
  
  

1. Dialyse	  gebruikt	  een	  semipermeable	  membraan	  die:	  	  
	  
 a. Kleine	  moleculen	  en	  water	  tegenhoudt	  maar	  eiwitten	  doorlaat	  
 b. Eiwitten	  scheidt	  op	  basis	  van	  hun	  lading	  
 c. Eiwitten	  scheidt	  op	  basis	  van	  hun	  densiteit	  
 d. Kleine	  moleculen,	  water,	  en	  	  eiwitten	  tegenhoudt	  
 e. Kleine	  moleculen	  en	  water	  doorlaat	  maar	  eiwitten	  tegenhoudt	  
	  
2. Welk	  van	  de	  volgende	  is	  een	  voorbeeld	  van	  tertiaire	  structuur	  in	  een	  eiwit?	  	  	  
	  
 a. primaire	  aminozuursequentie	  
 b. een	  structureel	  domein	  zoals	  bv	  een	  DNA	  bindend	  domein	  
 c. een	  gevouwen	  structuur	  zoals	  bv	  een	  α-‐helix	  
 d. een	  structurele	  vorm	  zoals	  een	  β-‐turn	  
 e. een	  β-‐sandwich 
	  
3. Waterstofbruggen	  in	  	  α-‐helices	  zijn	  	  
	  
 a. Talrijker	  dan	  	  Van	  der	  Waals	  interacties	  	  
 b. Niet	  aanwezig	  terhoogte	  van	  Phe	  residues	  
 c. Analoog	  aan	  de	  treden	  van	  een	  spiraaltrap	  
 d. Ruwweg	  parallel	  aan	  de	  as	  van	  de	  helix	  	  
 e. ongeveer	  5Å	  lang	  
	  
4. Een_______	  heeft	  een	  zowel	  een	  gunstig	  patroon	  van	  waterstofbruggen	  en	  	  φ	  en	  	  ψ	  waarden	  die	  binnen	  het	  
toegelaten	  gebied	  van	  een	  Ramachandran	  diagram	  vallen	  	  

	  
 a. α-‐helix	  
 b. collageen	  helix	  
 c. β-‐sheet	  
 d. a	  en	  b	  en	  c	  
 e. a	  en	  c	  
	  
5. In	  een	  eiwit	  is	  ________	  het	  meest	  conformationeel	  beperkte	  aminozuur,	  en	  _______	  is	  het	  minst	  
conformationeel	  beperkte	  aminozuur	  	  

	  
 a. Trp,	  Gly	  
 b. Met,	  Cys	  
 c. Pro,	  Gly	  
 d. Ile,	  Ala	  
 e. Ala,	  Pro	  
	  
6. In	  een	  Ramachandran	  diagram,	  vertegenwoordigt	  ______	  	  van	  de	  oppervlakte	  de	  toegelaten	  phi	  en	  psi	  
hoeken	  	  

 a. Meer	  dan	  90%	  
 b. Meer	  dan	  50%	  
 c. Ongeveer	  50%	  
 d. Minder	  dan	  25%	  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  is	  juist	  



  
  

	  
7. Wat	  is	  geen	  goede	  beschrijving	  van	  een	  β	  sheet?	  	  
	  
 a. Zijketens	  steken	  zowel	  boven	  als	  onder	  de	  β	  sheet	  uit	  
 b. β-‐	  sheets	  vertonen	  gewoonlijk	  een	  rechtse	  draaing	  
 c. Er	  zijn	  2	  vormen:	  parallel	  en	  antiparallel	  
 d. De	  sheets	  kunnen	  2,	  maar	  soms	  zelf	  tot	  22	  peptideketens	  bevaten	  
 e. Parallele	  β-‐sheets	  met	  minder	  dan	  5	  ketens	  komen	  het	  meeste	  voor	  
	  
8. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  over	  de	  β	  sheet	  is	  FOUT?	  	  
	  
 a. Zijketens	  kunnen	  de	  β-‐	  sheet	  structuur	  in	  een	  bepaalde	  vorm	  dwingen	  
 b. Waterstofbrugvorming	  komt	  vooral	  voor	  tussen	  proton	  donoren	  en	  acceptoren	  van	  de	  zijketens	  
 c. De	  strengen	  in	  een	  β-‐sheet	  kunnen	  parallel	  of	  antiparallel	  zijn	  
 d. De	  peptideketen	  is	  bijna	  volledig	  uitgerokken	  
 e. Waterstofbruggen	  tussen	  peptiden	  stabiliseren	  de	  structuur	  
	  
9. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  i.v.m.	  eiwitstructuur	  is	  correct?	  	  
	  
 a. Eiwitten	  bestaande	  uit	  1	  keten	  kunnen	  een	  quaternaire	  structuur	  hebben	  
 b. De	  vorming	  van	  een	  disulfidebrug	  in	  een	  eiwit	  vereist	  dat	  de	  deelnemende	  cysteines	  redelijk	  dichtin	  

elkaars	  buurt	  liggen	  in	  de	  primaire	  sequentie,	  aangezien	  zij	  contact	  moeten	  kunnen	  maken	  
 c. De	  stabiliteit	  van	  de	  quaternaire	  structuur	  is	  vooral	  het	  gevolg	  van	  covalente	  bindingen	  tussen	  de	  

subunits	  
 d. De	  denaturatie	  van	  eiwitten	  leidt	  steeds	  tot	  een	  irreversibel	  verlies	  van	  secundaire	  en	  tertiare	  

structuur	  
 e. De	  informatie	  nodig	  voor	  de	  correcte	  vouwing	  van	  een	  eiwit	  zit	  vervat	  in	  de	  specifieke	  primaire	  

sequentie	  van	  de	  peptideketen	  
	  
10. Welk	  van	  de	  volgende	  hebben	  de	  grootste	  beweeglijkheid	  in	  eiwitten?	  	  
	  
 a. α-‐helices	  
 b. β-‐sheets	  
 c. peptide	  bindingen	  
 d. Aminozuurzijketens	  aan	  de	  oppervlakte	  van	  het	  eiwit	  
 e. Alifatische	  groepen	  
	  
11. Welk	  van	  devolgende	  experimenten	  leverde	  het	  eerste	  bewijs	  dat	  de	  aminozuursequentie	  van	  een	  

polypeptideketen	  alle	  informatie	  bevat	  die	  nodig	  is	  voor	  het	  vouwen	  van	  deze	  keten	  tot	  zijn	  natieve,	  
driedimensionele	  structuur?	  	  

	  
 a. Wanneer	  ribonuclease	  wordt	  behandeld	  met	  ureum,	  dan	  verliest	  het	  al	  zijn	  katalytische	  activiteit	  
 b. Wanneer	  ribonuclease	  wordt	  gerenatureerd,	  dan	  herwint	  het	  al	  zijn	  katalytische	  activiteit	  
 c. Wanneer	  gerenatureerd	  ribonuclease	  wordt	  toegelaten	  om	  te	  denatureren,	  dan	  herwint	  het	  al	  zijn	  

katalytische	  activiteit	  
 d. Wanneer	  mercaptoethanol	  wordt	  toegevoegd,	  dan	  herwint	  ribonuclease	  al	  zijn	  katalytische	  activiteit	  
 e. Wanneer	  ribonuclease	  wordt	  gedialyseerd,	  dan	  herwint	  het	  zijn	  katalytische	  activiteit	  
	  
 
 



  
  

12. Welke	  bewering	  over	  eiwitten	  en	  enzymen	  is	  waar?	  	  
	  
 a. Alle	  eiwitten	  binden	  liganden	  
 b. Alle	  enzymen	  zijn	  katalytisch	  
 c. Alle	  eiwitten	  hebben	  actieve	  sites	  
 d. Eiwitten	  hebben	  geen	  vastliggende	  vorm	  
 e. Eiwitten	  zijn	  enkel	  oplosbaar	  in	  waterig	  milieu	  (b.v	  cytosol)	  
	  
13. Het	  voornaamste	  besluit	  uit	  Anfinsen's	  werk	  i.v.m.	  RNaseA	  was	  dat:	  	  
	  
 a. 100%	  enzym	  activiteit	  correspondeert	  met	  de	  natieve	  conformatie	  
 b. disulfide	  bindingen	  (S-‐S)	  in	  proteinen	  kunnen	  in	  vitro	  gereduceerd	  worden	  
 c. Cys-‐SH	  groepen	  worden	  niet	  gevonden	  in	  vivo	  
 d. Een	  eiwit	  neemt	  spontaan	  de	  natieve	  conformatie	  aan	  
 e. irreversible	  denaturatie	  van	  eiwitten	  is	  een	  schending	  van	  de	  wetten	  der	  thermodynamica	  
	  
