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13:30-16:30u (17:00u met handicap)

Antwoorden invullen op dit vel. 90 punten is een Den, 0 punten is een 1
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1. Welk(e) van de volgende baseparen komt(en) van nature voor in een DNA dubbele
helix. Omcirkel deze.

C-G

A-T

8

3

4

2. Teken de chemische structuur van twee riboses gekoppeld via een 3’-5’ phosphodiester
band. De plek waar de base zit aangeven met ‘B”

3a. Noem drie stoﬀen of processen die kunnen leiden tot verandering of mutaDe van
de DNA sequenDe.
Deamina'e, oxida'e, UV-straling, methylering, radioac'eve straling, salpeterzuur, cispla'na, etc (evt. HIV integra'e, fouten door DNA polymerase)
(Niet transversie of transi'e want dat is gewoon een bepaalde soort muta'e)
3b. Dideoxyinosine is een remmer van AIDS. Leg kort uit hoe dit werkt
HIV is een retrovirus dat zijn RNA eerst kopieert naar DNA mbv reverse transcriptase.
ddI leidt als het door RT wordt ingebouwd in DNA tot termina'e vd DNA synthese
omdat er geen 3’OH is om een nieuwe dNTP aan te koppelen. Er wordt dus geen DNA
kopie van HIV RNA gemaakt en dus ook geen DNA om in een chromosoom te
inserteren. M.a.w. HIV replica'e stopt dus ook de ziekte..
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4. Welke a]eelding komt overeen met een B-type DNA helix? A, B, C, of D?

A

6

6
4

B

C

D

5.a. Teken de intramoleculaire structuren die
gevormd kunnen worden door een DNA oligo
met de sequenDe (Alleen le_ers gebruiken;
base-paren aangeven met een streepje, lus(sen)
minimaal 3 basen, pseudoknopen zonder een GC basepaar zijn niet toegestaan):
TGTGCGGAAACCGCACATGCGGTATCCGC
b. Bereken mbv de tabel de ∆G0’ van de meest stabiele structuur (beschouw een basepaar bij
een lus als een “terminal”)
c. Welk nucleoDde zou je moeten muteren om de andere structuur te bevoordelen?
Beredeneer en/of bereken
c. Om de linker structuur
(LS) te bevoordelen zou je
een mismatch moeten
maken in de RS: A-T naar
TxT of AxA, dit heeS geen
eﬀect op LS
Als je bij RS een grotere
interne lus had getekend of
A-T 2x als terminal had
berekend dan was LS
uiteraard stabieler
geweest en zou je de AxA
mismatch door een T-A of
A-T basepaar moeten
vervangen om RS te
bevoordelen
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Groen=RNA
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Zie boek Fig. 25-15

6. Bovenstaande ﬁguur toont de laatste twee stappen van de DNA replicaDe in E. coli. Vul
de ontbrekende co-factoren en enzymen in.
NMPs; dNMPs; dNTPs; NTPs; ATP; dATP; AMP; dAMP; RNA ligase; DNA ligase; DNA pol I;
DNA pol III.
7. Er bestaan vier klassen van DNA en RNA syntheDserende polymerases.
Geef met lijnen aan tot welke klasse de volgende enzymen behoren:
DNA-dependent DNA polymerase
DNA-dependent RNA polymerase
RNA-dependent DNA polymerase
RNA-dependent RNA polymerase
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primase
HIV Reverse Transcriptase
RNA pol I
Poly-A polymerase
DNA pol III
telomerase

8. Pyrimidine-dimeren in DNA leiden tot een gedeeltelijke ontwinding van de dubbele helix.
Als een relaxed DNA plasmide met een nick wordt bestraald met UV en vervolgens wordt
geligeerd ontstaat er dan supercoiling? Verklaar je antwoord.

Geen supercoiling (Is een bonusvraag geworden, telt alleen mee als je
hem goed had)
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E. coli dus Shine-Dalgarno sequen'es!

5’GUACUAAUGAGGUUCCCCCAUGGAACAUAGGAGGCUUUGAUGAUCUGAAUAAAUUUCA3’
a.

8
b.

4

c.

4
d.

3

Welk(e) polypepDde(s) wordt(en)
gesyntheDseerd van bovenstaand
mRNA in E. coli?
Wat gebeurt er met de translaDe van
dit mRNA als de concentraDe arginine
heel laag is?
Wat is het eﬀect op translaDe door
toevoeging van anDsense DNA met
sequenDe 5’GCCTCCTATG3’?
Wat is het eﬀect op translaDe door
toevoeging van puromycine?

a. Pep1:Met-Glu-His-Arg-Arg-Leu en
Pep2: Met-Ile
b. Stagneert synthese pep1 (evt. remt
binding ribosoom aan SD voor
pep2, dus ook die stagneert…)
c. Bindt aan SD-seq voor pep2, remt
ribosoom binding en dus pep2
synthese, pep1 geen last vanwege
ribosomale helicase ac'viteit
'jdens transla'e
d. Puromycine lijkt op amino-acyl
tRNA, wanneer het bindt op de Asite wordt pep'dyl-keten aan
puromycine gekoppeld, na
transloca'e valt puromycinepep'de vh ribosoom. Transla'e
moet opnieuw beginnen, remming
dus (zowel pro- als eukaryoten)
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2 punten per goed antwoord, omcirkel het juiste antwoord
10. Bij welke processen zijn topoisomerases betrokken?
a. TranslaDe en replicaDe,
b. TranscripDe en translaDe
c. Replica)e en transcrip)e
d. Alleen bij replicaDe
11. Het veranderen van het linking number “Lk” van een circulair DNA door type II
topoisomerases:
a. Kost al)jd energie (type II gebruiken ATP)
b. Kost alleen energie als Lk minder wordt
c.
Kost geen energie
d. Kost alleen energie als Lk meer wordt
12. Puromycine is een anDbioDcum dat:
a.
Alleen op mitochondrien werkt
b. Door een bacterie gemaakt wordt
c.
Alleen op bacterien werkt
d. Alleen op eukaryoten werkt
13. TranslaDe in bacteriën begint met de binding van een tRNA op de:
a.
E-site
b. P-site
c.
A-site
d. TATA box
14. Rho-onapankelijke transcripDe terminaDe in bacterien kan plaatsvinden:
a.
op een AATAAA sequenDe in de template strand
b. op een AAAAAAAGCGCGCGTTTCGCGCGC sequenDe in de coding strand
c.
op een AATAAA sequenDe in de coding strand
d. op een AAAAAAAGCGCGCGTTTCGCGCGC sequen)e in de template strand (betekent
synthese van GCGCGCGAAACGCGCGCUUUUUUU = terminatorhaarspeld)
15. Ribosomale RNAs in eukaryoten:
a.
Worden gemaakt in de nucleolus door RNA pol III
b. Worden gemaakt door RNA pol I
c.
Synthese daarvan is zeer gevoelig voor alpha-amaniDne
d. Hebben wel een cap maar geen polyA-staart
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