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1 Inleiding 

1.1 Wat is er mis met baby Stefanie? 

Frank en Eva Jansen zijn heel blij met de geboorte van hun tweede kindje. Het is 

een meisje, ze noemen haar Stefanie. De eerste twaalf maanden ontwikkelt 

Stefanie zich zoals elke baby: ze lacht, ze begint te kruipen en ze reageert leuk op 

haar oudere broertje. Maar vlak na haar eerste verjaardag verandert haar gedrag 

plotseling. Ze heeft geen interesse meer in haar speelgoed. Vaak zit ze urenlang 

angstig en handenwringend om zich heen te kijken. Na uitgebreid medisch 

onderzoek wordt vastgesteld dat Stefanie lijdt aan het syndroom van Rett, een 

zeer ernstige ziekte waardoor zij zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt zal 

zijn. Frank en Eva krijgen te horen dat dit syndroom veroorzaakt wordt door een 

afwijking in het DNA. Zij vragen zich af hoe dat kan, want zijzelf hebben nergens 

last van, hun zoontje mankeert niets en ook in beide families komt de ziekte niet 

voor. En wat als ze nog een derde kindje krijgen, zal dat dan gezond zijn?    

 
Voor het beantwoorden van de vragen die Frank en Eva zich stellen 

is bioinformatica nodig. De oorzaak van de ziekte van Stefanie is 

ook gevonden met behulp van bioinformatica. En om in de 

toekomst mogelijk een geneesmiddel te vinden voor deze en 

andere erfelijke ziekten hebben we bioinformatica nodig.  

 

Wat is bioinformatica? Simpel gezegd: 

Bioinformatica is het gebruiken van computers om biologische 

problemen op te lossen. 

Bioinformatica past kennis uit de informatica toe op biologische 

gegevens, met name op de gegevens die voortkomen uit genetisch 

onderzoek. Laboratoriumonderzoek op dit terrein levert zulke 

gigantische hoeveelheden gegevens op, dat ze alleen met behulp 

van informatica te verwerken zijn. Voor het ontrafelen, opslaan en 

het op een overzichtelijke manier toegankelijk en inzichtelijk 

maken van deze (bio)informatie worden computers gebruikt. 

Daarom heet dit werkterrein bioinformatica. 

De bioinformatica heeft zich ontwikkeld tot een breed 

multidisciplinair onderzoeksgebied op het grensvlak van de 

levenswetenschappen en de informatietechnologie. Zo levert 

bioinformatica bijdragen op het gebied van landbouw, veeteelt, 

medische wetenschap, biologisch onderzoek aan o.a. virussen, 

biotechnologie, genetic engeneering, evolutieleer en forensisch 

onderzoek. 
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1.2 De opbouw van deze module 

In deze module krijg je eerst kennis aangereikt over de bouw en de 

werking van DNA, het materiaal waarop erfelijkheid gebaseerd is. 

Je leert hoe DNA-onderzoek in een laboratorium gebeurt en hoe de 

bioinformatica vervolgens met de uitkomsten van dit onderzoek 

aan de slag gaat, met als resultaat b.v. opheldering van de oorzaak 

van de ziekte van Stefanie.  

Je zult de verworven kennis en vaardigheden toepassen door zelf 

van een ander ziektebeeld de erfelijke achtergrond te bepalen. 

Leerdoelen 

Na doorwerken van deze module  

 weet je hoe DNA is opgebouwd, hoe het zich vermenigvuldigt 

en hoe het de processen in de cel aanstuurt. 

 weet je hoe afwijkingen in DNA kunnen ontstaan en wat de 

gevolgen ervan zijn. 

 kun je verklaren hoe een erfelijke ziekte al of niet wordt 

doorgegeven aan de nakomelingen. 

 weet je wat het werkterrein is van de bioinformatica. 

 heb je vaardigheid verworven in de basisbewerkingen van 

programmeren op de rekenmachine (en in JavaScript). 

 heb je ervaring opgedaan in het zoeken in en naar genomen en 

genen m.b.v. internet.  

 kun je zelf een bioinformatica-onderzoek doen. 

Belangrijke praktische aanwijzingen 

Het is mogelijk om de hele module achter de pc te maken. Bij 

sommige opdrachten is het zelfs noodzakelijk dat je beschikking 

hebt over een pc met internet. Dat zijn opdrachten waarbij je 

iets moet downloaden, een filmpje moet bekijken op internet of 

bio-informaticatools moet gebruiken. Deze opdrachten herken je 

aan het volgende symbool: ►►.Een pagina waar veel naar zal 

worden verwezen is de pagina bij deze module op vaklokaal-nlt 

►URL1.  

 

Extra biologische achtergrondinformatie kun je vinden op ►URL2 

en ►URL3. 

 

Na een stuk biologische informatie volgen eerst 

programmeeroefeningen op de grafische rekenmachine (GR) en 

vervolgens zal er mogelijk een overstap naar het computer-

programmeerwerk worden gemaakt (dat is afhankelijk van of je 
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docent dit hoofdstuk doet). Als de opdrachten complexer worden, 

zul je gebruik gaan maken van computertools die op internet 

aanwezig zijn. De programmeeropdrachten in hoofdstuk 8 sluiten 

aan bij de opdrachten in hoofdstuk 7. Je docent zal aangeven of en 

welke opdrachten je hiervan moet maken. Als je je verder wilt 

verdiepen in de informatica en/of als het gemakkelijk gaat en je 

tijd over hebt, kun je alle opdrachten maken. 

Meer (Engelstalige) achtergrondinformatie over JavaScript en de 

gebruikte functies, met handige voorbeelden, vind je op ►URL4. 

 

Houd tijdens de module een begrippenlijst bij van belangrijke 

termen - deze zijn meestal cursief en vetgedrukt - zowel 

biologische als termen op het gebied van programmeren (Bijlage 

1). Deze lijst kan ook van pas komen bij de voorbereiding op de 

eventuele toets. Niet alle definities zullen in deze module worden 

aangereikt. Zoek eventueel een goede definitie in een 

encyclopedie of andere bron. 

  

Geef de verbanden tussen de begrippen aan in een concept map. 

Bekijk de ►werkinstructie concept mapping (kopje 8 in de NLT 

Toolbox via ►URL1) om te zien hoe je zo'n begrippenmap moet 

maken.  

 

Tijdens deze module voer je regelmatig opdrachten uit op de 

computer. Bewaar de verkregen resultaten digitaal. Deze zijn 

belangrijk voor latere oefeningen en voor de eindopdracht. 

 

De eindopdracht is voor iedereen anders. Als je toe bent aan de 

eindopdracht, meld dit dan aan je docent. 

Benodigde voorkennis 

Biologie en scheikunde uit de basisvorming 

Afsluiting en toetsing 

De beoordeling aan het eind van de module zal 

plaatsvinden aan de hand van het verslag van je 

eindopdracht. 

Je docent zal aangeven of er daarnaast nog een 

toets wordt afgenomen. 

Ook vertelt je docent je of je de begrippenlijst, de 

concept map, de antwoorden op de vragen en de 

gemaakte opdrachten moet inleveren. 

 

 
Figuur 1: Cracking the code of life; One 
Wrong Letter 



 

Nlt3-v115 Bioinformatica 4 

  

1.3 Kennismaken met het werkterrein 
van de bioinformatica  

1. Opdracht: ‘Cracking the code of life; One Wrong Letter’  

 

►► Bekijk het filmpje ‘Cracking the code of life; One Wrong 

Letter’, over wat het gevolg kan zijn van een kleine verandering op 

DNA-niveau. Het filmpje kan je vinden via ►URL1 

Beantwoord daarna de volgende vragen: 

a. Hoe heet de afwijking waaraan het kind in de uitzending lijdt? 

b. Welke gevolgen heeft het genetische defect op het kind? 

c. Leg uit waarom het zo’n toeval is dat beide broers een kind 

hebben met dezelfde ziekte 

d. Waarom hebben bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld de 

asjkenazische joden, een grotere kans op een dergelijke 

erfelijke afwijking?  

e. Er bestaat een test die deze erfelijke afwijking kan opsporen. 

Stel dat jij en een partner een kind zouden willen krijgen, zou 

je je dan op deze afwijking laten testen? Waarom (niet)? 

f. Hoeveel erfelijke afwijkingen gok je dat er door enkelvoudige 

genetische veranderingen worden veroorzaakt?  

g. Zoek m.b.v. internet 3 andere voorbeelden van dergelijke 

‘monogene’ afwijkingen. 

 
 

1. Bron: oververmoeidheid blijkt uit speeksel bij vlieg 

én mens 

 (NRC  handelsblad; 16-12-2006) 

Hoe vermoeider een fruitvlieg is, des te actiever is het enzym 

amylase in zijn speeksel. Bij mensen is dat hetzelfde, zo laten 

Amerikaanse neurobiologen van de Washington University zien. 

Amylase kan dus bruikbaar zijn als indicator om oververmoeidheid 

in te schatten (Proceedings of the National Academy of Sciences, 

online 11 december 2006).  

 

Het vinden van een biomarker, een indicator om individuele 

slaaptekorten te bepalen is een interessant doel, bijvoorbeeld bij 

oververmoeide chauffeurs. Dat zo'n biomarker gezocht wordt in 

speeksel is niet vreemd. De productie daarvan staat onder directe 

controle van zenuwkernen in de hersenstam die ons inwendig 

milieu stabiel houden. De Amerikanen kregen het echter moeilijk, 

want speeksel bij de mens bleek boodschapper-RNA's te bevatten 

van zeker drieduizend genen, onbegonnen werk. 
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Een slaaptekort gaat samen met een verdubbeling van het 

enzym amylase in het speeksel. 

 

De onderzoekers besloten daarom eerst de meest belovende 

kandidaat-genen te selecteren bij verschillende soorten 

fruitvliegjes.  

Op microarray's, DNA-chips met microscopisch kleine rijtjes 

genfragmenten, dook bij aan slaaptekort lijdende fruitvliegjes 

steeds het amylasegen op als de meest interessante kandidaat. 

 

Vervolgens is de amylase-activiteit in speeksel gemeten bij twee 

verschillende fruitvliegmutanten. 

De eerste fruitvliegstam heet “Cycle”, en kan heel slecht tegen 

oververmoeidheid. Zijn tegenhanger heet “Timeless”, die is juist 

onvermoeibaar - twee uitersten die ook in onze mensenwereld 

bekend zijn. Het enzym bleek inderdaad een uitstekende indicator: 

bij Cycle verdubbelde de amylase-concentratie al binnen drie uur, 

terwijl de toename bij Timeless pas na negen uur goed op gang 

kwam.  

 

Na deze en andere fruitvliegexperimenten waagden de Amerikanen 

de stap naar de mens. Ze bepaalden de amylase-activiteit bij een 

klein aantal vrijwilligers, twee vrouwen en zeven mannen. Die 

moesten in het Washington University Sleep Medicine Center 

alternerend een weekend gewoon slapen of 28 uur aan een stuk 

wakker blijven. Ook bij hen bleek een slaaptekort gepaard te gaan 

met een verdubbeling van het amylase in het speeksel. Amylase 

lijkt dus een mogelijke, interessante kandidaat-biomarker voor 

vermoeidheid. 

Bart Meijer van Putten 

 

2. Opdracht: oververmoeidheid 

Lees Bron 1: oververmoeidheid blijkt uit speeksel bij vlieg én mens 

a. Beschrijf in één zin welke nieuwe ontdekking er in het artikel 

wordt beschreven. 

b. Voordat dit resultaat behaald werd, hebben de onderzoekers 

een aantal denkstappen moeten nemen. Ook hebben ze uit 

reeds bestaande onderzoeksresultaten stappen moeten 

afleiden.Noem ten minste 3 stappen die de onderzoekers 

hebben moeten zetten om dit resultaat te vinden. 

c. Naast het opsporen van erfelijke afwijkingen en het bepalen 

van slaaptekort zijn er andere praktische redenen om DNA te 

onderzoeken.Noem er twee. 
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2 Erfelijkheid: chromosomen 

Dit hoofdstuk is bedoeld om je basiskennis over chromosomen en 

erfelijkheid op te frissen.  

 

Als we met een microscoop naar cellen kijken, zien we daarin een 

kern met chromosomen. Bacteriën hebben geen kern, maar wel 

een (ringvormig) chromosoom, los in het cytoplasma: zie figuur 2. 

 

 
Figuur 2: cellen  

 
Het aantal chromosomen verschilt per soort, b.v fruitvliegje 8, 

mens 46.  

 

3. Opdracht: chromosoomaantal 

Ga van tenminste vijf andere organismen na wat het 

chromosoomaantal is. 

 

Voorafgaand aan de celdeling (mitose) vindt eerst verdubbeling 

(replicatie - hierover later meer) van de chromosomen plaats; 

daarna, bij de celdeling, verdeling van de chromosomen over de 

twee nieuwgevormde cellen. 