14. Wanneer	  zuurstof	  bindt	  aan	  een	  haem	  bevattend	  eiwit,	  dan	  zullen	  de	  2	  open	  coordinatie	  bindingen	  van	  

Fe2+	  bezet	  zijn	  door:	  	  
	  
 a. 1	  O	  atoom	  en	  1	  aminozuur	  atoom	  
 b. 1	  O2	  molecule	  en	  1	  aminozuur	  atoom	  
 c. 1	  O2	  molecule	  en	  1	  haem	  atoom	  
 d. 2	  O	  atomen	  
 e. 2	  O2	  moleculen	  
	  
15. Waterstofbruggen	  tussen	  aminozuren	  in	  een	  polypeptide	  ruggegraat	  treden	  op	  tussen	  	  
 a. de	  C=O	  en	  de	  C-‐H	  groepen	  
 b. de	  C=O	  en	  de	  C-‐R	  groepen	  
 c. de	  C=O	  groepen	  	  
 d. de	  C=O	  en	  de	  N-‐H	  groepen	  
 e. de	  zijketens	  van	  de	  aminozuren	  
	  
16. Welk	  aminozuur	  vervangt	  het	  meest	  waarschijnlijk	  Glu	  bij	  een	  conservatieve	  mutatie?	  	  
 a. Asp	  
 b. Trp	  
 c. Met	  
 d. Ile	  
 e. Lys	  
	  
17. Geisoleerde	  beta-‐strands	  komen	  zelden	  in	  eiwitten	  voor,	  omdat:	  	  
	  
 a. Polypeptideketens	  niet	  de	  voorkeur	  geven	  aan	  een	  uitgerekte	  conformatie	  vermits	  dit	  hen	  kwetsbaar	  

maakt	  voor	  knippen	  door	  proteasen	  
 b. De	  meeste	  aminozuren	  een	  alpha-‐helix	  conformatie	  prefereren	  omdat	  een	  helicale	  structuur	  nu	  

eenmaal	  het	  stabielste	  is	  voor	  biomoleculen	  (denken	  we	  o.a.	  ook	  aan	  DNA)	  
 c. Enkel	  hydrofobe	  aminozuren	  worden	  gevonden	  in	  beta	  strands	  
 d. Naburige	  beta-‐strands	  vereist	  zijn	  om	  de	  amide-‐bindingen	  van	  de	  ruggegraat	  te	  laten	  deelnemen	  aan	  

stabilizerende	  waterstofbruggen	  
 e. Omdat	  beta	  strands	  bij	  voorkeur	  begraven	  liggen	  in	  de	  binnenkant	  van	  een	  eiwit	  



  
  

	  
18. Het	  	  peptide	  alanylglutamylglycylalanylleucine	  heeft:	  	  
	  
 a. een	  disulfidebrug	  
 b. vijf	  peptidebindingen	  
 c. vier	  peptidebindingen	  
 d. geen	  vrije	  carboxylgroepen	  
 e. 2	  vrije	  aminogroepen	  
	  
19. Een	  eiwit	  is	  in	  zijn	  natieve	  conformatie	  wanneer	  	  
	  
 a. Het	  thermodynamisch	  het	  minst	  stabiel	  is	  
 b. Het	  op	  het	  hoogste	  Gibbs	  vrije	  energieniveau	  is	  
 c. Het	  in	  1	  van	  zijn	  functionele	  gevouwen	  toestanden	  is	  
 d. Het	  ontvouwd	  is	  
 e. Het	  op	  zijn	  uiteindelijke	  plaats	  van	  werking	  is	  aanbeland	  (<	  Eng.	  "native")	  
	  
20. Een	  prosthetische	  groep	  is:	  	  
	  
 a. een	  molecule	  die	  cooperatief	  bindt	  aan	  een	  allosteer	  geregeld	  eiwit	  
 b. een	  niet-‐identieke	  subunit	  in	  een	  eiwit	  met	  vele	  identieke	  subunits	  
 c. een	  deel	  van	  een	  eiwit	  dat	  niet	  bestaat	  uit	  aminozuren	  
 d. een	  subunit	  van	  een	  oligomeer	  eiwit	  
 e. synoniem	  met	  "protomeer"	  
	  
