
   

1. Welk van de volgende beweringen is niet waar?  
 
 a. Enzymen zijn eiwitten die werken als katalysten 
 b. Enzymen zijn specifiek 
 c. Enzymen voorzien in activeringsenergie voor reacties 
 d. Enzym activieit kan aan en uit gezet worden 
 e. Enzymen kunnen duizenden keren gebruikt worden voor dezelfde reactie 
	  
2. Het turnover getal van een enzym is het aantal:  
 
 a. enzym-substraat complexen die gevormd worden per tijdseenheid 
 b. substraatmoleculen die worden omgezet tot produkt vooraleer het enzym verzadigd raakt 
 c. substraatmoleculen omgezet naar produkt per enzym molecule per tijdseenheid wanneer het enzym 

gesatureerd is met substraat 
 d. produkt moleculen gevormd door een enzym substraat complex per tijdseenheid  
 e. dat bekomen wordt door de productconcentratie te delen door de substraatconcentratie 

wanneer het enzym verzadigd is met substraat 
	  
3. Proteine kinase A wordt omgezet van een inactieve naar een actieve toestand door binding van:  
 
 a. ATP 
 b. calcium 
 c. cAMP 
 d. a en c 
 e. alle bovenvermelde moleculen 
	  
4. Welk van de volgende enzymen hoort thuis in de klasse der hydrolasen  
 
 a. hexokinase 
 b. chymotrypsine 
 c. Glycogeen fosforylase 
 d. Triosefosfaat isomerase  
 e. Malic enzyme 
	  
5. Welke van de volgende beweringen rond enzym katalysatoren is correct?  
 
 a. Zij binden aan substraten, maar zijn nooit covalent gebonden aan substraat of produkt 
 b. Zij verhogen de evenwichtsconstante voor een reactie, daardoor dus vorming van het produkt bevorderend 
 c. Zij verhogen de stabiliteit van het produkt van een gewenste reactie, door inoizaties, resonantie, en 

isomerizaties toe te laten die normaal niet voorkomen in de substraten 
 d. Zij verlagen de activeringsenergie voor de omzetting van substraat naar produkt 
 e. Om effectief te zijn moeten zij in dezelfde concentratie als hun substraten aanwezig zijn 
	  
6. Welk van de volgende aminozuren levert geen zijketen voor zuur-base katalyse?  
 
 a. leucine 
 b. serine 
 c. lysine 
 d. asparaginiezuur 
 e. histidine 
	  



   

7. Het actieve centrum van een enzym  
 
 a. blijft tijdens een reactie rigide en verandert niet van vorm 
 b. Wordt gevonden in het centrum van globulaire enzymen 
 c. is perfect complementair aan het substraat 
 d. Bevat aminozuren zonder zijketens 
 e. Geen van de hierboven vermelde is correct 
	  
8. Een competitieve inhibitor van een enzym doet  
 
 a. De Km stijgen zonder de Vmax te beinvloeden 
 b. De Km dalen zonder de Vmax te beinvloeden 
 c. De Vmax stijgen zonder de Km te beinvloeden 
 d. De Vmax dalen zonder de Km te beinvloeden 
 e. Doet zowel de Vmax als de Km dalen 
	  
9. Een eenvoudige plot van V versus [S] is beter dan de  dubbelreciproke plot (1/V versus 1/[S]) als je  
 
 a. de Vmax wil bepalen 
 b. allosterische regeling wil opsporen 
 c. het type inhibitie wil bepalen 
 d. de Km wil bepalen  
 e. het turnovergetal wil bepalen 
	  
10. Enzymen zijn sterke katalysten omdat zij:  
 
 a. verbruikt worden in de reacties die zij katalyseren 
 b. zeer specifiek zijn en de terugreactie van produkt naar substraat kunnen voorkomen 
 c. de reacties volledig doen aflopen, terwijl andere katalysten de reacties slechts tot het evenwicht doen verlopen 
 d. de evenwichtsconstanten voor de reacties die zij katalyseren verhogen 
 e. de activeringsenergie verlagen voor de reacties die zij katalyseren 
	  