 

Chromosomen komen in paren voor. Bij de vorming van 

geslachtscellen worden de paren gescheiden (meiose). Een 

eicel/spermacel bevat hierdoor maar een enkele set chromosomen 

- bij de mens 23. Bij de bevruchting komen deze samen en vormen 

ze weer een complete set van paren chromosomen - in het geval 
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van de mens dus 46 chromosomen - de helft van de vader, de helft 

van de moeder. Uit de ene bevruchte eicel ontstaat door zeer veel 

celdelingen een nieuw organisme, met dus in elke celkern een 

complete set chrosomenparen,  

Eén van de 23 paren chromosomen bepaalt of het kind een jongen 

of een meisje is: de geslachtschromosomen. Als dit paar bestaat 

uit  twee X-chromosomen is het een meisje, als het ‘paar’ een 

combinatie is van een X- en een Y-chromosoom, dan is het kind een 

jongen.  

4. Opdracht: overerving van geslachtschromosomen 

Teken een schema van de overerving van de 

geslachtschromosomen. Wordt het geslacht van het kind bepaald 

door het geslachtschromosoom in de eicel (‘door de moeder’) of 

door het geslachtschromosoom in de spermacel (‘door de vader’)? 

 
 

De chromosomen bevatten de genen. Een gen is een stukje van het 

chromosoom waarop de aanleg voor een erfelijke eigenschap ligt. 

De complete set chromosomen van een organisme noemen we het 

genoom. Het genoom omvat de volledige erfelijke aanleg van een 

organisme. 

De twee chromosomen van een paar bevatten dezelfde genen in 

dezelfde volgorde, maar de invulling van de betreffende 

eigenschap kan verschillend zijn. Zo ligt het gen voor haarvorm bij 

beide chromosomen van een paar op dezelfde plaats, maar het kan 

op het ene chromosoom de aanleg voor krullend haar zijn en op het 

andere voor sluik haar.  We noemen dit twee allelen van hetzelfde 

gen. Als beide allelen gelijk zijn, is de persoon voor deze 

eigenschap homozygoot, zijn ze verschillend, dan is hij/zij 

heterozygoot. Als een allel dominant is t.o.v. het andere, dan 

noemen we het andere recessief. Een heterozygoot vertoont de 

eigenschap van het dominante allel.  

B.v. de aanleg voor bruine oogkleur is dominant over de aanleg 

voor blauwe oogkleur, dus iemand met een bruin en een blauw 

allel heeft bruine ogen. 

 
5. Vraag 

Zit het gen voor oogkleur ook in de cellen van je hart? En in de 

cellen van je vingers? Verklaar je antwoord. 

We komen hierop terug in hoofdstuk 6. 

 
Bij het onderzoek naar erfelijke ziekten wordt eerst een 

karyogram gemaakt. Dit gaat als volgt: cellen in deling brengen 

(kweken) en tijdens de celdeling met chemische middelen 

stilleggen en kleuren. Cel en kern stuk maken zodat de 
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chromosomen los komen te liggen; deze fotograferen en ordenen 

op grootte en patroon van de gekleurde banden: karyogram (karyos 

= kern in het Grieks). Soms is in het karyogram een afwijking te 

zien: er is een chromosoom teveel of te weinig aanwezig, of een 

deel van een chromosoom.  

 

Afbeelding normaal karyogram met aanduiding 

geslachtschromosomen: ZIE BINAS 

6. Opdracht: karyogram syndroom van Down 

Zoek (in een boek of op internet) een karyogram van een persoon 

met het syndroom van Down.  

a. In welk opzicht is dit karyogram afwijkend?  

b. Wat is het gevolg voor de betreffende persoon?  

c. Wat is er fout gegaan bij de vorming van de eicel (of 

spermacel), waardoor deze chromosoomafwijking bij de baby 

veroorzaakt wordt? 

 

Bij Stefanie is het karyogram normaal. Nader onderzoek moet uitwijzen wat dan 

wél de oorzaak van haar ziekte is. 

 
 

3. Achtergrondinformatie: chromosomen in een 

karyogram 

Chromosomen zijn onder de microscoop alleen te zien tijdens de 

celdeling. Dit komt omdat ze zich voorafgaand aan de celdeling 

sterk verkorten, als het ware opwinden tot een heel compact 

figuurtje. We zien dan dat het chromosoom uit twee chromatiden 

bestaat die in het centromeer aan elkaar vast zitten: de typische 

vorm een chromosoom, zoals het altijd wordt afgebeeld: zie figuur 

3. 

Chromosoom betekent letterlijk ‘gekleurd lichaam’ zo genoemd 

omdat de chromosomen bij de gebruikelijke kleuringen van 

microscopische preparaten veel kleurstof opnemen, zodat ze 

duidelijk gekleurd zijn. Bij sterker uitvergroten zien we een 

kenmerkend patroon van donkere en lichte banden op de 

chromosomen; aan de hand van dit patroon (en van hun lengte) 

kunnen ze in het karyogram van elkaar worden onderscheiden. 
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3 Bouw DNA 

We hebben gezien dat de ziekte van Stefanie niet wordt 

veroorzaakt door een afwijking in het aantal of de vorm van haar 

chromosomen. Haar chromosomen zien er onder de microscoop 

normaal uit. Om te ontdekken wat met de microscoop niet 

zichtbaar is moeten we verder ‘inzoomen’ op het erfelijk materiaal 

in de chromosomen, het DNA. ‘DNA’ is de afkorting van het Engelse 

woord DesoxyriboNucleicAcid, in het Nederlands: 

desoxyribonucleïnezuur. 

 

 
Figuur 3: celkern met chromosomen; de bouw van een chromosoom ontrafeld. 

 
Het DNAmolecuul bestaat uit twee zeer lange ketens van 

nucleotiden. Lange ketens bestaande uit gelijksoortige moleculen 

als bouwstenen noemen we polymeren. DNA is dus een polymeer 

van nucleotiden. (De term ‘nucleotide’ is afgeleid van het Latijnse 

woord ‘nucleus’, dat ‘kern’ betekent.)  

Elk nucleotide bestaat uit drie onderdelen: een suiker, een 

fosfaatgroep en een base. De nucleotiden verschillen wat betreft 

hun basen: er komen vier verschillende basen voor in DNA: adenine 

(A), thymine (T), cytosine (C) en guanine (G). 

De suiker in de nucleotide is desoxyribose, vandaar de D in DNA. Dit 

suikermolecuul heeft de vorm van een vijfhoek. 

Via de fosfaatgroepen, aangeduid met P, zijn de nucleotiden in het 

DNA met elkaar verbonden. Miljoenen aan elkaar gekoppelde 
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suiker-fosfaat-suiker-fosfaat-enz.-groepen vormen de ruggengraat 

van de DNA-keten.  

De grote ontdekking van Watson en Crick in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw was dat het DNA-molecuul uit twéé van deze ketens 

bestaat, waarbij de ene ‘op z’n kop staat’ tegenover de andere, 

terwijl ze om elkaar heen gedraaid zijn als een wenteltrap. Deze 

structuur noemen we de ‘dubbele helix’. De ene keten van (via 

fosfaatgroepen aan elkaar gekoppelde) nucleotiden is met de 

andere keten verbonden via waterstofbruggen tussen de basen. 

Deze basen met waterstofbruggen ertussen vormen als het ware de 

treden van de wenteltrap. Zie figuur 3 en 4. De beide ketens zijn 

complementair: tegenover een A in de ene keten staat altijd een T 

in de andere en tegenover een G in de ene keten staat altijd een C 

in de andere en omgekeerd. 

 
Figuur 4a (links): de dubbele 
helix, bestaande uit twee nucleotideketens 
Figuur 4b (rechts): de ene nucleotideketen loopt antiparallel t.o.v. de andere 

 
De beide uiteinden van de nucleotidenketens zijn chemisch 

verschillend. De ene kant eindigt met een fosfaatgroep (P, zie 

figuur 4b, linksboven). Het P-uiteinde van de keten noemen we 5’ 

(spreek uit 5 accent), het andere uiteinde van de keten 3’ 

(gebaseerd op de nummering van de C-atomen in de suikervijfhoek: 

zie figuur 7).  

De ene keten loopt dus van 5’ naar 3’ (zie figuur 4b, linker keten), 

de tegenoverliggende van 3’ naar 5’ (fig. 3b, rechter keten). We 

noemen de tegenoverliggende keten antiparallel. 

 



 

Nlt3-v115 Bioinformatica 11 

  

 
Figuur 5: twee nucleotiden zijn in het DNA met elkaar 
verbonden door waterstofbruggen.  

 
7. Vraag. 

a. Bekijk figuur 4b en 5. Zie je een verschil in binding tussen A en T 

enerzijds en C en G anderzijds? Verklaar vanuit dit verschil hoe 

het komt dat (in het DNA) A altijd gekoppeld is aan T en C aan 

G. 

b. ‘5AGTGTACCTGAACC’3 is een deel van de nucleotidevolgorde 

van de helft van een DNAmolecuul, dus van één 

polymeerketen. Wat is de nucleotidevolgorde van de andere 

keten van dit DNA molecuul (de complementaire keten)? 

c. Menselijk DNA bestaat voor ongeveer 30% uit thymine. Bereken 

de percentages van de andere basen in menselijk DNA. Laat de 

berekening zien. 
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4 DNA-replicatie 

Voorafgaand aan de celdeling wordt het DNA verdubbeld. We 

noemen dit DNA-replicatie. In figuur 6 is te zien hoe DNA-replicatie 

plaatsvindt. Eerst worden de twee DNA-ketens een stukje van 

elkaar gescheiden. Vervolgens worden beide DNA-ketens 

‘afgelezen’ en wordt langs elk van beide een nieuwe keten 

gevormd. De oude DNA-keten vormt een sjabloon voor de nieuwe 

keten: tegenover elke A in de oude keten komt een T in de nieuwe 

keten, en hetzelfde geldt voor C en G.  

Het gevolg is dat de twee ‘nieuwe’ chromosomen voor de helft 

bestaan uit “oud” DNA en voor de andere helft uit “nieuw” DNA. 

Dit noemen we “semiconservatief”.  

 

 
Figuur 6: DNA-replicatie 

 
Bij de verdubbeling van het DNA voorafgaand aan de celdeling 

kunnen fouten optreden. Hierdoor ontstaan mutaties in het DNA. 

Ook andere invloeden kunnen mutaties veroorzaken. Het DNA kan 

bijvoorbeeld beschadigd worden door UV-straling.  

Als dergelijke fouten optreden bij de vorming van geslachtscellen, 

zal dit gevolgen hebben voor de nakomelingen. 

 

We onderscheiden verschillende soorten fouten in het DNA: 

 Een nucleotide kan vervangen zijn door een andere nucleotide 

(puntmutatie, meer specifiek: een substitutiemutatie) 

 Één of meerdere nucleotiden zijn verdwenen (deletie) 

 Er is/ zijn een of meer extra nucleotiden ingevoegd (insertie) 
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Een van deze fouten is de oorzaak van de ziekte van Stefanie. In hoofdstuk 5 zullen 

we zien hoe het onderzoek hiernaar verloopt. 

 

4.1 De richting van het aflezen van het 
DNA bij de replicatie 

Theorie 

Zoals al eerder gezegd: een nucleotide bestaat uit een 

suikermolecuul, een fosfaatgroep en een base.  

Bekijk het suikermolecuul van DNA - desoxyribose - eens in detail 

(zie figuur 7): het bevat 5 C-atomen; vier daarvan vormen samen 

met een O-atoom een vijfhoek, het vijfde C-atoom steekt er als 

een los armpje uit. In het DNA-molecuul is de C1-punt van de 

suikervijfhoek naar het midden gericht: hieraan zit de 

base vast (A, T, C of G).  

Twee nucleotiden zijn in het DNA met elkaar verbonden 

via een fosfaatgroep tussen de C3 van het ene 

suikermolecuul en de C5 van de volgende. Zie ook BINAS. 

 
Bij de replicatie kan alleen aan de 3’-kant van een 

nucleotide een nieuwe nucleotide bevestigd worden. 

Daarom vindt replicatie plaats in één richting. De 

bestaande DNA-keten wordt afgelezen van 3’ naar 5’ 

zodat de nieuwgevormde keten groeit in de richting 5’-3’ 

(zie figuur 8). 

 

Het 3’-uiteinde van de ene DNA-keten ligt tegenover het 5’-

uiteinde van de complementaire keten (zie figuur 4b). Maar beide 

ketens worden in dezelfde richting afgelezen. Om dat aan te geven 

wordt de complementaire keten het reverse complement 

genoemd. Het reverse complement van ‘5AGTGTACCTGAACC’3 is 

dus de keten ‘5GGTTCAGGTACACT’3 

 

8. Opdracht: reverse complement 

Noteer het reverse complement van  

‘5CATATCGAACCTGAGAGAGATGAACCCATTGAACCG’3. 

Hint: schrijf de streng op de rand van een stukje papier en draai 

het papier 180°. Leg dit stukje papier over een nieuw stukje papier 

en schrijf hierop de complementaire nucleotiden. 

