolstof dioxide  
 d. water 
 e. ATP 
	  
11. _______ is een vetoplosbare molecule die werkt als 'shuttle' om electronen te vervoeren in de binnenste 

mitochondriale membraan  
 
 a. Cytochroom c 
 b. NADH 
 c. ubiquinon 
 d. FADH2 
 e. cholesterol 
	  
 
 



   
 
12. Een	  molecule	  X	  is	  een	  inhibitor	  van	  de	  mitochondriale	  ATP	  synthese.	  	  Er	  werd	  vastgesteld	  dat	  na	  toediening	  

van	  molecule	  X	  aan	  cellen,	  de	  NAD+/NADH	  verhouding	  daalde.	  	  Molecule	  X  
 
 a. [f] is	  een	  ontkoppelaar  
 b. [g] is	  een	  remmer	  van	  de	  transfer	  van	  elektronen	  van	  complex	  III	  naar	  complex	  IV  
 c. [k] is	  een	  remmer	  van	  de	  beta-‐oxidatie  
 d. [f] en [g] 
 e. [f] en [k] 
	  
13. Gebrek	  aan	  ADP	  zal	  in	  mitochondrien	  de	  snelheid	  van	  NADH	  consumptie	  doen	  _________en	  de	  snelheid	  

van	  ATP	  synthese	  doen	  __________	    
 
 a. stijgen,	  stijgen  
 b. dalen,	  dalen  
 c. stijgen,	  dalen  
 d. dalen,	  stijgen  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  
14. Tijdens ATP synthese bewegen protonen met hun electrochemische gadient mee doorheen  
 
 a. het F0 complex van het ATP synthase 
 b. het F1 complex van het ATP synthase 
 c. een protonkanaal eiwit 
 d. het ubiquinon-cytochroom c reductase 
 e. de buitenste mitochondriale membraan 
	  
15. Welk van devolgende beweringen i.v.m de chemiosmotische theorie is correct?  
 
 a. Electrontransport in de mitochondrien gaat gepaard met de asymmetrische vrijstelling van protonen aan 1 zijde 

van de binnenste mitochondriale membraan 
 b. Zij voorspelt dat oxidatieve fosforylatie kan doorgaan, zelfs zonder een intacte mitochondriale membraan 
 c. Het effect van ontkoppelaars is een gevolg van hun mogelijkheid om electronen doorheen membranen te 

vervoeren 
 d. Het membraan ATP synthase speelt geen rol in de chemisosmotische theorie 
 e. Alle bovenvermelde mogelijkheden zijn correct 
	  
16. Hoe zorgt thermogenin ervoor dat pasgeboren zoogdieren warm blijven?  
 a. Het maakt de oxidatieve fosforylatie meer efficient 
 b. Het zorgt voor de directe  transfer van electronen van ubiquinon naar zuurstof  
 c. Het ontkoppelt het electrontransport van ATP synthese 
 d. Het stimuleert de accumulatie van bruin vet 
 e. Het stimuleert het temperatuurregelend centrum in de hersenen 
	  
17. Een nieuw bestanddeel wordt geisoleerd uit mitochondria. Er wordt beweerd dat dit een tot nu toe onbekende carrier is 

van de electrontransportketen. Het krijgt de naam coenzym Z. Welk van devolgende bewijzen is volgens U het minst 
sterk om aan deze stof een rol in de electrontransportketen toe te kennen?  

 
 a. Alternerende oxidatie en reductie van het mitochondrion gebonden coenzym Z kan gemakkelijk worden 

aangetoond 
 b. Verwijdering van coenzym Z uit de mitochondria resulteert in een verminderde consumptie van zuurstof 
 c. De snelheid van oxidatie en reductie van het mitochondrion gebonden coenzym is van dezelfde grootte-orde als 

de snelheid van electrontransfer in de mitochondrien, zoals bv kan gemeten worden door  meting van de 
zuurstofconsumptie 

 d. De reductiepotentiaal van Z is gelegen tussen deze van 2 bestanddelen waarvan geweten is dat ze in de 
electrontransportketen werkzaam zijn 

 e. Wanneer het aan een mitochondriale suspensie wordt toegevoegd, dan zal coenzym Z zeer snel en specifiek 
worden opgenomen door de mitochondrien 



   
 