11. Welk	  van	  de	  volgende	  beweringen	  over	  enzymen	  is	  correct?	  	  
	  
 a. Er	  is	  een	  1:1	  relatie	  tussen	  een	  enzym	  en	  een	  substraat:	  1	  enzym	  katalyseert	  1	  specifieke	  reactie	  van	  

1	  specifiek	  substraat  
 b. Prosthetische	  groepen	  zijn	  via	  sterke	  non-‐covalente	  interacties	  gebonden	  aan	  de	  peptideketen	  van	  

een	  enzym  
 c. Activering	  van	  zymogenen	  gebeurt	  door	  een	  transferasereactie	  in	  de	  darmwand  
 d. Als	  een	  enzym	  gekatalyseerde	  reactie	  een	  groep	  met	  een	  lage	  pKa	  vereist	  die	  moet	  gedeprotoneerd	  

worden	  en	  een	  groep	  met	  een	  hoge	  pKa	  die	  moet	  geprotoneerd	  worden,	  dan	  zal	  de	  pH	  versus	  
snelheid	  curve	  een	  piek	  hebben	  rond	  het	  gemiddelde	  van	  de	  pKa's	  

 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  
12. Bij competitieve inhibitie hebben toenemende concentraties van de inhibitor hetvolgende effect op de enzymkinetiek:  
 
 a. Km zal dalen 
 b. Vmax zal dalen 
 c. De reactie zal stoppen omdat de inhibitor irreversibel zal binden 
 d. Km/Vmax zal dezelfde blijven  
 e. Km zal stijgen 
	  



   

13. De rol van een enzym in een enzym-gekatalyseerde reactie is:  
 
 a. binden aan een transitietoestand intermediair, zodat dit niet terug naar substraat kan omgezet worden 
 b. ervoor te zorgen dat alle substraat wordt omgezet naar produkt 
 c. ervoor te zorgen dat het produkt meer stabiel is dan het substraat 
 d. het verhogen van de snelheid waarmee substraat wordt omgezet naar produkt 
 e. de vrije energie verandering voor de reactie meer gunstig te maken 
	  
14. Fosfaatgroepen	  worden	  gewoonlijk	  op	  eiwitten	  ingeplant	  door	  een	  	  _______	  dat	  gebruik	  maakt	  van	  

_______	  	  
	  
 a. Fosfatase,	  ATP  
 b. Kinase,	  cAMP  
 c. Synthase,	  creatinefosfaat  
 d. Kinase,	  ATP  
 e. Geen	  enkel	  van	  de	  vier	  antwoorden	  is	  juist	  
	  
15. Histidine	  kan	  in	  een	  enzym	  zowel	  als	  algemene	  zure	  katalyst	  als	  als	  algemene	  base	  katalyst	  werken,	  omdat	  	  
	  
 a. bij	  fysiologische	  pH	  zowel	  H+	  als	  OH-‐	  in	  hoge	  concentratie	  aanwezig	  zijn	  (geleverd	  door	  water)  
 b. bij	  fysiologische	  pH	  zijn	  stikstof	  gemakkelijk	  kan	  	  geprotoneerd/gedeprotoneerd	  worden  
 c. bij	  fysiologische	  pH	  een	  guanidinogroep	  geprotoneerd	  is,	  en	  de	  andere	  gedeprotoneerd	  is  
 d. bij	  fysiologische	  pH	  de	  imidazolgroep	  sterk	  reducerend	  werkt  
 e. bij	  fysiologische	  pH	  zijn	  zwavelatomen	  een	  proton	  kunnen	  winnen	  of	  verliezen	  
	  
16. Als	  U	  een	  enzym	  toevoegt	  aan	  een	  oplossing	  die	  enkel	  het	  product	  van	  een	  reactie	  bevat,	  zal	  er	  dan	  

substraat	  gevormd	  worden?	  	  
	  
 a. Ja,	  omdat	  he	  enzym	  de	  ΔG0	  voor	  de	  reactie	  verlaagt  
 b. Nee,	  omdat	  het	  enzym	  de	  energiebarriere	  voor	  het	  produkt	  verhoogt	  met	  een	  waarde	  gelijk	  aan	  de	  

verlaging	  voor	  het	  substraat  
 c. Nee,	  omdat	  het	  produkt	  het	  enzym	  remt  
 d. Ja,	  omdat	  de	  reactie	  in	  omgekeerde	  zin	  verloopt	  tot	  wanneer	  evenwicht	  bereikt	  wordt	  
 e. Nee,	  omdat	  een	  enzym	  enkel	  de	  voorwaartse	  reactie	  kan	  katalyseren	  
	  