 

 
Figuur 7: structuur van 
desoxyribose: aan C1 zit de base 
en aan C5 zit de fosfaatgroep in 
het DNA. 
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Figuur 8: DNA-replicatie 

 
Het enzym helicase draait de nucleotideketens van de DNA-spiraal 

uit elkaar door het verbreken van de waterstofbruggen ertussen: 

het dubbelstrengs DNA ‘ritst open’. Een door het enzym 

DNAprimase gemaakte RNA-primer hecht zich aan de uit elkaar 

gedraaide nucleotideketens. Vanaf deze plek begint de DNA-

replicatie. Wanneer het primermolecuul zich geplaatst heeft, 

hecht het enzym DNA-polymerase telkens een volgend nucleotide - 

complementair aan de ‘oude’ keten - aan de primer, tot de hele 

streng is afgelezen. Tijdens de verdubbeling van het DNA-molecuul 

wordt de DNA-streng in de 3’- naar 5’-richting afgelezen (en de 

nieuwe streng in de 5- naar 3’-richting opgebouwd)  

 

De Japanse onderzoeker Reiji Okazaki ontdekte dat de 

antiparallelle streng in kleine fragmenten wordt gerepliceerd. 

Eerst hecht een RNA-primer aan de streng. Deze wordt vervolgens 

in de 5’- naar 3’-richting verlengd met nucleotiden door DNA-

polymerase. Zo’n RNA-primer met een kort stukje DNA (ongeveer 

honderd nucleotiden) wordt een Okazaki-fragment genoemd. DNA-

polymerase vervangt uiteindelijk ook het RNA in het fragment door 

DNA. Vervolgens worden de korte DNA-fragmenten door het enzym 

ligase aan elkaar geplakt. 

 
9. Vraag 

Waarom is het noodzakelijk dat de replicatie van de antiparallelle 

DNA-streng via allemaal kleine `Okazaki`-fragmenten gaat, en niet 

in één keer? 

Programmeren 

Bij lange DNA-ketens is het afleiden van de reverse 

complementaire keten monnikenwerk, zoals blijkt uit opdracht 8. 

Op de Grafische Rekenmachine (GR) kan hiervoor een programma 

gemaakt worden.  

Met het programma om de reverse complementaire keten te vinden 

moet het volgende mogelijk zijn:  

Je voert een nucleotideketen in. Deze wordt opgeslagen. Het 
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opgeslagen stuk informatie, een serie A’s, C’s, G’s en T’s dus, heet 

in informaticatermen een string. (In het algemeen bedoelen we 

met een string een reeks tekens.) 

Van deze string wordt het complement gemaakt. Het complement 

wordt ‘achterstevoren’ (in de 5’ – 3’ richting) gelezen. De uitkomst 

van deze bewerking, een nieuwe string, wordt opgeslagen en 

daarna op het scherm getoond.  

 

Je gaat straks zelf een programma in je rekenmachine invoeren. 

Om een nieuw programma in je rekenmachine in te voeren, kies je 

bij PRGM de optie New. Op je scherm verschijnt het volgende: 

 
Druk op ENTER en geef je programma een naam, bijvoorbeeld: 

COMP. Op je scherm verschijnt dan: 

 
Druk nogmaals op ENTER. Nu ben je in het scherm waar je de 

zogenaamde commando’s voor het betreffende programma kunt 

invoeren.  

 

De commando’s voor het maken van een programma dat een 

reverse complementaire keten kan bepalen, staan stapsgewijs in 

de linker kolom van figuur 9, 10 en 11. In de rechter kolom staat 

een beknopte uitleg. In de handleiding van de rekenmachine staat 

meer uitleg over de gebruikte commando’s. De commando’s moet 

je letterlijk invoeren in het scherm op je rekenmachine. Als er dus 

staat “GEEF EEN NUCLEOTIDE” dan type je dat in op je 

rekenmachine (inclusief de aanhalingstekens).  

 

De functies If, Else en Then staan in het menu dat verschijnt als je 

op de knop PRGM op je rekenmachine drukt. Je ziet dan het 

volgende op je rekenmachine: 

 
De functies ClrHome, Input, Output en Disp vind je in hetzelfde 

scherm, alleen onder I/O (Input/Output).  

 

Met de functie ‘If’ kijkt de GR of de voorwaarde die daarop volgt 

waar is. Als dat het geval is, dan (‘Then’) treedt de 

daaropvolgende regel in werking. Anders (‘Else’), dus als de 

voorwaarde niet waar is, gaat het programma verder met de regel 

daarna. 
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De functies Str1 (String1, dus tekenreeks 1) en Str2 vind je onder 

de knop VARS op je rekenmachine. Kies optie 7 (Strings) en 

vervolgens Str1 of Str2. Het ‘=‘ teken staat onder de knop TEST 

(2nd, MATH), en het ‘’ teken verschijnt door op de knop STO 

te drukken.  

 

Let erop dat je elke regel met een ENTER afsluit, elke nieuwe regel 

begint dan automatisch met een : (dubbele punt). Vergeet niet de 

aanhalingstekens te gebruiken bij het programmeren. De 

rekenmachine ‘denkt’ anders dat het een variabele is en weet dan 

niet wat daarmee moet gebeuren. Aanhalingstekens krijg je door 

op de knop ALPHA en dan + te drukken. 

  

Het eerste programma, programma 1, maakt het complement van 

één ingevoerde nucleotide. Zo wordt van een A een T en van een G 

een C gemaakt en andersom. De commando’s voor dit programma 

staan in figuur 9.  

 
:ClrHome Clear Home: Maakt het scherm leeg (Je kunt 

hetgeen op het scherm ook wissen door op de 
knop DEL te drukken) 

:Disp “GEEF EEN NUCLEOTIDE” Disp betekent Display: Toon de tekst tussen “ “  
:Input Str1 Input: De nucleotide wordt in Str1 (String 1) 

  opgeslagen. 

:”GEEN NUCLEOTIDE”Str2 De pijl  staat voor Store: Opslaan in  
Als er geen bestaande nucleotide wordt 
ingevoerd, verschijnt er later ‘GEEN 
NUCLEOTIDE’ 

:If Str1 = “A”  
:Then  

:“T”  Str2  
:Else 
:If Str1 = “T” 
:Then 

:“A”  Str2 
:Else 
:If Str1 = “G” 
:Then 

:“C”  Str2 
:Else 
:If Str1 = “C” 
:Then 

:“G”  Str2 
:End 
:End 
:End 
:End 
:Output (5 , 1 , Str2) Output: Toon de inhoud van Str2 op de 5

e
 

regel, vanaf positie 1 
 
Figuur 9: programma 1 
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10. Opdracht: programma 1 

Voer programma 1 in de GR in (zie figuur 9) en controleer of het 

inderdaad werkt door het uit te voeren: Kies PRGM daarna EXEC. 

Druk op ENTER. Na het intypen van een C gevolgd door ENTER moet 

een G op het scherm verschijnen. 

 

Mocht het programma niet werken (de GR geeft een error), kies 

dan voor de optie “2:Goto” in het error-scherm dat verschijnt. De 

GR plaatst dan de cursor op de plek in het programma waar een 

fout zit. Zo kun je de fout opsporen en herstellen. 

 
Met programma 1 kun je de complementaire reeks van een keten 

nucleotiden maken. 

Programma 2 (figuur 10) maakt de reverse keten van een 

ingevoerde sequentie. Dit moet nucleotide voor nucleotide 

gebeuren. Het programma moet beginnen met de laatste 

nucleotide uit de ingevoerde sequentie vooraan te zetten in de 

nieuwe sequentie, vervolgens moet de één na laatste nucleotide op 

de tweede positie in de nieuwe sequentie komen, enzovoorts. 

Om dit te doen wordt een zogenaamde ‘For’-lus gebruikt. De 

opdracht die in deze lus staat (de regel(s) tussen ‘For’ en ‘End’) 

moet herhaald worden zolang de voorwaarden gelden die aan de 

lus meegegeven zijn. In dit geval moet de opdracht zo vaak 

herhaald worden als er nucleotiden in de keten zijn. Het 

commando For vind je onder de knop PRGM.  

Omdat het van tevoren niet bekend is hoeveel nucleotiden er in de 

keten zijn en wat de positie is van de laatste nucleotide, wordt 

deze verkregen door het commando length (te vinden onder 

CATALOG op je rekenmachine). Deze functie geeft de lengte van 

de sequentie als waarde. 

De opdracht in de lus (regel 6) voegt elke keer als de lus doorlopen 

wordt, de nucleotide die op positie X staat van de oude sequentie 

(Str1), toe aan de nieuwe sequentie. In de voorwaarden van de 

‘For’ lus staat dat X van het eind van de sequentie (namelijk de 

lengte van String 1) naar 1 moet ‘lopen’ met stapjes van -1. X loopt 

dus als het ware van het eind van de sequentie terug naar de 

eerste nucleotide. Bij elke stap wordt de nucleotide waar X dan 

aangekomen is, toegevoegd aan streng 2. 

Het commando sub( vind je onder CATALOG op je rekenmachine.   

Als X bij 1 gekomen is (de eerste nucleotide) stopt de ‘For’ lus. De 

ingevoerde streng (Str1) wordt dan weergegeven op regel 5, positie 

2, en de reverse keten (Str2) op regel 7, positie 1. Je kunt hier zelf 

ook iets anders van maken. 
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In Str2 komt op deze manier dezelfde reeks nucleotiden te staan 

als in Str1, maar dan achterstevoren. 

 

:ClrHome 
:Disp “GEEF DNA KETEN (CGAT)”  
:Input Str1 

:” ”  Str2 Str2 wordt leeggemaakt 
:For (X,length(Str1),1,-1) For ... End: Teller X loopt van length(Str1) 

terug naar 1 (stapgrootte -1) 

:Str2 + sub(Str1,X,1)  Str2 sub staat voor substring, een gedeelte van de 
string Str1 dat begint op positie X, met lengte 
1. Die substring wordt achter de inhoud van 
Str2 geplakt en de nieuwe string wordt weer 
opgeslagen in Str2 

:End 
:Output (5,2,Str1) 
:Output (7,1,Str2) 
 
Figuur 10: programma 2 

 

11. Opdracht: programma 2 

Voer programma 2 in op je GR (zie figuur 10 ). Let op de spatie 

tussen de “ “. Begin weer met PRGM, New. Kies een andere naam, 

bijvoorbeeld REVERSE en controleer het programma door enkele 

nucleotidevolgordes in te toetsen, bijvoorbeeld 

ACGTGTGCACGTGCA (na PRGM, EXEC) 

 
12. Vraag 

Als je de output weergeeft zoals hierboven :Output (7,1,Str2), dan 

is de eerste nucleotide toch op positie 2 te vinden i.p.v. op positie 

1. Hoe kan dat? 

 
Bij samenvoeging van deze twee programma’s (1 en 2) ontstaat een 

programma dat het reverse complement van een nucleotideketen 

bouwt. Een deel van de samenvoeging staat in figuur 11. 
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: ClrHome 
: Disp “GEEF DNA KETEN (CGAT)”  
: Input Str1 

: ” ”  Str2  
: For (I , length(Str1) , 1 , -1) 
: If sub(Str1,I,1) = “A”  
: Then  

: Str2 + “T”  Str2  
: Else 
: If sub(Str1,I,1) = “T” 
: Then 
: ….. 
: …. 
: …. 
 
: ….  
: End 
: Output (5 , 1 , Str1) 
: Output (7 , 1 , Str2) 
 
Figuur 11: programma 3 

 

13. Opdracht: programma 3 

Maak programma 3 (zie figuur 11) verder af. Kies weer PRGM, New 

en noem het programma REVCOMP. 

 
14. Vraag 

a. Wat gebeurt er als je in de sequentie een letter invoert die geen 

nucleotide is? 

b. Kun je het programma zo aanpassen dat er altijd als je een 

andere letter (niet A, T, C of G) invoert, een vraagteken als 

reverse complement wordt gegeven? 

 

15. Opdracht: REVCOMP 

Test het programma REVCOMP; voer de string van opdracht 8 in en 

vergelijk de uitkomst met het antwoord dat je zelf (met pen en 

papier) had gevonden. 
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5 Genetisch onderzoek m.b.v. 

bioinformatica 

5.1 DNA volgordebepaling (Wet Bench) 

De volgorde van de nucleotiden in het DNA - de ‘sequentie’ - wordt 

in gespecialiseerde laboratoria m.b.v. diverse technieken bepaald. 

Men noemt dit ook wel de ‘wet-bench’ (het natte, of werkelijke 

werk met het erfelijk materiaal). Het bepalen van deze 

nucleotidevolgorde heet sequencing. 

 

4. Achtergrondinformatie: polymerasekettingreactie  

Omdat een (DNA-)molecuul zo klein is, is het moeilijk te 

bestuderen. De analyse wordt vergemakkelijkt door het DNA te 

vermenigvuldigen. Een techniek om vele kopieën te maken van een 

kleine hoeveelheid DNA is de polymerase-kettingreactie 

(polymerase chain reaction, PCR). Het principe van de PCR-

techniek is gebaseerd op de manier waarop DNA in de natuur wordt 

vermenigvuldigd als de cel zich deelt. Bij de PCR-techniek wordt 

het DNA verwarmd, waardoor de twee strengen uit elkaar gaan. 