	  
18. Complexen I en II van de electrontransportketen in de mitochondriën  
 
 a. Hebben haem moleculen als prosthetische groepen  
 b. Transfereren electronen naar ubiquinon 
 c. Pompen electronen van de matrix naar de intermembranaire ruimte 
 d. Transfereren electronen afkomstig van NADH 
 e. Hebben cytochroom C als prosthetische groep 
	  
19. In normale mitochondriën, zal de snelheid van  NADH consumptie (oxidatie)  
 
 a. stijgen in de actieve spier, en dalen in de rustende spier 
 b. zeer laag zijn wanneer het ATP synthase geremd is, maar stijgen wanneer er een ontkoppelaar wordt 

toegevoegd 
 c. dalen wanneer het mitochondriale ADP uitgeput raakt  
 d. dalen wanneer cyanide gebruikt wordt om elektrontransfer doorheen het cytochroom c oxidase complex 
 e. alle vermelde mogelijkheden zijn waar 
	  
20. Welk van de volgende beweringen i.v.m. de componenten van het electrontransportsysteem is waar?  
 
 a. Al de componenten van het electrontransport-systeem zitten in grote multisubunit complexen die ingebed zitten 

in de binnenste mitochon-driale membraan  
 b. Zuurstof oxideert cytochroom c rechtstreeks in het cytochroom c oxidase 
 c. Succinaat dehydrogenase reduceert cytochroom c rechtstreeks 
 d. De electrontransport keten bevat een aantal ketens die gecodeerd worden door DNA van de kern, en andere 

die gecodeerd worden door mitochondriaal DNA 
 e. Cyanide inhibeert electron flow, maar niet het pompen van protonen 
	  
21. Hoe kan het NADH dat wordt geproduceerd in de glycolyse naar de mitochondrien gebracht worden voor oxidatie in 

de electrontransportketen?  
 
 a. Het diffundeert doorheen de binnenste mitochondriale membraan  
 b. Zijn reducerende equivalenten worden getransporteerd doorheen de binnenste mitochondriale membraan 
 c. Het wordt getransporteerd doorheen de binnenste mitochondriale membraan als asparaginezuur 
 d. Het wordt getransporteerd doorheen de binnenste mitochondriale membraan door de NADH transporter 
 e. Het kan rechtstreeks contact maken met complex II en daar zijn electronen afgeven 
	  
22. Een ontkoppelaar  
 
 a. Remt het transport van protonen van de buitenzijde van de mitochondrien naar de binnenzijde  
 b. Vergemakkelijkt het transport van protonen van de binnenzijde van de mitochondrien naar de buitenzijde, en 

breekt alzo de protongradient af 
 c. Verhindert het transport van protonen van de binnenzijde van de mitochondrien naar de buitenzijde 
 d. Vergemakkelijkt het transport van protonen van de buitenzijde van de mitochondrien naar de binnenzijde, en 

breekt alzo de protongradient af 
 e. Verhindert de uitwisseling van ADP tegen ATP in de mitochondrien 
	  
23. Wat is de netto verandering in het aantal protonen aan beide zijden van de binnenste mitochondriale membraan voor 

elk stel van 2 electronen dat doorheen respectievelijk complex I, III, and IV, wordt getransfereerd?  
 
 a. 3; 3; 4 
 b. 4; 2; 4 
 c. 2; 4; 4 
 d. 4; 4; 2 
 e. 3; 4; 3 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



   
 
24. Waarom levert de geactiveerde carrier NADH 1 ATP meer dan FADH2?  
 
 a. Omdat FADH2 de electrontransportketen binnentreedt op 1 complex verder in de keten dan NADH, zodat de 

electronen van NADH door 1 complex meer migreren dan deze van FADH2 
 b. FADH2 geeft slechts 1 electron aan de electrontransportketen, terwijl NADH er twee geeft 
 c. FADH2 geeft electronen aan complex II, welke geen protonen doorheen de binnenste mitochondriale membraan 

pompt, terwijl NADH zijn electronen afgeeft aan complex I, welke wel protonen pompt 
 d. Zowel FADH2 als NADH leveren hetzelfde aantal ATP's 
 e. Omdat er 1 ATP nodig is om FADH2 in de mitochondrien binnen te brengen 
	  