17. Bereken	  de	  kcat	  voor	  een	  reactie	  met	  Vmax	  =	  	  4	  x	  10

-‐4	  mol·∙min-‐1	  (het	  reactiemengsel	  bevat	  1	  microgram	  van	  
het	  enzym	  (Mw	  =	  200000	  Da,	  en	  Km	  =	  10-‐5	  M)	  	  

	  
 a. 2	  x	  10-‐11	  min-‐1  
 b. 8	  x	  107	  min-‐1  
 c. 8	  x	  109	  min-‐1  
 d. 2	  x	  10-‐14	  min-‐1  
 e. 4	  x	  108	  min-‐1	  
	  



   

18. De	  cooperativiteit	  bij	  homo-‐allosterie	  veronderstelt	  dat:	  	  
	  
 a. [f] Binding	  van	  een	  intieel	  substraat	  een	  conformatieverandering	  induceert,	  die	  de	  affiniteit	  voor	  de	  

binding	  aan	  een	  tweede	  actieve	  site	  verhoogt  
 b. [g] Twee	  katalytische	  domeinen	  samen	  één	  substraatmolecule	  binden	  op	  een	  syngergistische	  wijze  
 c. [k] Een	  substraat	  eerst	  aan	  een	  activerend	  domein	  bindt	  en	  zo	  een	  conformatieverandering	  induceert	  

in	  de	  katalytische	  site	  waardoor	  de	  affiniteit	  voor	  substraat	  verandert  
 d. [f] en [g] 
 e. [f] en [g] en [k] 
	  
19. Een	  reactie	  die	  Michaelis	  Menten	  kinetiek	  vertoont	  zal	  ¾	  van	  zijn	  mazimale	  snelheid	  bereiken	  wanneer	  	  
	  
 a. [S]	  =	  2KM  
 b. Niet	  genoeg	  informatie	  om	  de	  berekening	  te	  maken  
 c. [S]	  50%	  groter	  is	  dan	  KM  
 d. [S]	  =	  	  3KM  
 e. [S]	  =	  	  3/4KM	  
	  
20. Fosfolipase	  A2	  kan	  geklassificeerd	  worden	  als	  een:	    
 
 a. Lipide	  kinase  
 b. Hydrolase  
 c. Hydroxylase  
 d. Transferase  
 e. Cyclooxygenase	  
	  
21. Een	  onderzoeker	  in	  een	  farmaceutisch	  bedrijf	  heeft	  een	  aantal	  moleculen	  ontdekt	  die	  mogelijks	  zouden	  

kunnen	  werken	  als	  inhibitor	  van	  een	  ziekteverwekkend	  enzym.	  Welke	  molecule	  (zoals	  gekarakteriseerd	  
door	  de	  hieronder	  vermelde	  parameters)	  is	  de	  meest	  beloftevolle?	    

 
 a. KI	  =	  4.7	  x	  10

5	  M  
 b. KI	  =	  1.5	  x	  10

8	  M  
 c. KI	  =	  1.5	  x	  10

-‐8	  M	  
 d. KI	  =	  4.7	  x	  10

-‐5	  M  
 e. KM	  	  =	  4.7	  x	  10

5	  M	  
	  
22. Als	  de	  data	  van	  een	  enzym	  experiment	  geplot	  worden	  als	  een	  Lineweaver-‐Burk	  plot,	  en	  de	  Vmax	  is	  	  	  0.02	  

mol/sec,	  en	  het	  snijpunt	  met	  de	  	  x-‐as	  is	  -‐2.5	  mM-‐1,	  wat	  is	  dan	  de	  KM	  waarde?	  	  
	  
 a. 2.5 µM 
 b. 0.4 mM 
 c. .008 mM 
 d. 125 μM  
 e. Geen van de vier antwoorden is juist 
	  
	  