21. Een	  Ramachandran	  plot	  beschrijft,	  voor	  een	  bepaald	  aminozuur,	  de	  sterisch	  toegelaten	  hoeken	  voor	  	  
 a. Rotatie	  rond	  de	  Calpha-‐Cbeta	  binding	  
 b. Rotatie	  rond	  de	  Calpha-‐C	  binding	  
 c. Rotatie	  rond	  de	  N-‐Calpha	  binding	  
 d. Rotatie	  rond	  de	  Calpha-‐H	  binding	  
 e. B	  en	  c	  
	  
22. Een	  zwangere	  vrouw	  kan	  zuurstof	  overdragen	  naar	  de	  foetus	  omdat	  foetaal	  hemoglobine	  een	  hogere	  

affiniteit	  heeft	  voor	  zuurstof	  dan	  volwassen	  hemoglobine.	  The	  affiniteit	  van	  foetaal	  hemoglobine	  voor	  
zuurstof	  is	  verhoogd	  omdat	  	  

	  
 a. De	  tense	  vorm	  van	  hemoglobine	  meer	  voorkomt	  in	  de	  circulatie	  van	  de	  foetus	  	  
 b. Er	  minder	  2,3	  bisfosfoglyceraat	  in	  de	  foetale	  circulatie	  aanwezig	  is	  
 c. Foetaal	  hemoglobine	  2,3	  bisfosfoglyceraat	  met	  minder	  ionische	  bindingen	  bindt	  dan	  de	  volwassen	  

vorm	  
 d. Het	  Bohr	  effect	  verhoogd	  is	  in	  de	  foetus	  
 e. De	  zuurstof-‐bindingscurve	  van	  het	  foetale	  hemoglobine	  naar	  rechts	  verschoven	  is	  
	  
23. De	  interacties	  van	  liganden	  met	  eiwitten	  	  
 a. zijn	  relatief	  onspecifiek	  
 b. zijn	  relatief	  zeldzaam	  in	  biologische	  systemen	  
 c. zijn	  gewoonlijk	  irreversibel	  
 d. zijn	  gewoonlijk	  transient	  
 e. resulteren	  gewoonlijk	  in	  de	  inactivatie	  van	  eiwitten	  
	  



  
  

24. De	  resonantiestructuren	  die	  kunnen	  getekend	  worden	  voor	  de	  peptidebinding	  wijzen	  erop	  dat	  de	  
peptidebinding	  	  

	  
 a. Helemaal	  	  niet	  begrepen	  is	  door	  scheikundigen	  
 b. Sterker	  is	  dan	  een	  gewone	  enkele	  binding	  	  
 c. Een	  partieel	  dubbel	  bindingskarakter	  heeft	  
 d. Zich	  uitstrekt	  tot	  aan	  de	  m-‐koolstof	  
 e. Geen	  van	  de	  vier	  is	  juist	  
	  
25. Een	  Ramachandran	  diagram	  	  
	  
 a. Geeft	  aan	  waar	  de	  Van	  der	  Waals	  interacties	  in	  een	  eiwit	  zitten	  
 b. Geeft	  de	  grootte	  van	  de	  Van	  der	  Waals	  radii	  van	  de	  zijketen	  weer	  
 c. Geeft	  aan	  waar	  de	  electrostatische	  interacties	  zitten	  die	  een	  eiwit	  stabilizeren	  
 d. Geeft	  de	  sterisch	  aanvaardbare	  waarden	  van	  de	  hoeken	  [	  en	  Ψ	  weer	  
 e. A	  en	  b	  
	  
26. Welk	  van	  de	  volgende	  is	  een	  mechanisme	  voor	  de	  regeling	  van	  de	  werking	  van	  eiwitten?	  	  
 a. Proteolytische	  mechanismen	  
 b. Fosforylering/Defosforylering	  
 c. Binding	  van	  een	  ligand	  
 d. B	  en	  C	  
 e. Al	  deze	  mogelijkheden	  
	  
27. Myoglobin	  zou	  een	  ongeschikte	  drager	  zijn	  van	  zuurstof	  naar	  de	  perifere	  weefsels,	  ondat	  	  
	  
 a. Myoglobine	  enkele	  oplosbaar	  is	  in	  plasma  
 b. Myoglobine	  in	  spierweefsel	  in	  de	  T	  (of	  deoxy)	  toestand	  zit  
 c. Myoglobine	  een	  lagere	  affiniteit	  heeft	  en	  zijn	  zuurstof	  aan	  hemoglobine	  zou	  verleizen	  tijdens	  het	  

transport	  doorheen	  het	  bloed  
 d. Myoglobine	  de	  zuurstof	  niet	  zou	  vrijstellen	  bij	  de	  zuurstofdrukken	  die	  gevonden	  worden	  in	  

spierweefsel  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  
28. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  is	  niet	  van	  toepassing	  op	  collageen?	  	  
	  