25. Ontkoppelaars van de oxidatieve fosforylatie  
 
 a. Laten toe dat het electrontransport doorgaat maar verhinderen de fosforylatie van ADP tot ATP 
 b. Remmen het electrontransport maar laten de fosforylatie van ADP tot ATP toe 
 c. Remmen zowel het electrontransport als de fosforylatie van ADP tot ATP 
 d. Zijn agentia zoals rotenone en cyanide die het electrontransport blokkeren ter hoogte van specifieke carriers 
 e. Zijn normale componenten van het electrontransport die de electronen van NADH en FADH2 ontkoppelen en 

hen in de electrontransportketen geleiden 
	  
26. Een spierbiopsie van een patient met een zeldzame ziekte, namelijk de ziekte van Luft, vertoont abnormaal grote 

mitochondrien en dicht opeengepakte cristae onder de electronenmicroscoop. De basale ATPase activiteit van 
mitochondrien was 7x groter dan normaal. Uit deze en andere gegevens werd besloten dat oxidatie en fosforylatie 
gedeeltelijk ontkoppeld waren. Welk van de volgende beweringen over deze patient is correct?  

 
 a. De snelheid van electrontransport is abnormaal laag 
 b. De protongradient over de binnenste mitochondriale membraan is groter dan normaal 
 c. De ATP concentratie in de mitochondria is groter dan normaal  
 d. Cyanide remt in dit geval het electrontransport niet 
 e. De patient vertoont een verhoogd metabolisme en een gestegen lichaamstemperatuur 
	  
27. Welk van de volgende is betrokken in de shuttle van electronen doorheen de mitochondriale barriere?  
 
 a. De malaat-aspartaat antiporter 
 b. De malaat a-ketoglutaraat antiporter 
 c. Glutamaat a-ketoglutaraat antiporter  
 d. Aspartaat a-ketoglutaraat symporter 
 e. Malaat-glutamaat symporter 
	  
28. Welk van de volgende enzymen wordt geremd door cyanide   
 
 a. Cytochrome c reductase 
 b. Cytochroom oxidase 
 c. Coenzym Q reductase  
 d. NADH dehydrogenase 
 e. Succinaat dehydrogenase 
	  
29. Men kan zeggen dat tijdens het meerstapsproces van de ATP synthese de drie structureel en functioneel identieke b-‐

subunits van  het F1 complex  
 
 a. een continu dezelfde affiniteit hebben voor ADP en ATP 
 b. verschillende affiniteiten hebben voor ADP maar niet voor  ATP 
 c. verschillende affiniteiten hebben voor ATP maar niet voor  ADP 
 d. verschillende affiniteiten hebben voor ATP en voor ADP 
 e. geen  ADP binden totdat er een proton dissocieert 
	  
30. Het cytochrome c oxidase complex  
 a. ontvangt electronen van cytochroom c 
 b. geeft vier electronen aan O2  
 c. produceert 2 H2O per O2 die wordt gereduceerd 
 d. pompt 2 protonen uit de matrix 
 e. alle vermelde mogelijkheden zijn correct 



   
 
31. Hoeveel CO2 moleculen worden uitgeademd voor elke  O2 molecule die gebruikt wordt in de cellulaire respiratie?  
 
 a. 1 
 b. 3 
 c. 6 
 d. 12 
 e. 36 
	  
32. Het belangrijkste gevolg van verstoring van de electron transfer in mitochondria is   
 
 a. Verhoogde produktie van NADPH 
 b. Verhoogde oxidatie van NADH 
 c. Verhoogde reductie van O2 tot H2O 
 d. Gedaalde regeneratie van NAD+  
 e. Gedaalde reductie van FAD 
	  
33. Rotenone inhibeert malaat oxidatie maar niet succinaat oxidatie omdat:  
 
 a. Het een competitieve inhibitor is van malaat dehydrogenase 
 b. Het niet reageert met flavoproteine enzymen 
 c. Het het NADH dehydrogenase remt terwijl succinaat interageert met de electrontransportketen terhoogte van 

het succinaat oxidase wat dus deze plaats van inhibitie omzeilt 
 d. Het cytochroom b remt terwijl succinaat dehydrogenase met de electrontransportketen interageert terhoogte 

van cytochroom c 
 e. Het het cytochroom oxidase remt terwijl succinaat geoxideerd wordt door een flavine oxidase 
	  
34. Inhibitie van de oxidatieve fosforylatie door cyanide leidt tot een stijging van   
 
 a. Gluconeogenese om meer glucose te voorzien voor het metabolisme 
 b. Transport van ADP naar de mitochondria 
 c. Verbruik van vetzuren om alzo het glucose verbruik te verhogen 
 d. Verbruik van ketonlichamen voor energieproduktie  
 e. Lactaat in het bloed met als gevolg acidosis 
	  
	  


