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Academiejaar:  2012-2013 

Basisopleiding:  Bachelor BLT 

   Module: BLT 07 Biochemie 

Partim: Theorie deel 2  

Semester:                    2  

Lector:  Bart Quartier 

VOORBEELDEXAMEN 

 

Je krijgt op het examen van elk hoofdstuk minstens een vraag. Het examen zal 

maximaal 2u duren. 

1. Op welke twee manieren kan ATP worden gevormd?  

Beschrijf elke manier in een aantal zinnen.  

Welke manier heeft het grootste aandeel? 

 

2. Wat verstaat men onder substraatniveau fosforylatie? 

3. Schets de ATP-ADP cylclus. 

4. Welke processen zijn anabool en/of katabool? En waarom? 

a. Glycolyse 

b. Krebscyclus 

c. Activatie van vrije vetzuren 

d. Hexose monofosfaat shunt 

5. Uit welke processen (wegen) kan NADPH gevormd worden? 

6. Wat is er specifiek voor het pyruvaatdehydrogenasecomplex? Wat is de specifieke benaming 

hiervoor? 

7. Hoe zullen algemeen hormonen een invloed hebben op de werking van de sleutelenzymen? 

 

8. De glycolyse kan worden onderverdeeld in twee grote fasen. Bespreek kort de belangrijkste 

kenmerken van beide fasen. 

9. In de eerste stap van de glycolyse wordt glucose omgezet tot glucose-6-fosfaat. Wat zijn de 

belangrijkste kenmerken hierbij? Wat is het voordeel van deze stap? 

10. Welk drie enzymen zijn de belangrijkste controle enzymen van de glycolyse? Bespreek. 

11. Hoe kan in de spiercellen NAD+ dat nodig is tijdens de glycolyse worden geregenereerd onder 

anaërobe omstandigheden? Welk enzym is nodig? Hoe noemt men de reactie? 

12. Wat is de globale reactie van de glycolyse? Geef de vergelijking. 
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13. Waar wordt fructose voornamelijk gemetaboliseerd? Verklaar. 

14. Welke drie stappen ondergaat pyruvaat in aërobe omstandigheden? Verklaar kort. 

15. Hoe gebeurt de isomerisatie van citraat naar isocitraat. De structuur van citraat zal gegeven 

worden op het examen.  

16. Waar in de cel vinden volgende reacties plaats: 

a. Vetzuuroxidatie 

b. Activering vetzuren 

c. ETS 

d. Hexokinase 

 

17. Wat is de functie van de protonengradiënt bij ETS? Wat is de relatie met de tussenstations? Wat 

is de oorzaak van de verschillende energiewinst tussen NADH en FADH2? 

18. Hoe werken katalase en superoxide dismutase en waarom zijn ze nuttig?  

19. Wat zijn de belangrijkste vier substraten van de gluconeogenese? Schrijf er ook bij van waar ze 

afkomstig zijn. 

20. Welke drie stappen zijn ‘verschillend’ tussen gluconeogenese en glycolyse? 

21. In welke organen bevindt zich glucose-6-fosfatase en in welke niet? Wat zijn de belangrijkste 

gevolgen hierdoor?  

22. Bespreek de belangrijkste stappen in de glycogenolyse. 

23. Geef 4 toepassingen die volgen uit de hexose monofosfaat shunt. 

 

24. Gegeven de structuur van Linoleaat CH3 – (CH2)4 – CH = CH – CH2 – CH = CH – (CH2)7 – COO- 

Welke stappen zullen gebeuren na activering in de spiraal van Knoop? 

25. Welke vier stappen moeten er gebeuren vertrekkende van een vrij vetzuur in het bloed tot de 

vetzuuroxidatie? 

26. Wat zijn de drie redenen waarom ketonlichamen worden gevormd? 

27. Wat zijn de drie belangrijkste ketonlichamen en waar worden ze gebruikt? 

28. Wat is de snelheidsbepalende stap in de vetzuursynthese en hoe wordt deze geregeld? 

29. Hoe kan glucose als bouwsteen fungeren voor de vetzuursynthese? 

 

30. Hoe wordt, tijdens de afbraak van de aminozuren, de aminogroep verwijderd? 

Waar vinden de reacties plaats? Geef telkens de reactievergelijking. 

Welke enzymen spelen een rol? 
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31. Wat gebeurt er na transaminatie van alanine in de lever met het gevormde product? Wees 

volledig! 

32. Wat bedoelt men met een ketogeen aminozuur? 

33. Onder welke molecule wordt het stikstofgedeelte van het aminozuur verwijderd? Door welke 

cyclus gebeurt dit? Wat gebeurt er met het gevormde fumaraat? 

 

34. Schets de fotosynthese tov de respiratie. 

 

35. Wat zijn de belangrijke processen (interacties lipiden- en glucosehuishouding) bij een intensieve 

spierarbeid? 

36.  Wat doen insuline en adrenaline in de lipidenhuishouding en wanneer? 

37. Welke macromoleculen verbruiken de hersenen? 

38. Wat is de rol van de lever in de lipidenhuishouding? 

 

 

 


