Tentamen Biochemie MST, deel 2. 3 november 2016. Docent R.Olsthoorn
13.00-16.00 u (16:30u extra tijd)
Antwoorden invullen op dit vel. Totaal 100 punten
Naam:

Studentnr:

1. (8pt) Welk(e) van de volgende BASE(N) komt(en) normaliter NIET voor in DNA. Omcirkel deze base(n).
(sugar, R of ~~ staat voor ribose)

geen cytosine

diaminopurine

uracil

uracil

2. (4pt) Herstel van een A-U basenpaar naar een A-T basenpaar d.m.v. base-excision repair in E. coli DNA
verloopt volgens vier stappen. Welke vier enzymen en in welke volgorde zijn hiervoor nodig. (DNA polymerase
I, DNA ligase, DNA polymerase III, AP endonuclease, Exonuclease III, Uracil-glycosylase, Adenyl-glycosylase,
DNA helicase, topoisomerase II.)

uracil-glycosylase, AP endonuclease, DNA polymerase I, DNA ligase

3. (4pt) Door tautomerisatie van guanine kan er wel een Watson-Crick basenpaar gevormd worden met
a. Adenine,
b. Thymine,
c. Cytosine,
d, Guanine

4. (4pt) Welke structuur komt het beste overeen met de standaard DNA dubbele helix. Omcirkel deze.
(het verschil zit niet in de details van de nucleotidenweergave)

1
rechtsdraaiend, major en minor groove

RNA/RNA

5’-GGCC-3’
| | | |

3’-CCGGCCGG-5’

5. (6pt) Bovenstaande figuur toont een doosje van RNA dat is afgesloten met het aangegeven slot. Wat is de
∆G0’ van het slot:
a. -16.58 kJ/mol
b. -32.78 kJ/mol
c. -7.22 kJ/mol d. -23.42 kJ/mol
e. -15.32 kJ/mol

6. (5 pt) Met welke RNA sleutel gaat het slot het snelst open? (verhouding slot:sleutel = 1:1)
a. GGCC
b. CCGG
c. GGCCGGCC
d. vormt zelf een haarspeld
d. GGCCGGCCGGCCGGCC
e. CCGGCCGG
7. (8 pt) Noem vier manieren om het slot open te krijgen, zonder DNA of RNA toe te voegen.

OH toevoegen, loog behandeling breekt RNA af
RNAse of nuclease
RNA Helicase
temperatuur verhogen (tot boven Tm)
UV bestralen, X-ray, NO3 etc leidt tot mutaties bijv G-U basenparen verzwakt wel maar
opent niet. Cis-platina veroorzaakt cross-linksàgaat nooit meer open
8. (6 pt) Een gesloten circulair relaxed DNA (zonder breuken) van 4200 basenparen wordt behandeld met een
enzym dat alle 2’H groepen van de riboses omzet in 2’OH groepen zonder dat er fosfodiester-banden
verbroken worden. Hierdoor ontstaan er ~18 positieve supercoils (“writhing”). Bereken hoeveel basenparen
per turn de nieuwe dubbele helix nu heeft.
Lk=Tw+Wrà Tw=4200/10.5=400, dus
a. 10,
b. 18,
c. 40,
d. 11,
e. 10.5

9. (5 pt) m7GpppGpApUpUpApUpGpGpCpApApUpApApApCpA200

Lk=ook 400 (Wr=0 in relaxed DNA), na
behandeling Wr=+18, Lk blijft 400 dus Twist
wordt 382à 4200/382=11 bp/turn

Wat is de sequentie van de DNA matrijs die hoort bij bovenstaand mRNA:
a. CpCpTpApApTpApCpCpGpTpTpApTpTpTpGpT200
b. GpppGpApTpTpApTpGpGpCpApApTpApApApCpA200
c. T200GpTpTpTpApTpTpGpCpCpApTpApApTpCpppC
d. T200GpTpTpTpApTpTpGpCpCpApTpApApTpC
e. GpTpTpTpApTpTpGpCpCpApTpApApTpC
m7Gppp

(cap) en polyA-staart zijn niet gecodeerd in het DNA
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10. (8pt) Bovenstaande figuur toont de replicatie-vork in E. coli. Zet de namen of functies bij de eiwitten (1-4), geef de
juiste termen voor de DNA en/of RNA strengen (5-7) en geef 5’ en 3’ aan (8-9). DNA polymerase is niet afgebeeld.