Deze strengen fungeren elk als mal voor een nieuw te vormen 

streng DNA.  
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Figuur 12: de polymerasekettingreactie 

 
Het enzym DNA-polymerase zorgt ervoor dat de toegevoegde vrije 

DNA-nucleotiden aan elkaar worden geregen, waardoor er een 

stukje nieuw DNA ontstaat dat identiek is aan het origineel. Dit 

proces wordt een aantal malen herhaald door afwisselend te 

verwarmen en te koelen, zodat een grote hoeveelheid kopieën 

ontstaat. Na 30 cycli zijn er al meer dan één miljard kopieën van 

een DNA-molecuul gemaakt (zie figuur 12). 

De gevoeligheid van de PCR-techniek is zo groot dat DNA-

diagnostiek uitgaande van een enkel DNA-molecuul mogelijk is. 

Toepassingen liggen op verschillende gebieden, zoals genetica, 

microbiologie, virologie en kankeronderzoek.  

Bron: Achtergrondstudie biowetenschap en beleid (2002)  

Zie ook ►URL5 

 

Bij het sequencen volgens de methode van Sanger wordt het 

onbekende stuk DNA vermenigvuldigd met de PCR-techniek (zie 

informatieblok 4). Dan worden de vele nieuwgevormde DNA-
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moleculen enkelstrengs gemaakt. De identieke, losse DNA-strengen 

worden verdeeld over vier bakjes. In al deze bakjes bevindt zich 

een reactiemix met een ruime overmaat van de vier nucleotiden A, 

T, C en G en het enzym DNA-polymerase, dat deze losse 

nucleotiden kan binden aan de enkelvoudige DNA-keten, A 

tegenover T, C tegenover G, enzovoort, net zoals bij de replicatie 

van DNA in de cel (zie hoofdstuk 4).  

Een klein deel van de nucleotiden bestaat uit zogenaamde 

dideoxynucleotiden. Als een dergelijk dideoxynucleotide wordt 

ingebouwd in de nieuwe DNA-streng kan deze niet meer groeien, 

dan stopt het kopiëren. Aan bakje 1 zijn dideoxynucleotiden T 

toegevoegd, in kleine hoeveelheid, naast de overmaat van gewone 

A, T, C, en G. Op de plaats waar een T ingebouwd moet worden in 

de nieuwe keten, bepaalt het toeval of dit een gewone T is of een 

‘stop-T’. Als de reactie lang genoeg doorgaat, en er voldoende 

DNA-materiaal is om te verdubbelen, zal uiteindelijk in bakje 1 

elke ketenlengte met een T aan het einde ontstaan, want 

uiteindelijk zal elke T-plaats minstens een keer ingenomen zijn 

door een “stop-T”. In dit bakje eindigen alle nieuwe ketens dus op 

een T. Voor bakje 2, 3 en 4 geldt hetzelfde, maar dan voor resp. A, 

G en C. 

 
16. Vraag 

In figuur 13 is deze kunstmatige DNAsynthese schematisch 

weergegeven. Welke fout is hierbij gemaakt? 

 

 
Figuur 13: synthese van DNA met behulp van dideoxinucleotiden ten behoeve van 
sequencing. 
 

Om de sequentie te bepalen moeten we nu de lengte vaststellen 

van de nieuwgevormde fragmenten. Dit gebeurt door 

elektroforese:  

aan één kant van een gelplaat worden naast elkaar de 

DNAfragmenten uit de vier bakjes opgebracht. Als er een elektrisch 

veld over de gelplaat wordt gebracht, zal het DNA naar de pluspool 

gaan bewegen, want DNA-moleculen zijn negatief geladen. De 

snelheid waarmee de moleculen zich verplaatsen in de gelplaat is 
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afhankelijk van hun lengte: korte moleculen bewegen sneller dan 

lange. Zo worden de DNA-fragmenten op lengte gescheiden. 

 

 
Figuur 14: volgordebepaling nucleotiden in DNA. 

 
In figuur 14 zie je dat de eerste base in de onbekende streng die 

gesequenced moet worden, een A is. Het kortste nieuwgevormde 

stukje zal dus alleen de primer en een speciale T bevatten. Dit 

stukje verschijnt als een streepje in de gel linksonder, want het 

kortste stukje ‘loopt’ het verst. Het op één na kortste stukje zal 

eindigen op de complementair van de tweede letter, een A dus. 

Vervolgens weer een stukje eindigend op A, dan een op G, enz. tot 

het langste stuk, eindigend op T, dat het minst ver komt. Rechts 

naast het gel is de nucleotidenvolgorde van de oorspronkelijke 

keten gezet, zoals die is afgeleid uit de resultaten van de 

elektroforese. 

Gebruik ►URL6 om een animatie van de sangerseq methode te 

bekijken. Gebruik de pijltjes rechts onderin het animatieblok om 

de animatie te doorlopen.  

Een goed ondersteunend artikel is te vinden in ►URL7. ►URL8 

gaat in op een nieuwere methode.  
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17. Vraag 

Figuur 12 geeft het resultaat van de 

analyse van een stuk DNA met de Sanger 

methode. Wat is de nucleotidenvolgorde 

van het stuk DNA dat hier 

gemaakt/gesynthetiseerd is? Leg in 

stappen uit hoe je dat hebt kunnen 

nagaan.  

 
 

Met sequentieanalyse kunnen ook 
eenvoudige mutaties opgespoord worden 
door het DNA van een patiënt te vergelijken 
met dat van een controlepersoon. In figuur 
16 is te zien dat een guanine-nucleotide 
vervangen is door een adenine-nucleotide. 
 

 

 

 

 

 
Figuur 16: aantonen van een puntmutatie. 

 

18. Vraag 

De DNA-sequentie van Stefanie is vergeleken met de DNA-sequentie 

van een gezond persoon. Het stukje DNA waarin een mutatie is 

opgetreden is hieronder weergegeven. 

Gezond persoon:   ~GACCCCACCCTTCCTGAAGGCT~ 

Persoon met Rett-syndroom: ~GACCCCACCCGTCCTGAAGGCT~ 

Welke mutatie is hier opgetreden?  

 
Op deze manier is vastgesteld dat het Rettsyndroom een 

puntmutatie op het X-chromosoom is. Het gen, MECP2 genaamd, 

bevindt zich aan het uiteinde van de lange arm van het X-

chromosoom. 

 
 
Figuur 15: het resultaat van de 
sequentiebepaling van een stuk DNA met de 
Sanger methode. 
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In figuur 17 is een X-chromosoom schematisch weergegeven met 

daarop aangegeven de plaatsen waar de genen voor enkele 

specifieke erfelijke afwijkingen zich bevinden. 

 

 
Figuur 17: afbeelding van het X-chromosoom met daarop 
aangegeven een aantal erfelijke afwijkingen. Het Rett-
syndroom is linksonder weergegeven. 

 
19. Vraag 

Misschien heb je wel eens gehoord van hemofilie (rechtsonder in 

figuur 17) of de spierziekte van Duchenne (linksboven in figuur 17). 

Beide afwijkingen komen alleen bij jongens voor; deze ziekten 

noemen we geslachtsgebonden. Leg uit hoe het kan dat deze 

afwijkingen alleen bij jongens voorkomen; gebruik de termen X- en 

Y-chromosoom en de begrippen dominant en recessief. 

 

Wat betekent dit ‘wet bench’- onderzoek nu voor de ouders van Stefanie?  

Vastgesteld is dat hun dochtertje lijdt aan het syndroom van Rett, veroorzaakt 

door een puntmutatie op een van de twee X-chromosomen die in elke celkern van 

het lichaam van Stefanie voorkomen. 

 
20. Vraag 

a. Wanneer/waar is  deze mutatie gebeurd? 

b. Als het DNA van de X-chromosomen van Frank en van Eva en van 

hun zoontje onderzocht worden, zal dan op een van hun X-
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chromosomen ook deze puntmutatie te zien zijn? Leg je 

antwoord uit. 

c. Hoe groot is de kans dat een eventueel derde kindje van Frank 

en Eva het syndroom van Rett heeft? Leg je antwoord uit.  

d. Wat vind je van het doen van prenataal onderzoek als Eva voor 

de derde keer zwanger is? 

 

21. Opdracht: vruchtwaterpunctie en vlokkentest 

Zoek uit hoe een vruchtwaterpunctie en een vlokkentest worden 

gedaan. Zouden er bij het doen van een vruchtwaterpunctie of een 

vlokkentest cellen van de foetus of van de moeder onderzocht 

worden? Leg uit! 

 
 

5.2 DNA sequentie analyse (Dry Bench) 

In 1990 is de Human Genome Organisation (HUGO) gestart met een 

project om het volledige genoom van de mens op te helderen: het 

Human Genome Project. In 2003 was dit project afgerond, 

waardoor de hele nucleotidenvolgorde van het DNA van de mens nu 

bekend is. Gebleken is dat het genoom van de mens ongeveer 3 

miljard basenparen bevat. Om zo’n grote hoeveelheid informatie 

op te kunnen slaan wordt gebruik gemaakt van databases. De 

databases van het genoom van de mens en van andere organismen 

zijn te vinden op het internet. Zo is de informatie wereldwijd 

toegankelijk. 

Kijk bijvoorbeeld eens op ►URL9. Daar vind je toegang tot 

databanken met daarin het geheel of gedeeltelijk ontrafelde 

genoom van diverse organismen. Klik bijvoorbeeld op human en vul 

vervolgens in het invulvak de volgende DNA-volgorde in en druk op 

BLAST: 

CAGGTGCAGATGTTTTATTTTTAAGACCATGTTCTTTTGCATGTGTGTAT

GTGTCTCTGTGTGTATGTG  

Er verschijnt een scherm met stukken uit het DNA en de mate van 

overeenkomst met de ingevoerde lettervolgorde. Kun je 

achterhalen van welk gen dit stukje DNA afkomstig is? 

Vanwege de enorme hoeveelheid informatie wordt steeds slechts 

één streng van het DNA opgeslagen in de database. De andere 

streng is immers eenvoudig af te leiden door de reverse 

complement tool te gebruiken. Deze vorm van analyse en 

interpretatie van laboratoriumgegevens wordt ook wel het ‘Dry 

Bench’ werk van de laboratoriumanalyse genoemd. 
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6 Genexpressie 

Hoe kan een gen regelen dat er iets gebeurt in de cel? Hoe bepaalt 

een gen een erfelijke eigenschap zoals oogkleur of haarvorm? En 

hoe komt het dat een verandering in een gen - een mutatie - soms 

zulke dramatische gevolgen heeft, zoals bij Stefanie?  

Dit heeft te maken met genexpressie: de uitwerking die een gen 

heeft.  

Eigenlijk ‘doen’ genen zelf niets, maar zij zijn als het ware de 

‘bouwtekening’ voor eiwitten en eiwitten vervullen alle mogelijke 

belangrijke functies in en buiten de cel. 

In dit hoofdstuk zullen we nagaan hoe - uitgaande van een 

bepaalde nucleotidevolgorde in het DNA in de celkern - via 

transcriptie en translatie uiteindelijk een bepaald eiwit wordt 

samengesteld uit aminozuren. 

 

6.1 Transcriptie  

Theorie 

Een gen codeert voor een eigenschap doordat de 

nucleotidevolgorde van dit gedeelte van het DNA vertaald kan 

worden in een bepaald eiwit; dit gebeurt door specifieke 

aminozuren in een bepaalde volgorde aan elkaar te koppelen.  

Met andere woorden: de nucleotidevolgorde van een stuk DNA (een 

gen) wordt vertaald in de aminozuurvolgorde van een eiwit. Als dit 

eiwit goed gemaakt is, vervult het een bepaalde functie in of 

buiten de cel. Wanneer een gen wordt afgeschreven en wordt 

vertaald naar een eiwit, noemen we dit genexpressie.  

 

De vertaling van DNA naar eiwit verloopt in twee stappen: 

transcriptie en translatie.  

In de eerste stap wordt het DNA van het gen ‘afgelezen’: er wordt 

een nieuw molecuul gevormd, complementair aan een van de twee 

polymeerketens in het DNA. Het molecuul dat gevormd wordt heet 

boodschapper- of messengerRNA, afgekort mRNA. Het vormen van 

mRNA langs een DNA-keten wordt transcriptie genoemd (zie figuur 

18). 
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Figuur 18: DNA wordt afgelezen in de vorm van RNA (transcriptie, pijl 1). Dit 
mRNA bepaalt de opbouw van een eiwit (translatie, pijl 2). De nieuw te vormen 
mRNA-keten kan alleen groeien aan de 3’kant, dus het aflezen van de DNA-
streng vindt plaats in de 3’-5’- richting. 

 
Net als DNA is RNA een polymeer van nucleotiden.  

Het suikerbestanddeel van het RNA-nucleotide is anders dan van 

DNA: ribose in plaats van desoyribose, vandaar de naam RNA in 

plaats van DNA.  

De basen zijn dezelfde als bij DNA met uitzondering van thymine 

(T), dat vervangen is door uracil (U). Als je teruggaat naar figuur 5 

kun je zien hoe Uracil eruitziet.   

Bij de vorming van mRNA langs de DNAketen wordt (net als bij de 

DNA-replicatie) tegenover een C een G ingebouwd en omgekeerd, 

en tegenover een T een A.Tegenover een A komt nu echter een U 

in plaats van een T. Zie figuur 18.  

Het vormen van een mRNA-molecuul gaat per gen. Als de hele 

nucleotidevolgorde van één gen is ‘overgeschreven’ in een mRNA-

molecuul, laat het mRNA los van het DNA, verlaat het de celkern 

en brengt het de informatie naar de ribosomen in het cytoplasma. 

