
 

 

Oefententamen G, K, A.       
Probeer te laten zien dat je gestudeerd hebt. Probeer moleculaire 
details te geven. Antwoorden van 1-2 regels getuigen niet van veel 
inzicht. In het algemeen blijkt dat elke vraag 1/3 bladzijde antwoord 
vraagt. 
 
Aan welke voorwaarden moet een ziekte voldoen, om behandeld te kunnen 
worden met gentherapie? Verklaar de therapie in relatie tot de ziekte.  
 
Is het mogelijk aangeboren afwijkingen te corrigeren met gentherapie? 
Hoe? Gebeurt dit al? Licht je antwoord toe.  
 
De beste vorm van gentherapie is om het defecte gen te vervangen door 
een functionele kopie van het gen. Hoe gebeurt dat? Leg uit hoe dit 
werkt en besteed aandacht aan de vector. 
b. Gebeurt dit al met patienten? Leg in 2-3 regels uit.  
 
Wat is kanker?  
       
Wat zijn tumor-suppressors, hoe werken ze, en hoe dragen ze bij tot 
het ontstaan van kanker? Geef een voorbeeld en de werking van deze 
tumor-suppressor. 
 
Gleevec is een geregistreerd medicijn tegen sommige vormen van kanker. 
Het bindt aan een tyrosine-kinase remmer, en remt het kinase door te 
binden aan de ATP-bindingssite. 
a. Geef een voorbeeld van een tyrosinekinase betrokken bij het 
ontstaan van kanker. 
b. Verklaar waarom de progressie van sommige tumoren kan worden geremd 
door Gleevec. 
c. Verwacht dat je Gleevec (i) op korte termijn en (ii) op lange 
termijn in staat is bepaalde tumoren te laten verdwijnen? Beredeneer 
je antwoord. 
 
Vele tumoren worden pas levensbedreigend wanneer ze metastaseren. 
Welke mutaties zijn betrokken bij de verandering van een 
gelokaliseerde tumor tot een metastaserende tumor? Leg uit. 
 
Hanahan en Weinberg hebben een model opgesteld waarin kanker ontstaat 
wanneer een aantal processen zijn verstoord. Noem die processen en leg 
ze kort uit (3-5 regels per proces). 
 
Waarom kan HIV alleen repliceren in bepaalde cellen? Welke cellen zijn 
dat? 
 
Het immuunsysteen is onder andere afhankelijk van de herkenning van 
geinfecteerde cellen en van de produktie van antilichamen. Hoe 
verloopt de normale activatie van het imuunsysteem? Gebruik daarbij 
onder andere de volgende woorden: Thelper, cytotoxische T-cel (CTL), 
B-lymfocyt, MHC, endoplasmatisch reticulum, CLIP, vesicle, transport. 
 
Op elk moment in de infectie met HIV verdwijnen er meer T-cellen dan 
er geinfecteerd zijn. Hoe kan dat? Leg uit. 
 
Waarom is er geen vaccin tegen HIV? 



 

 

Welke typen vaccin zijn er theoretisch mogelijk? 
Als je een vaccin moest maken, waar zou je je op richten? Leg uit. 
 
Sommigen mensen blijken resistent tegen HIV-infectie en krijgen geen 
AIDS ondanks herhaalde blootstelling. Er zijn een aantal redenen voor 
te geven. Noem deze redenen en verklaar waarom resistentie optreedt. 
 
Wat is de functie van de volgende genen: 
a. env 
b. pol 
c. Rev 
d. Tat 
Pas op: er zijn misschien meerdere functies. 
 
Hoe noemen we een van de meest voorkomende therapieen tegen HIV? 
Beschrijf de samenstelling van de therapie, en leg de werking uit. 
 
Beschrijf in één grafiek het verloop van de antilichaamrespons tegen 
HIV, het verloop van de hoeveelheid T-helper cellen, het verloop van 
de hoeveelheid cytotoxische T-cellen, en de ‘viral load’ na infectie 
met HIV. 