Vraag 11. (6pt)
5’AUGUACUAUUAGAGGUUCCAUGAAACAUAUAUGAAGGAGGCUUUGAUGAUCUUUUGAAUAAAUCA

alleen AUG’s voorafgegaan door SD
sequnetie
Welk(e) peptide(s) wordt(en) gesynthetiseerd
van bovenstaand mRNA in E. coli?
a.

Met-Tyr-Tyr

b.

Met-Lys-His-Ile

c.

Met-Lys-His-Ile en Met-Ile-Phe

d.

Met-Lys-Glu-Ala-Leu-Val-Ile-Phe

e.

Met-Tyr-Tyr, Met-Lys-His-Ile, Met-IlePhe, en Met-Lys-Glu-Ala-Leu-Val-IlePhe

12. (4pt) Hoeveel tRNAs moet E.coli minstens hebben om alle serine codons te kunnen vertalen:
a. 3,
b. 6,
c. 4,
d. 2

GGA , UGA en GCU of IGA, CGA en GCU
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13. (4pt) De TATA-Box wordt gebonden door:
a. RNA pol I
b. RNA pol II
c. Sigma factor
d. geen van bovenstaande eiwitten
14. (4pt) Bij RNA splicing van pre-mRNA vindt twee keer een nucleofiele aanval plaats door een zuurstof
van een ribose:
a. Eerst door een 3’OH, dan een 2’OH
b. Eerst door een 3’OH, dan een 3’OH
c. Eerst door een 2’OH, dan een 2’OH
d. Eerst door een 2’OH, dan een 3’OH
15. (4pt) Aminoacyl-tRNAs worden naar het ribosoom gebracht door:
a.
EF-Tu, naar de A-site
b.
EF-Tu, naar P-site
c.
EF-G, naar A-site
d.
EF-G, naar P-site
16. (4pt) Welke stelling is waar:
a.
Alleen 40S subunits kunnen binden aan mRNA via hun rRNA
b.
Alleen 30S subunits kunnen binden aan mRNA via hun rRNA
c.
Zowel 50S als 60S subunits kunnen mRNA binden via hun rRNA
d.
Zowel 30S als 40S subunits kunnen binden aan mRNA via hun rRNA

17. (4pt) Rho-onafhankelijke transcriptie terminatie in bacteriën kan plaatsvinden:
a.
op een AATAAA sequentie in de template strand
b.
op een AAAAAAAGCGCGCGTTTCGCGCGC sequentie in de coding strand
c.
op een AATAAA sequentie in de coding strand
d.
op een AAAAAAAGCGCGCGTTTCGCGCGC sequentie in de template strand

18. (4pt) Actinomycine D is een remmer van:
a.
Translatie in eu- en prokaryoten
b.
Transcriptie in eu- en prokaryoten
c.
Transcriptie in alleen eukaryoten
d.
Transcriptie in alleen prokaryoten
19. (4pt) Het enzym telomerase is een:
a.
RNA-afhankelijke RNA polymerase
b.
RNA-afhankelijke DNA polymerase
c.
DNA-afhankelijke DNA polymerase
d.
DNA-afhankelijke RNA polymerase
20. (4pt) Aminoacyl-tRNA-synthetases:
a.
koppelen aminozuren aan het anticodon
b.
koppelen aminozuren aan de 5’OH van het tRNA
c.
koppelen aminozuren aan de 5’fosfaat van het tRNA
d.
koppelen aminozuren aan AMP
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