Hier zal op basis van de informatie in het mRNA een eiwit worden 

gemaakt: mRNA is de boodschapper die informatie vanuit de 

celkern overbrengt. 

 

Het vormen van het mRNA lijkt dus op het maken van het reverse 

complement van de DNA volgorde. Alleen wordt nu maar van één 

gen een kopietje gemaakt en niet van het volledige chromosoom.  

Programmeren 

Qua programmeren werkt het hetzelfde.  

 

Biologische sequenties van DNA, RNA, eiwitten etc. worden uniform 

en eenduidig in enorme databases opgeslagen en beschikbaar 

gesteld in het zogenaamde FASTA (FAST_Alignment) format. Dit 

format is vrij eenvoudig en daardoor is het makkelijk om de files te 
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bewerken of om verschillende fasta files te vergelijken met 

bioinformatica tools. In informatieblok 5 staat beschreven hoe een 

fasta bestand eruit ziet. 

 

5. Achtergrondinformatie: FASTA 

Een aminozuur- of nucleotidevolgorde in FASTA format bestaat uit:  

Een header: één regel beginnend met een ">" teken, gevolgd door 

een identificatiecode.  

Deze wordt soms gevolgd door een korte beschrijving.  

Een of meerdere regels met de sequentiedata: de aminozuur- of 

nucleotidevolgorde.  

Een bestand in FASTA format kan meer dan één sequentie 

bevatten, elk met een eigen header.  

Het FASTA format wordt soms ook wel het "Pearson" format 

genoemd (naar de auteur van het FASTA programma en format). 

 

22. Opdracht: sequentie 

►►Gebruik voor deze opdracht ‘opdracht 22 sequentie’ van 

vaklokaal-nlt. Klik hiervoor op het kopje ‘opdracht sequenties’. 

Verder gebruik je de tool: reverse complement ►URL10. 

a. Bepaal het transcriptieproduct (mRNA) m.b.v. het programma 

dat je tijdens de eerdere programmeer opdrachten hebt 

gemaakt op de grafische rekenmachine. Vergelijk de uitkomst 

met het resultaat dat verschijnt als je de tool op de website 

gebruikt. 

b. Test wat beide programma’s doen als de code onzin bevat, 

bijvoorbeeld als je je naam ergens tussen zet. Waarop zou je 

programma’s moeten testen voordat je ze werkelijk gaat 

gebruiken? Waarom? 

c. Leg het verkregen (computer)resultaat vast op USB-stick of op 

de harde schijf van je PC.  

 

Opmerking 
Bewaar al het (FASTA) computerwerk op een USB-stick (of je 

schoolaccount) onder een aanduiding die op een logische manier 

weergeeft wat het bestand inhoudt. Voor het gemaakte RETT-

fragment mRNA zou een codering kunnen zijn: 

22RETTfragment<eigennaam>. Hiermee wordt verwezen naar de 

opdracht, het gen en de persoon die deze sequentie heeft bewerkt. 

Soms heb je varianten: dan kan een volgnummer worden 

toegevoegd. 

Zorg ervoor dat de header begint met “>” anders wordt de eerste 

regel niet als header herkend. 
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6. Achtergrondinformatie: niet al het DNA codeert voor eiwitten 

Tot ongeveer 1977 dacht men dat elk gen volledig werd omgezet in 

mRNA, dat vervolgens codeert voor een eiwit. Dit blijkt niet het 

geval te zijn. Er blijken stukken DNA in de genen te zitten die niet 

terugkomen in het mRNA en dus ook niet in de aminozuurvolgorde 

van het gecodeerde eiwit. De stukken DNA van een gen die niet 

omgezet worden in mRNA worden intronen genoemd. De stukken 

DNA die wel omgezet worden in mRNA heten exonen. Het 

verwijderen van de intronen vindt plaats in het transcriptieproces 

naar mRNA. Zowel de intronen als de exonen worden eerst vertaald 

naar pre-mRNA. Vervolgens worden de intronen uit het pre-mRNA 

geknipt en worden de exonen aan elkaar vastgemaakt. Dit nieuwe 

mRNA, dat dus alleen nog uit exonen bestaat, wordt in eiwit 

vertaald. Het verwijderen van de intronen en het vastmaken van 

de exonen wordt splicing genoemd. Het is nog niet precies 

duidelijk waarom intronen bestaan. 

 
Figuur 19: een gen vertaald in pre-mRNA bevat nog stukken die moeten 

worden verwijderd. Na splicing ontstaat mRNA. 

 

Zonder het splicingproces zouden er eiwitten ontstaan met een 

compleet andere aminozuursamenstelling en een totaal afwijkende 

functie. Het is zelfs nog maar de vraag of het gevormde eiwit een 

functie zou hebben.  

Intronen zijn dus stukken DNA van een gen die niet coderen voor 

aminozuren.  

Maar intronen zijn niet de énige stukken DNA in het genoom die 

niet voor eiwitten coderen. Het is zelfs zo dat 97% van het 

menselijk DNA voor geen enkel eiwit codeert en geen bekende 

functie heeft. Verklaringen hiervoor gaan in de richting van de 

evolutie van de mens en/of wijzen op een mogelijke taak in het 

reguleren van de ‘echte’ genen.  
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Genen vormen dus slechts 3% van ons gehele genoom. Het aantal 

genen van de mens wordt geschat op 25 à 30 duizend. 

 

23. Opdracht: bioinformatica databases 

In deze opdracht maak je kennis met de complexiteit van 

bioinformatica databases.  

►►Open ►URL11. Je krijgt de pagina van figuur 20 te zien.  

 

Onder Exon Information zijn in zwarte hoofdletters de nucleotiden 

van de exonen van het MeCP2-gen aangegeven. 

a. Kopieer digitaal de exonsequenties van het bestand en plak deze 

in een tekst-editor achter elkaar. Noem het bestand 

Rett_sequentie<eigennaam>. Bewaar deze sequentie voor een 

opdracht die nog komen gaat. 

 

 
 

Figuur 20: het Rett-gen MeCP2 op Germonline. 

 
 

De gekoppelde exonen vormen het definitieve mRNA wat gebruikt 

wordt om een eiwit te maken. 

Een bioinformaticus is in staat deze nucleotidenvolgorde te lezen 

en te begrijpen. Verderop in deze module leer je hoe je het begin 

en het einde van een gen kunt  herkennen. 

 

Als je de exonen goed achter elkaar hebt geplakt, heb je (een deel 

van) het RNA gemaakt wat codeert voor een eiwit dat Rett 
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veroorzaakt. Dit kun je testen door de sequentie te ‘Blasten’. Wat 

houdt dit in? 

De Basic Local Alignment and Search Tool (BLAST) is een van de 

krachtigste instrumenten van de bioinformaticus. Door sequenties 

te ‘BLASTen’ vergelijk je ze met andere sequenties in een 

database. Dit kan je doen met nucleotide- of aminozuursequenties 

(DNA of eiwitten). 

Door te ‘BLASTen’ vind je sequenties die homologie (overeenkomst) 

hebben met de sequentie die je ingevoerd hebt. Omdat van de 

sequenties in de database al een hoop bekend is, geeft dit mogelijk 

meer informatie over de sequentie die je ingevoerd hebt, zonder 

dat je daarvoor ‘wet lab’ experimenten hoeft te doen. 

 
b. Opdracht: Blasten.  

Ga naar ►URL9. Klik op ‘Human’. Op de pagina die dan verschijnt, 

voer je de sequentie in. Kies bij ’database’ voor ‘RefSeq RNA’. Klik 

op ‘BLAST.  

Als het goed is zal de sequentie weer worden herkend als relevant 

RETT mRNA. Is dit niet het geval, of maar gedeeltelijk, dan is er 

ergens bij het handmatig ‘splicen’ iets niet helemaal goed 

verlopen. Probeer het eventueel nog eens. 

 
 

Extra oefenmateriaal 
Met ►URL12 t/m 27 kun je intronen en exonen van verschillende 

genen bekijken. Oefen het ‘splicen’ van opdracht 23 nog eens met 

de nucleotidesequenties die je via deze URL’s vind. Kies één of 

meer van URLs uit, knip de exonen eruit en plak deze in een apart 

bestand. Sla het bestand vervolgens op, zodat je net als in 

opdracht 23 via de site ►URL9 kunt controleren of de sequentie 

inderdaad bij het betreffende gen hoort. 

 

6.2 Translatie 

De volgorde van de basen in het DNA - de sequentie - vormt de 

code waarin de genetische informatie is vastgelegd. Een groepje 

van 3 opeenvolgende basen (b.v. ATG, GCC, TAG) noemen we een 

triplet of codon. De opeenvolgende codons van één gen bevatten 

de instructie voor het maken van één eiwit. 

 

Hoe komt een eiwit tot stand? Eiwitten zijn polymeren van 

aminozuren. In de ‘eiwitfabriekjes’ van de cel - de ribosomen - 

worden de aminozuren aan elkaar geregen tot een lange keten. 

Wélke aminozuren en in welke volgorde: dat ‘werkvoorschrift’ 

wordt door het mRNA naar de ribosomen gebracht. 
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De benodigde aminozuren - de ‘onderdelen’ - worden naar de 

ribosomen gebracht door een ander soort RNA, het zogeheten 

transport- of transfer-RNA, afgekort tRNA.  Een tRNA-molecuul 

heeft aan één uiteinde een codon van drie nucleotiden 

(complementair aan een codon van het mRNA) en aan het andere 

uiteinde een bindingsplaats voor een aminozuur. In BINAS kun je de 

structuurformule van tRNA zien.  

De tRNA’s brengen de aminozuren naar het ribosoom. Hier worden 

de aminozuren aan elkaar gekoppeld in de volgorde die gedicteerd 

wordt door de volgorde van de tripletten in het mRNA: zie figuur 

21. Als ‘zijn’ aminozuur aan de eiwitketen is gekoppeld, laat het 

tRNA los.  

 

 
Figuur 21: translatie van mRNA naar eiwit. Het ribosoom is de min of meer 
bolvormige structuur waarbinnen de tripletten van mRNA en tRNA contact maken 
met elkaar, waardoor telkens een volgend aminozuur aan de eiwitketen wordt 
gekoppeld, in dit geval achtereenvolgens de aminozuren lysine, valine en 
glutaminezuur. 

 
Het vertalen van mRNA naar eiwitten heet translatie. Dit is de 

tweede stap in de vertaling van DNA naar eiwit. De eerste stap was 

de transcriptie van DNA naar mRNA (zie paragraaf 6.1).  

 

Translatie vindt plaats in de ribosomen, bolvormige structuren in 

het cytoplasma van de cel.  

Aminozuren worden in het ribosoom aan elkaar gekoppeld door 

middel van de zogenaamde peptidebinding. Zo ontstaan eerst 

korte ketens van aminozuren (oligopeptiden); deze groeien uit tot 

polypeptiden, bestaande uit enkele tientallen aminozuren, en 

uiteindelijk kunnen hieruit de zeer lange aminozuurketens ontstaan 

die we eiwitten noemen. De keten ‘vouwt zich op’ tot een 

ingewikkelde ruimtelijke structuur, op een voor elk eiwit 

specifieke manier: in BINAS zie je een voorbeeld hiervan. 
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24. Opdracht: translatie 

►►Bekijk en benoem in eigen woorden (opschrijven!) wat er te 

zien is in dit filmfragment: ►URL28 en/of ►URL29  

 

6.3 De genetische code 

Doordat er vier verschillende basen zijn, zowel in het DNA als in 

het mRNA, zijn er 64 verschillende tripletten mogelijk.  

 

25. Opdracht: tripletten 

Maak een schema om na te gaan dat er 64 verschillende tripletten 

mogelijk zijn met vier verschillende basen.  

 
Er zijn echter maar twintig verschillende aminozuren. De meeste 

aminozuren worden dan ook gecodeerd door meerdere tripletten.  

In de tabellen in figuren 22 en 23 zie je de codons van het mRNA en 

de bijbehorende aminozuren. De codons zijn weergegeven in de 5’-

3’richting. Achter de naam van elk aminozuur staat tussen haakjes 

de afkorting in drie letters en daarachter (na de / ) de letter 

waarmee het betreffende aminozuur wordt aangeduid in 

bioinformatica databases, b.v.: Asparagine (Asn/N). 

Als je de U-nucleotiden in de tabel vervangt door T-nucleotiden, 

geeft de tabel de DNA-tripletten weer, die voor de betreffende 

aminozuren coderen; uiteraard niet de tripletten van de 

matrijsstreng waarvan het mRNA is afgeschreven, maar van de 

coderende streng die ertegenover ligt (zie BINAS). 