 a. Het	  bevat	  gehydroxyleerde	  aminozuren  
 b. De	  peptideketen	  vormt	  een	  linksdraaiende	  helix  
 c. Waterstofbruggen	  tussen	  de	  OH	  groepen	  van	  gemodificeerde	  prolines	  stabiliseren	  de	  helix  
 d. Op	  elke	  3e	  plaats	  moet	  er	  een	  glycine	  staan  
 e. De	  triple	  helix	  draait	  rechtshandig	  
	  
29. In	  een	  bepaald	  eiwit	  komt	  de	  sequentie	  SGPG	  voor.	  Deze	  sequentie	  is	  het	  meest	  waarschijnlijk	  een	  

onderdeel	  van	  	  
 a. parallelle	  β-‐sheet  
 b. α-‐helix  
 c. een	  β-‐turn  
 d. antiparallelle	  β-‐sheet  
 e. een	  coiled-‐coil	  



  
  

	  
30. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  i.v.m.	  de	  binding	  van	  zuurstof	  aan	  hemoglobine	  is	  correct?	  	  
	  
 a. Het	  Bohr	  effect	  zorgt	  voor	  een	  lagere	  affiniteit	  voor	  zuurstof	  bij	  hogere	  pH	  waarden  
 b. CO2	  verhoogt	  de	  affiniteit	  van	  Hb	  voor	  O2	  door	  te	  binden	  aan	  de	  aminoterminale	  groepen	  van	  de	  Hb	  

ketens	  
 c. De	  zuurstofaffiniteit	  van	  Hb	  stijgt	  naarmate	  het	  percent	  saturatie	  stijgt  
 d. Een	  Hb	  tetrameer	  bindt	  vier	  moleculen	  2,3-‐BPG	  
 e. Oxyhemoglobine	  en	  deoxyhemoglobine	  hebben	  dezelfde	  affiniteit	  voor	  protonen	  (H+)	  
	  
31. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  i.v.m.	  het	  binden/lostlaten	  van	  zuurstof	  aan/van	  hemoglobine	  is	  

correct?	  	  
	  
 a. Bij	  het	  binden	  van	  zuurstof	  wordt	  de	  het	  ijzeratoom	  van	  de	  prosthetische	  haemgroep	  geoxideerd	  van	  

Fe3+	  naar	  Fe2+	  
 b. Verlaging	  van	  de	  pH	  versnelt	  de	  vrijstelling	  van	  zuurstof	  door	  hemogelobine  
 c. Een	  verhoogde	  concentratie	  van	  2,3	  bisfosfogyceraat	  in	  de	  rode	  bloedcel	  verhoogt	  de	  binding	  van	  

zuurstof	  aan	  hemoglobine	  
 d. De	  binding	  van	  zuurstof	  aan	  een	  van	  de	  vier	  haemgroepen	  gebeurt	  onafhankelijk	  van	  de	  binding	  aan	  

de	  andere	  heamgroepen,	  omdat	  deze	  ver	  van	  elkaar	  op	  verschillende	  subunits	  gelegen	  zijn	  
 e. De	  covalente	  binding	  van	  CO2	  aan	  hemoglobine	  doet	  de	  protonconcentratie	  dalen	  
	  
32. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  over	  proteine	  structuur	  is	  correct?	  	  
	  
 a. Proteinen	  die	  uit	  1	  peptideketen	  bestaan	  kunnen	  quaternaire	  structuur	  hebben	  
 b. De	  vorming	  van	  een	  	  disulfidebrug	  in	  een	  eiwit	  vereist	  dat	  de	  2	  deelnemende	  cysteines	  dicht	  bij	  

elkaar	  liggen	  in	  de	  primaire	  sequentie	  van	  het	  eiwit  
 c. De	  stabiliteit	  van	  quaternaire	  structuur	  in	  eiwitten	  is	  vooral	  het	  resultaat	  van	  covalente	  bindingen	  