 
 

 
2

e
 base 3

e
 

base U C A G 

1
e
 

base 

U 

Fenylalanine (Phe/F) 

Fenylalanine (Phe/F) 

Leucine (Leu/L) 

Leucine (Leu/L) 

Serine (Ser/S) 

Serine (Ser/S) 

Serine (Ser/S) 

Serine (Ser/S) 

Tyrosine (Tyr/Y) 

Tyrosine (Tyr/Y) 

Stop 

Stop 

Cysteïne (Cys/C) 

Cysteïne (Cys/C) 

Stop 

Tryptofaan (Trp/W) 

U 

C 

A 

G 

C 

Leucine (Leu/L) 

Leucine (Leu/L) 

Leucine (Leu/L) 

Leucine (Leu/L) 

Proline (Pro/P) 

Proline (Pro/P) 

Proline (Pro/P) 

Proline (Pro/P) 

Histidine (His/H) 

Histidine (His/H) 

Glutamine (Gln/Q) 

Glutamine (Gln/Q) 

Arginine (Arg/R) 

Arginine (Arg/R) 

Arginine (Arg/R) 

Arginine (Arg/R) 

U 

C 

A 

G 

A 

Isoleucine (Ile/I) 

Isoleucine (Ile/I) 

Isoleucine (Ile/I) 

Methionine, Start (Met/M) 

Threonine (Thr/T) 

Threonine (Thr/T) 

Threonine (Thr/T) 

Threonine (Thr/T) 

Asparagine (Asn/N) 

Asparagine (Asn/N) 

Lysine (Lys/K) 

Lysine (Lys/K) 

Serine (Ser/S) 

Serine (Ser/S) 

Arginine (Arg/R) 

Arginine (Arg/R) 

U 

C 

A 

G 

G 

Valine (Val/V) 

Valine (Val/V) 

Valine (Val/V) 

Valine (Val/V) 

Alanine (Ala/A) 

Alanine (Ala/A) 

Alanine (Ala/A) 

Alanine (Ala/A) 

Asparaginezuur (Asp/D) 

Asparaginezuur (Asp/D) 

Glutaminezuur (Glu/E) 

Glutaminezuur (Glu/E) 

Glycine (Gly/G) 

Glycine (Gly/G) 

Glycine (Gly/G) 

Glycine (Gly/G) 

U 

C 

A 

G 

Figuur 22: de 64 mogelijke codons van het mRNA en de corresponderende aminozuren. Van 
elk aminozuur is de naam, de afkorting en de éénletterige aanduiding gegeven.  
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Figuur 23: de 64 mogelijke codons van het mRNA en de corresponderende aminozuren op 
een alternatieve manier weergegeven. De codons moeten ‘van binnen naar buiten’ gelezen 
worden. 
 

De drie tripletten UAG, UGA en UAA coderen niet voor inbouw van 

een aminozuur, maar geven het einde van de eiwitketen aan. Dit 

zijn de stopcodons (zie figuren 22 en 23). 

De synthese van een peptideketen begint altijd met het aminozuur 

methionine, gecodeerd in het mRNA door het triplet AUG, in het 

DNA door ATG. Dit is dus het startcodon. Aan methionine  worden 

stap voor stap andere aminozuren gekoppeld, waarbij elk volgend 

triplet bepaalt welk aminozuur wordt ingebouwd. Verlenging van 

de keten gaat door tot een stopcodon wordt ontmoet. 

 
26. Vraag: aminozuren en tRNA 

a.  Voor welk aminozuur codeert UCA? 

b.  En waar codeert het voor als de C wordt vervangen door een G? 

c.  Welke codons coderen allemaal voor leucine?  

d.  Welke codons coderen voor serine? 
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e.  Hoeveel verschillende tRNA-moleculen zijn er? 

f.  Welke van de onderstaande beweringen is waar? 

 Één aminozuurmolecuul kan aan verschillende tRNA-

moleculen binden 

 Één tRNA-molecuul kan verschillende aminozuurmoleculen 

binden 

 Leg je antwoord uit. 

 
27. Vraag: polymeereenheden 

Leg voor elk van de volgende stoffen in de cel uit of die stof is 

opgebouwd uit polymeereenheden, en zo ja, uit welke: 

a. RNA 

b. DNA 

c. eiwit 

 

28. Vraag: codons 

a.  Hoeveel verschillende codons zou je kunnen maken van de vier 

nucleotiden A, C, G en U, als een codon uit 2 nucleotiden 

bestond in plaats van uit 3?  

b.  Stel elk codon bestaat uit een combinatie van 2 nucleotiden, 

uit de vier verschillende nucleotiden A, C, G, en U. Leg uit of 

er dan wel of niet genoeg verschillende combinaties mogelijk 

zijn om te coderen voor alle aminozuren. 

c.  Als er vijf verschillende nucleotiden zouden zijn, zou je dan 

genoeg verschillende codons kunnen maken (bestaande uit 

twee nucleotiden) om voor alle aminozuren te coderen?  

 

29. Opdracht: translatie 

‘5ATGGTAGCTGGGATGTTAGGGCTCAGGGAAGAAAAGTCAGAAGACCA

GGACCTCCAGGGC’3 is een stukje coderend DNA van het gen dat 

het Rett-syndroom veroorzaakt.  

a. Wat is de nucleotidevolgorde van het mRNA-molecuul dat van 

dit DNA fragment wordt afgelezen? (Let op de 5’-3’-richting!) 

b. Wat is de aminozuurvolgorde (in éénlettercode) van het stuk 

van het eiwit waar dit DNA fragment voor codeert? 

c. Neem een ander gedeelte van het FASTA Rett mRNA uit 

opdracht 22 en vertaal dit handmatig naar de 

aminozuurvolgorde. 

d. ►►Gebruik de tool ‘Translate’ van ►URL30 om het FASTA Rett 

gen van opdracht 22 ‘snel en foutloos’ te vertalen in een 

aminozuurvolgorde.  

e. ►►Beschouw je voornaam eens als een aminozuurcodering en 

probeer deze ‘terug te vertalen’ naar een DNA sequentie. Typ 

de verkregen DNA-code in de tool ‘Translate’. Komt je naam 

eruit als resultaat? Doe hetzelfde met de ondertitel van deze 
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module. 

f. ►►Bij het ‘terugvertalen’ van eiwit naar DNA zijn meerdere 

varianten mogelijk. Waardoor komt dit? Probeer ook eens een 

andere variant om met behulp van ‘Translate’ te zien of het 

resultaat hetzelfde is. 

g.  Welke conclusie t.a.v. DNA, aminozuursequenties en eiwitten 

mogen we hieruit trekken? 

 

6.4 De functie van eiwitten 

Met de genoemde twintig aminozuren kunnen ontelbaar veel 

verschillende eiwitten gemaakt worden, elk met hun eigen 

specifieke functie. Stofwisseling, groei, spierwerking, zintuiglijke 

waarneming, en ga zo maar door: bij al deze processen zijn telkens 

specifieke eiwitten betrokken. Elk eiwit heeft zijn eigen taak en 

kan deze vervullen dankzij zijn specifieke bouw. Het functioneren 

van elk organisme als geheel is gebaseerd op de juiste werking van 

zijn eiwitten. Terugredenerend wordt dit dus in beginsel bepaald 

door de volgorde van de nucleotiden in het DNA, want hierin ligt de 

code voor de vorming van de eiwitten. 

Al onze genetische informatie is in elke lichaamscel aanwezig. Er is 

een verfijnd regelmechanisme nodig om te zorgen dat in iedere cel 

alleen die informatie gebruikt wordt die nodig is voor het 

functioneren van die cel. Bijvoorbeeld: voor de pink is het niet 

belangrijk of we rood of blond haar hebben, die informatie moet in 

de pink dus 'slapend' gehouden worden. 

Niet alle genen komen in alle cellen tot expressie 

 
30. Vraag 

Het Rett-syndroom wordt veroorzaakt door een mutatie in één gen. 

a. Hoeveel verschillende eiwitten zijn betrokken bij het Rett-

syndroom? 

b. Vertaal de coderende DNA streng 

‘5CATATCGAACCTGAGAGAGATGAACCCATTTAACCG’3 naar een 

‘eiwit’. Waarom staat ‘eiwit’ tussen aanhalingstekens? 

c. Als er een substitutiemutatie (zie hoofdstuk 4) opgetreden is in 

een gen, welke mogelijke gevolgen kan dit dan hebben voor het 

eiwit waarvoor dit gen codeert? Maakt het voor de ernst van de 

gevolgen van de mutatie uit wáár in het gen de mutatie 

opgetreden is, aan het begin van het gen of helemaal aan het 

einde? Leg je antwoord uit. 

 
 
 



 

Nlt3-v115 Bioinformatica 38 

  

7. Bron: Autisme wellicht omkeerbaar 

Dagblad De Pers 

Dinsdag 13 februari 2007 

Genetica Doorbraak na onderzoek 

Autisme wellicht omkeerbaar 
Goed nieuws voor onderzoekers naar autisme: de symptomen van het 

Syndroom van Rett kunnen bij muizen opgeroepen worden en weer 

verdwijnen. 

 

Marcel Hulspas AMSTERDAM 

Het Syndroom van Rett, genoemd naar de 

Oostenrijkse arts die het in 1966 voor het eerst beschreef, is verwant aan 

autisme. Het syndroom komt vrijwel alleen bij meisjes voor. De ziekte 

wordt gekenmerkt door een dramatische omslag in de geestelijke en 

motorische ontwikkeling van een kind van zes tot achttien maanden oud. 

De peuter gaat dan plotseling autistisch gedrag vertonen en verliest ook 

veel communicatieve en motorische vaardigheden die ze op dat moment 

al bezat. De autistische symptomen verdwijnen meestal weer; de 

motorische niet. Spreken is en blijft onmogelijk, en de patiënt heeft haar 

gehele leven behoefte aan dagelijkse hulp. Jaarlijks worden in ons land 

zo’n tien meisjes geboren met het Syndroom van Rett. De 

levensverwachting is 47 jaar. 

Rett wordt veroorzaakt door een schadelijke mutatie op het X-

chromosoom, in een gen dat de groei van zenuwcellen reguleert. Meisjes 

bezitten twee X-chromosomen, jongetjes slechts één. Het syndroom 

treedt bij meisjes op als een van beide chromosomen beschadigd is. 

Meisjes met twee beschadigde chromosomen en jongetjes waarvan bij 

geboorte het ene X-chromosoom beschadigd is, sterven op zeer jonge 

leeftijd  

Een team onderzoekers van de universiteit van Edinburgh is er nu in 

geslaagd laboratoriummuizen het syndroom te bezorgen door bij hen in 

het betreffende gen een stuk nutteloos DNA in te planten. Na vier tot 

twaalf maanden vertoonden de muizen alle symptomen van Rett. 

Vervolgens kregen de dieren een medicijn toegediend dat een enzym 

activeert dat het nutteloze stukje DNA weer uit het gen kan verwijderen. 

Hierop verdwenen de symptomen weer, in sommige gevallen zelfs 

volledig. 

Dat volledige herstel is zeer opmerkelijk en hoopgevend. Volgens 

onderzoeksleider Adrian Bird geeft dit aan dat de schade die aan de 

zenuwen ontstaat door het defecte gen, niet onomkeerbaar is: ‘Het is niet 

te laat als de symptomen zich manifesteren. We kunnen terug naar het 

begin.’ 

Zijn conclusie is buitengewoon goed nieuws voor alle onderzoekers die 

een geneesmiddel tegen Rett willen ontwikkelen, maar betekent ook een 

doorbraak in het onderzoek naar autisme. De genetische basis van 

autisme is een stuk gecompliceerder maar zeker is dat het betreffende 

gen ook bij autisme een rol speelt. Bird vindt dat het nu tijd wordt voor 

‘een agressieve verkenning van nieuwe stappen, op alle fronten’. 
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31. Opdracht: syndroom van Rett wellicht omkeerbaar 

a. Lees bron 7 en leg uit hoe het komt dat jongetjes die geboren  

worden met het Rett-syndroom niet levensvatbaar zijn. 

b. Leg uit hoe het Rett-syndroom kan worden nagebootst door het   

invoegen van een stuk nutteloos DNA in het gen. 

c. Waar in het gen zal het stuk DNA ingevoegd moeten worden om 

het experiment uit het krantenartikel ‘Autisme wellicht 

omkeerbaar’ in bron 7 te laten lukken? 

 Intron 

 Exon 

 Leg uit! 

 
In het artikel in bron 7 staat: Rett wordt veroorzaakt door een 

schadelijke mutatie op het X-chromosoom, in een gen dat de groei 

van zenuwcellen reguleert. 

Het Rett-gen MeCP2 codeert voor een eiwit dat betrokken is bij 

een van de vele biochemische 'schakelaars' die nodig zijn om de 

complexe patronen van andere genen te sturen. Het Rett-gen 

stuurt via dit eiwit in de hersenen andere genen aan, door ze een 

signaal te geven wanneer ze 'aan' en 'uit' moeten. Dit MeCP2-eiwit 

is doorslaggevend voor de hersenontwikkeling. Door de mutatie in 

het Rett-gen is er een fout in het eiwit waardoor dit niet goed 

functioneert. Daardoor zullen in de hersencellen genen 'aan’ en 'uit' 

gaan op verkeerde momenten in de ontwikkeling waardoor het 

ontwikkelingspatroon verstoord wordt. 

Opmerkelijk aan het Rett-syndroom is dat zowel de normale 

variant van het allel op het ene X-chromosoom als de defecte 

variant van het allel op het andere X-chromosoom wordt afgelezen. 

De combinatie van het normale en het gemuteerde eiwit 

veroorzaken het ziektebeeld van het Rett-syndroom.  

 

Het onderzoek aan het Rett-syndroom dat in het artikel is 

beschreven, is uitgevoerd in muizen. Uiteraard zijn muizen niet 

hetzelfde als mensen. Een groot gedeelte van het DNA van muizen 

en mensen komt echter wel overeen. Om erachter te komen of het 

gen dat bij mutatie het Rett-syndroom veroorzaakt ook in muizen 

voorkomt, moest er gezocht worden in het genoom van de muis.  

In hoofdstuk 7 ga je zelf op zoek. 
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7 Bioinformatica in uitvoering: zoeken 

in en naar sequenties 

 
Figuur 24: exponentiële toename van het aantal ontdekte genen bij de mens die bij 
mutatie een ziekte veroorzaken. Het Rett-gen is in 1999 ontdekt. 

 
In de grafiek in figuur 24 zie je dat het resultaat van het DNA-

onderzoek bij de mens in de afgelopen twintig jaar een 

spectaculaire groei vertoont. Dit is met name te danken aan de 

inbreng van de bioinformatica.  

In dit hoofdstuk krijg je de kans om zelf als bioinformaticus aan het 

werk te gaan.  

 

Als bioinformaticus krijg je een DNA-sequentie aangeleverd vanuit 

een laboratorium, waar het wet-bench-werk is gedaan (zie 

paragraaf 5.1). Aan jou de taak om dit te analyseren. Je opdracht 

kan b.v. zijn: nagaan of er een afwijking in deze sequentie 

voorkomt, door deze te vergelijken met een bekende sequentie. Zo 

kan bijvoorbeeld een puntmutatie, zoals die in het MECP2-gen bij 

het Rett-syndroom, worden opgespoord.  

 

Zoals we in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien, wordt bij 

een normale celdeling het volledige DNA exact gekopieerd. 

Functies waarvoor het DNA codeert worden pas actief als het DNA 

tot expressie komt, dat wil zeggen als er mRNA van gemaakt 

wordt. Via het - van het DNA afgeleide - molecuul mRNA wordt in 
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de ribosomen het expressieproduct, het specifieke eiwit, gemaakt. 

Een stuk DNA - een sequentie van nucleotiden - dat codeert voor 

een eiwit, noemen we een gen. Het grootste deel van het DNA 

codeert niet voor eiwitten. Het zoeken naar zinnige sequenties is 

ook een taak van de bioinformaticus.  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk leer je de basis van het bewerken 

en analyseren van sequenties. Als je graag meer ervaring wilt 

opdoen in het zelf programmeren kun je in hoofdstuk 8 aan de slag 

met programmeeropdrachten. Deze opdrachten sluiten aan bij de 

informatie in hoofdstuk 7 en er wordt hier dus steeds naar 

verwezen.  

Je docent zal aangeven of je de opdrachten van hoofdstuk 8 moet 

doen en zo ja, welke.  

7.1 Sequenties bewerken om ze te 
kunnen analyseren 

Reverse complement 

Een DNAmolecuul bestaat uit twee strengen nucleotiden en van 

tevoren is niet bekend welke van de twee strengen codeert voor 

het eiwit waar het onderzoek op gericht is. Daarom is het nuttig 

om van de uit het lab verkregen sequentie ook het reverse 

complement te schrijven. Het programma op de Grafische 

Rekenmachine (dat je gebruikt hebt in opdracht 10 en volgende) is 

niet zo handig, omdat na een onderzoek in een DNA-lab een streng 

nucleotiden digitaal wordt aangeleverd. Het is dan ook eenvoudiger 

om een computerprogramma te gebruiken. 

32. Opdracht 

►►Gebruik de sequentie uit opdracht 8. Typ (of ‘paste’) de 

sequentie in de Reverse Complement tool op ►URL10. Wat is de 

uitvoer als je om een reverse vraagt? Bewaar de uitvoer. 

 

In hoofdstuk 8, opdracht 43 en 44, kun je leren hoe je een reverse 

functie kunt programmeren. 

33. Opdracht 

►►Gebruik de sequentie die je als resultaat hebt gekregen uit 

opdracht 32. Typ (of ‘paste’) de sequentie in de Reverse 

Complement tool op ►URL10. Wat is de uitvoer als je om een 

complement vraagt? Bewaar de uitvoer. 

 

In hoofdstuk 8, opdracht 45, kun je leren hoe je een complement 

functie kunt programmeren. 
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34. Opdracht 

►►Gebruik de sequentie uit opdracht 8. Typ (of ‘paste’) de 

sequentie in de Reverse Complement tool op ►URL10. Wat is de 

uitvoer als je om een reverse complement vraagt? Vergelijk de 

uitkomst met die van opdracht 33. Had je dit verwacht? Leg uit 

waarom wel of niet. 

 

In hoofdstuk 8, opdracht 46, kun je leren hoe je twee programma’s 

kunt samenvoegen. 

 

7.2 Zoeken naar zinnige sequenties 

Het herkennen van een OLR (mogelijk gen) 

Zoals eerder vermeld in paragraaf 6.1, bestaat maar een klein deel 

van het DNA uit genen. Slechts een zeer klein deel van een heel erg 

lange reeks basen bestaat uit betekenisvolle sequenties. Als je een 

bepaald gen zoekt, moet je - ook al is het zoekgebied al beperkt 

tot een bepaald deel van een chromosoom - toch nog een geweldig 

lange reeks basen onderzoeken. Zonder bioinformatica zou dit 

onmogelijk zijn. 

 

De informatie in het DNA is gerangschikt in groepjes van drie 

nucleotiden (tripletten, codons) op de beide ketens van de dubbele 

helix. De meeste tripletten coderen elk voor een aminozuur. De 

code voor het aminozuur methionine (ATG) is tevens startcodon: 

hiermee begint elk eiwit. En drie tripletten (TAA, TAG en TGA) 

coderen niet voor aminozuren, het zijn zgn. stopcodons. (zie figuur 

22 en 23) 

 

Bij het onderzoek van een bepaalde DNA-sequentie weet je niet 

van tevoren hóe het DNA in tripletten is verdeeld, je weet niet 

waar een triplet begint. Er zijn drie mogelijkheden per DNA-streng 

om te beginnen met het lezen van de tripletten: bij de eerste 

nucleotide, bij de tweede en bij de derde. Gaan we uit van 

dubbelstrengs DNA, dan zijn er dus zes mogelijkheden voor het 

lezen, ofwel zes mogelijke ‘reading frames’. Alle zes reading 

frames moeten dan ook worden onderzocht op de aanwezigheid 

van start- en stopcodons.  

Een lange reeks tripletten zonder stopcodon noemen we een Open 

Reading Frame (ORF) of Open Lees Raam (OLR). Zo'n lang stuk 

tussen een start- en een stopcodon kan mogelijk de code voor een 
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eiwit bevatten. Verreweg de meeste OLR's blijken echter geen gen 

te zijn. 

 
35. Vraag 

Hoeveel OLR’s zijn er mogelijk binnen een DNA-sequentie met een 

lengte van bijvoorbeeld 150 nucleotiden? 

36. Opdracht: triplet-indeling 

a.  Vul de tabel in figuur 25 in. Verdeel de gegeven DNA-sequentie 

in tripletten. Dit kan op drie manieren. In frame 1 vul je de 

aminozuurketen in die ontstaat als de DNA-sequentie vanaf de 

eerste nucleotide wordt afgelezen; in frame 2 begin je bij de 

tweede en in frame 3 bij de derde. Geef de aminozuren aan 

met hun eenletterig symbool (zie figuur 22 of 23 of BINAS) 

 

DNA 

keten 

5’ T A C A T G A A C A G C G C C A A G C T G 3’ 

Frame 

1 

  

Frame 

2 

 

Frame 

3 

 

Figuur 25: tabel bij opdracht 36 

 

b. Doe nu hetzelfde voor het reverse complement 

 
Het is onbegonnen werk om op deze manier duizenden nucleotiden 

door te spitten. Daarom wordt ook hier weer de computer 

gebruikt. In hoofdstuk 8, opdracht 47, kun je een programma 

schrijven dat een startcodon kan zoeken. Vervolgens kun je ook 

aan de slag met het programma dat zoekt naar een stopcodon 

(opdracht 48 en 49) 

 

37. Opdracht: ORF zoeken 

a.  ►►Haal de sequentie (FASTA format) ‘Reading Frame 03’ van 

vaklokaal-NLT ►URL1. Klik hiertoe op het kopje “sequenties 

reading frames”. Kopieer de sequentie (digitaal) en plaats deze 

in de tool: ORF Finder via ►URL31.  

b.  Voer de randvoorwaarden in zoals in figuur 26 is weergegeven. 
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Figuur 26: interface van de ORF Finder op ►URL31.  

 
c. Klik dan op submit en de ORF Finder geeft aan waar in de 

gegeven sequentie een ORF gevonden is. Ga dit na voor de drie 

frames van de forward strand (direct strand) en voor de drie 

frames van de reverse strand. Let op de ORFs staan niet van 

groot naar klein gesorteerd.  

Natuurlijk zijn ook alle andere sequenties van het vaklokaal-nlt 

bruikbaar als oefenmateriaal. 

 

Bewaar ook dit FASTA computerwerk op een USB-stick (of je 

schoolaccount) onder een logische naam. Bijvoorbeeld: 

37readingframe03<eigennaam>.  Hiermee verwijs je naar het 

nummer van de opdracht, het gen en de persoon die deze 

sequentie heeft bewerkt. 

 

38. Opdracht: BLASTen 

Oefen het 'BLASTen' met het grootste gevonden 

(nucleotide)fragment. Komt het overeen met een humaan gen of 

een fragment ervan? Archiveer ook hier de resultaten, eventueel 

van commentaar voorzien, in Word of als .txt bestand. 

Als je niet zo snel kunt zien welke ORF het grootste is, kun je 

gebruik maken van een andere ORF Finder op ►URL32. Plak daar 

de nucleotidesequentie in en druk vervolgens op OrfFind. 

Vervolgens verschijnen van boven naar beneden de gevonden 

ORFs van groot naar klein. + betekent de forward strand en – de 

reverse strand.  
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7.3 Van DNA naar eiwit 

We hebben gezien dat in de cel alleen de DNA-sequenties van de 

genen vertaald worden in eiwitten. Het overige DNA (tussen de 

genen in) codeert niet voor eiwitten.  

Bioinformatici gebruiken hun computers om de OLR’s in de 

DNAsequenties die zij uit het lab krijgen aangeleverd, te vertalen 

naar aminozuursequenties. Deze kunnen vervolgens vergeleken 

worden met bekende, functionele eiwitten. 

Om een heel lange DNA-streng van bijvoorbeeld 1.000.000 

nucleotiden te vertalen in een eiwit is weer een speciaal 

computerprogramma nodig. 

 

In hoofdstuk 8, opdracht 50-52, kun je leren hoe je zo’n functie 

kunt programmeren. 

 

39. Opdracht 

a.  Haal de sequentie (FASTA format) ‘Reading Frame 04’ van 

vaklokaal NLT. Klik op “sequenties reading frames”. Kopieer het 

(digitaal) en plaats het in de tool ORF Finders ►URL31 en 

►URL32. 

b.  Zoek m.b.v. de tool ORF Finder in dit Reading Frame 04 het 

grootste ORF (zie paragraaf 7.2). De tool van ►URL31 geeft ook 

meteen de vertaling naar een aminozuursequentie.  

c.  Welke stap in de vertaling van DNA naar eiwit wordt hier 

overgeslagen?  

 

Bewaar het verkregen resultaat om het te gebruiken in een 

volgende opdracht.   

 

7.4 Surfen met sequenties 

De toegankelijkheid van de bioinformatica databases op het 

internet maakt het mogelijk om een te onderzoeken sequentie te 

vergelijken met al bekende sequenties. Het doet er daarbij niet 

toe of de sequentie uit een tiental of uit tienduizenden nucleotiden 

bestaat. Je kunt hem vergelijken als geheel of in fragmenten, met 

gehele of fragmentarische sequenties van organismen van de eigen 

soort of van andere soorten. In de bioinformatica databases vind je 

sequenties van gezonde mensen en sequentie-afwijkingen van 

patiënten, gemiddelde gensequenties van planten, dieren, 

bacteriën, virussen, schimmels, eigenlijk alles wat maar een eiwit 

of erfelijk materiaal bij zich draagt. 

De kunst is om gericht te zoeken. Met de juiste 
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computerprogramma’s, die het vele rekenwerk overnemen, kunnen 

de gewenste analyses en vergelijkingen dan snel gemaakt worden. 

Bijzonder is dat je niet alleen statistisch kunt bepalen of er  een 

zekere verwantschap is tussen sequenties, maar dat je ook toegang 

hebt tot alle (onderzoeks)literatuur omtrent de betreffende 

sequenties, omdat die hieraan gekoppeld is op het internet. 

Literatuuronderzoek 

►►Als je sequentie-vergelijking een resultaat of een richting van 

relevantie heeft opgeleverd, kun je verder zoeken in de 

onderzoeksliteratuur naar namen van genen, internationale 

afkortingen, functies van eiwitten, erfelijke ziekten, enz.  