tussen	  de	  subunits	  (zoals	  disulfidebruggen)  
 d. De	  denaturatie	  van	  eiwitten	  leidt	  tot	  een	  irreversiebel	  verlies	  van	  secundaire	  en	  tertiaire	  structuur  
 e. De	  informatie	  die	  vereist	  is	  voor	  het	  correcte	  vouwen	  van	  een	  eiwit	  ligt	  in	  de	  specifieke	  sequentie	  van	  

aminozuren	  in	  de	  eiwitketen	  
	  
33. In	  de	  bioinformatica	  kunnen	  proteinesequentiegegevens	  niet	  gebruikt	  worden	  voor:	  	  
	  
 a. Het	  inschatten	  van	  de	  gevolgen	  van	  DNA	  mutaties	  in	  het	  gen	  dat	  codeert	  voor	  dat	  eiwit  
 b. Het	  proberen	  te	  voorspellen	  van	  de	  drie-‐dimensionele	  structuur	  van	  dat	  eiwit  
 c. Het	  afleiden	  van	  de	  exacte	  overeenkomstige	  DNA	  sequentie	  die	  codeert	  voor	  dat	  proteine  
 d. Het	  maken	  van	  voorspellingen	  over	  biologische	  functie	  van	  dat	  eiwit  
 e. Het	  afleiden	  van	  evolutionele	  banden	  tussen	  species	  
	  
34. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  is	  niet	  waar	  voor	  de	  α	  helix?	  	  
	  
 a. Er	  zijn	  3.6	  aminozuren	  per	  draai	  (turn)	  
 b. Om	  de	  3-‐4	  aminozuren	  moet	  er	  een	  klein	  aminozuur	  staan	  om	  de	  draaing	  mogelijk	  te	  maken  
 c. Er	  treedt	  waterstofbrugvorming	  op	  tussen	  de	  carbonylzuurstof	  van	  elk	  	  "n-‐de"	  aminozuur	  en	  de	  -‐NH	  

groep	  van	  elk	  "(n+4)de"	  aminozuur  
 d. Proline	  wordt	  meestal	  niet	  gevonden	  in	  de	  α	  helix  
 e. Deze	  helix	  is	  rechtshandig	  



  
  

	  
35. Een	  biochemicus	  probeert	  een	  DNA-‐bindend	  eiwit	  (eiwit	  X)	  te	  scheiden	  van	  andere	  eiwitten	  in	  een	  

oplossing.	  Er	  zijn	  3	  andere	  eiwitten	  (A,	  B	  en	  C)	  aanwezig.	  De	  eiwitten	  hebben	  de	  volgende	  eigenschappen:	  	  
 pI 
 (isoelectrisch	   Grootte	   Binding	  aan	   
 punt)	   (Da) DNA? 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 
protein	  A	   7.4	   82,000	  yes 
protein	  B	   3.8	   21,500	  yes 
protein	  C	   7.9	   23,000	  no 
protein	  X	   7.8	   22,000	  yes 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 
Welke	  soort	  eiwitzuiveringstechnieken	  zal	  de	  biochemicus	  toepassen	  voor	  de	  scheiding	  van	  	  
(1)	  proteine	  X	  van	  proteine	  A? 
(2)	  proteine	  X	  van	  proteine	  B? 
(3)	  proteine	  X	  van	  proteine	  C?	  	  	  
	  
 a. (1)	  affiniteitschromatografie	  (2)	  ionenuitwisseling	  (3)	  gelfiltratie  
 b. (1)	  gelfiltratie	  (2)	  ionenuitwisseling	  (3)	  affiniteitschromatografie  
 c. (1)	  ionenuitwisseling	  (2)	  gelfiltratie	  (3)	  affiniteitschromatografie  
 d. (1)	  gelfiltratie	  	  (2)	  affiniteitschromatografie	  (3)	  ionenuitwisseling  
 e. (1)	  affiniteitschromatografie	  (2)	  ionenuitwisseling	  (3)	  ionenuitwisseling	  
	  
36. De	  conformatie(s)	  met	  een	  gunstig	  waterstofbrugvormingspatroon	  en	  met	  gunstige	  φ	  en	  ψ waarden	  die	  

binnen	  de	  toegelaten	  regio's	  van	  het	  Ramachandran	  diagram	  is	  (zijn):  
 
 a. Helix {f}	  
 b. collageen	  helix {g}  
 c. β-‐sheet {k}  
 d. Geen	  van	  de	  drie	   antwoorden [f,  g, k] is juist 
 e. Alle	  drie	  de	  antwoorden	   [f,  g, k] zijn	  juist	  
	  
	  