 

40. Opdracht: gen-onderzoek 

a. Wat is de naam van het mogelijke gen dat behoort bij het 

gevonden ORF van opdracht 37 en 38? 

b. ►►Geef een globale beschrijving (functie) van het gen(product) 

verkregen uit opdracht 40a door te zoeken op het Internet in 

Bioinformatica-sites zoals ►URL33 en ►URL34. 

Kies bij URL 33 i.p.v. All databases voor protein en vul de naam van 

het eiwitproduct in. Je krijgt dan informatie over de ligging en 

aminozuursequentie van het eiwit.  

Vul bij URL 34 in de zoekbalk de naam van het eiwitproduct in. Je 

krijgt dan o.a. informatie over de functie, eventuele gerelateerde 

ziektes en de eiwitstructuur.  

Zoeken naar verschillen in DNA-, RNA- en 
aminozuursequenties 

De databases van genomen die op het internet te vinden zijn 

maken het mogelijk om een stuk DNA te vergelijken met het DNA 

uit de database. De computer vergelijkt de nucleotidevolgorde van 

het stuk DNA met de nucleotidevolgorde van het hele genoom uit 

de database. Het stuk genoom dat het meest overeenkomt met het 

stuk DNA wordt weergegeven. Het vergelijken van de 

nucleotidevolgorde van twee stukken DNA wordt alignen genoemd.  

 

Bij prenataal onderzoek wordt eerst het gen van de foetus 

gesequenced en dan wordt het vergeleken met het gen van een 

gezond persoon om eventuele mutaties op te sporen 

Bij het alignen en het interpreteren van de resultaten ervan, 

moeten we rekening houden met de volgende aspecten, die in de 

voorgaande hoofdstukken van deze module besproken zijn:  

 Een DNA-sequentie heeft zes mogelijke reading frames. Alle zes 

reading frames moeten worden onderzocht op de aanwezigheid 
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van start- en stopcodons. (zie 7.2) 

 Twee DNA-sequenties die veel overeenkomst hebben in de 

volgorde van hun nucleotiden, kunnen door een verschil in 

reading frame toch voor totaal andere eiwitten coderen. (zie 

7.2) 

 Het kan zo zijn dat een stuk DNA ten opzichte van een ander 

stuk slechts één nucleotide mist. Dit stuk DNA geeft dan echter 

een totaal ander eiwit, aangezien de aminozuren door 

tripletten gecodeerd worden. Een ander stuk DNA kan wel op 

drie plaatsen verschillen, maar toch beter alignen. Het 

computerprogramma moet hier rekening mee houden. Verder 

worden de meeste aminozuren door meerdere tripletten 

gecodeerd. Een mutatie die een triplet verandert in een ander 

triplet dat voor hetzelfde aminozuur codeert, zal geen effect 

hebben voor de functie van het eiwit. (zie 6.3) 

 Het is belangrijk rekening te houden met de kans dat een DNA-

sequentie toevallig voorkomt in een genoom. Bij een hele korte 

sequentie is de kans dat die toevallig voorkomt uiteraard groter 

dan bij een hele lange sequentie. 

 
Door DNA te alignen kunnen mutaties worden gevonden. 

 
Om de problemen met het open reading frame en de problemen 

met de verwijdering van slechts één nucleotide te vermijden, 

worden vaak de eiwitsequenties met elkaar vergeleken in plaats 

van de DNA-sequenties. Dit heet het alignen van eiwitsequenties. 

 

41. Opdracht 

►►Op vaklokaal-NLT ►URL1 vind je de mRNA sequentie zoals die 

bij prenataal onderzoek van een foetus is bepaald. Ook vind je de 

mRNA sequentie van een gezond persoon. Je vindt deze sequenties 

door op ‘opdracht sequenties’ te klikken. 

DNA sequentie foetus:   opdracht41foetaalmRNA 

DNA sequentie van een gezond persoon: opdracht41MECP2mRNA 

 

Gebruik nu een logisch programma om de FASTA mRNAs te vertalen 

naar eiwitsequenties. Vergelijk vervolgens de eiwitten 

(aminozuursequenties) met elkaar met de tool Align ►URL35. 

Vink op de pagina die verschijnt ‘Align two or more sequences’ 

aan. Plak vervolgens de sequenties in de vakken en druk op Blast. 

Bij de Alignment onderaan de pagina zie je het resultaat van de 

vergelijking.  

 

42. Opdracht: vervolg op opdracht 40a 
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►►Zoek het (de) verschil(len) tussen de sequenties en leid hieruit 

af welk(e) ander(e) aminozuur/aminozuren dus 

voorkomt/voorkomen in het te verwachten eiwit. 
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8 Programmeeropdrachten 

Inleiding 

Als je de programmeeropdrachten van dit hoofdstuk niet (allemaal) 

hoeft te maken, ga dan verder met hoofdstuk 9, de eindopdracht 

 

Voor het programmeren kan een gewone tekst-editor (een 

programma zoals notepad of wordpad) gebruikt worden. Een erg 

handige editor is Crimson, een freeware editor, die te vinden is op 

►URL36. Het handige van deze editor is dat met behulp van de 

code (kleurtjes, haakjes) fouten in het programma snel opgespoord 

kunnen worden, maar dat met ‘Alt-B‘ ook meteen de weergave in 

een browser staat.  

 

►►Optioneel: download dit programma en installeer het. 

 

Voor enige basisinformatie over programmeren ga je eerst naar 

►URL37. Je vindt hier een duidelijke, simpele uitleg over het 

werken met HTML en JavaScript. Doe de aangegeven oefeningen 

voordat je verder gaat met dit hoofdstuk. Deze vaardigheden heb 

je nodig voor het vervolg. 

8.1 Reverse complement 

Met de code in figuur 27 kun je de reverse keten maken van een 

gegeven DNA-keten. Let wel: je maakt niet de complementaire 

keten, maar je zet alleen de gegeven keten achterstevoren neer. 

De ‘nieuwe lokale variabele’ is wat in de opdracht op de grafische 

rekenmachine (figuur 9, 10 en 11) werd aangeduid met ‘Str2’ 
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<html><head><title>Reverse DNA</title> 
 
<script type="text/javascript"> 
 
function reverse(dna) 
{ 
 var nieuwevolgorde = ""; een nieuwe lokale variabele wordt gedefinieerd 
 
 for (i=……….. de for lus  
 { 
    
  ………………………………..  
    
 } 
  
 return(nieuwevolgorde); het verkregen antwoord wordt teruggeven. 
} 
 
 
</script> 
 </head> 
 <body> 
<form> 
 <br> 
 <br> 
 <Label> <h1><b> Reverse DNA </b></h1> 
 <br><br> 
 <label>DNA:<br><input type="text" name="dna" id="dna" 

value="GACCCCACCCTTCCTGAAGGCT" size=100></label><br><br> 

 
 <input type="submit" onclick="document.getElementById('display').value = 
reverse(document.getElementById('dna').value); return false;" value="Reverse"><br> 
 <br><br> 
 <input type='reset' value =”Reset”> <br><br> 
 <label for="display">Reverse DNA:</label><br><textarea rows="6" cols="61" id="display" 
name="display" value=""></textarea> 
</form> 
</body> 
</html> 

 
Figuur 27: programma 4 

 

43. Opdracht: programma 4 

a.  ►►Download deze HTML pagina (figuur 27) van vaklokaal-NLT 

►URL1; je vindt hem onder `programmeervoorbeelden’ als 

reverse. Kopieer de tekst plak deze in ‘notepad’. Als je klaar 

bent met het invoeren kies je voor de optie ‘save as”. Sla de 

pagina op als reverse.htm en open de pagina in de tekst-editor. 

b.  Geef aan waar het JavaScript gedeelte zich bevindt.  

 

Als je op de submitknop met het opschrift ‘Reverse’ klikt (onclick), 

wordt de waarde (value) van het displayveld, 

document.getElementById('display').value, vervangen door de waarde 
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van het dna-inputveld, na bewerkt te zijn door de reverse functie 

reverse(document.getElementById('dna').value). Naast het input- en het 

displayveld en de submitknop met het opschrift Reverse is er ook 

nog een resetknop.  

 

De reverse functie is nog niet af. De functie krijgt een string, dna 

genoemd, mee. De lengte van de string dna wordt in JavaSript 

opgevraagd via dna.length 

De lus ziet er dan als volgt uit: for (i = dna.length; i > 0; i=i-1) 

De sub(Str1,I,1) van de grafische rekenmachine ziet er in 

JavaScript uit als dna.substring(i-1, i).  

44. Opdracht 

►►Maak de reverse functie af. 

Je hoeft hiervoor alleen in het bestand van figuur 27 (programma 

4) de 2 regels op de puntjes in te vullen  

 
Als de Crimson editor wordt gebruikt, kan met Alt-B meteen 

worden getest of de reverse functie correct werkt. Tevens wordt 

het programma automatisch opgeslagen. Met de meeste andere 

editors dient de html-pagina eerst te worden opgeslagen en daarna 

in een browser geopend te worden. 

Zoals in figuur 27 te zien is, is er reeds een nucleotidereeks 

meegegeven; je kunt deze reeks natuurlijk door een andere reeks 

vervangen door deze nieuwe reeks in te typen of te kopiëren van 

een andere plaats. 

Complement 

Het HTML skelet voor het maken van het complement van een DNA 

streng is te vinden op vaklokaal-NLT onder 

‘programmeervoorbeelden’ (complement). 

 

Er is hiervoor een if opdracht nodig die er uit kan zien als in figuur 

28 
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if (dna.substring(i,i+1)) = = "A") 
   {  
    opdracht; 
   } 
   else if ( voorwaarde 2) 
   { 
    opdracht; 
   } 
   else if (voorwaarde 3) 
    { 
     opdracht; 
    } 
Figuur 28: programma 5 

 
Let op het dubbele = teken.  

Zeggen we: Z = 1032, dan betekent dit dat de variabele Z de 

waarde 1032 krijgt. 

Maar Z = = 1032 is een waar/niet-waar bewering; de uitkomst is 1 

als Z de waarde 1032 heeft, anders is de uitkomst 0. In dit geval 

betekent het dat de opdracht wordt uitgevoerd als 

dna.substring(i,i+1)) is gelijk  "A"; als dat niet het geval is zal de 

aansluitende opdracht niet worden uitgevoerd. 

 

Omdat we meteen een hele reeks nucleotiden willen omzetten 

naar het complement, hebben we 2 variabelen nodig: een voor de 

opeenvolgende onderdelen afzonderlijk en een voor het 

eindresultaat, de hele keten. De eerste variabele - complementdna 

-  bevat straks de totale complementaire reeks, de tweede 

variabele - compl - bevat telkens het complement van de substring. 

Dus als de substring “A” is, zal compl “T” zijn. Op het eind wordt 

het compl aan het complementdna toegevoegd. 
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var complementdna = ""; 
 var compl = ""; 
  
 for(i = 0; i < dna.length; i++) 
 { 
   if (dna.substring(i,i+1) == "A") 
   {  
    compl = "T"; 
   } 
   else if ( 
 
   …. 
   …. 
   …. 
   …. 
     else 
     { 
      compl=""; 
     } 
      
  complementdna = complementdna + compl; 
 } 
  
 return(complementdna); 
} 
 
Figuur 29: programma 6 

 

45. Opdracht 

a.  ►►Download de complementpagina van vaklokaal-NLT en maak 

deze af (zie HTML pagina figuur 29). 

b.  Soms worden de nucleotiden met kleine letters en soms met 

hoofdletter geschreven. Om de code case ongevoelig voor het 

verschil tussen kleine letters en hoofdletters te maken kan deze 

zo geschreven worden: dna.substring(i,i+1).toUpperCase() = = 

"A". Bouw dit in, in je programma. 

c.  ►►In plaats van een If ….. else …. structuur kan er gewerkt 

worden met een switch. Een switch is een schakelaar; in stand 

“A” dient de variabele compl de waarde “T” te krijgen, in stand 

“T” de waarde “A” (zie figuur 30). Het skelet is te vinden op 

vaklokaal-NLT onder programmeervoorbeelden 

(complement_switch). Herschrijf het programma. 
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switch(dna.substring(i,i+1)) 
{ 
 case "A": 
 compl = "T"; 
 break; 
 case "T": 
 compl = "A"; 
 break; 
 ... 
 … 
 … 
 
 default: 
 compl=""; 
} 
 
Figuur 30: programma 7 

Reverse complement 

46. Opdracht 

Maak nu ook de HTML pagina die een DNA-keten omzet naar zijn 

reverse complement. Op dezelfde manier als bij de grafische 

rekenmachine (zie opdracht 10 en volgende) worden de twee 

functies samengevoegd. 

 

8.2 Zoeken naar zinnige sequenties 

Natuurlijk kan met behulp van de computer veel sneller naar een 

startcodon gezocht worden dan met het blote oog. In figuur 31 

staat een stukje van de code die daarbij gebruikt kan worden. Bij 

het zoeken naar een startcodon (ATG) kan de nucleotidereeks stap 

voor stap worden afgelopen. Zowel het codon als de positie worden 

gereturned door deze eerst samen te voegen. 
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function startcodon(dna) 
{ 
 var startcdon = "Geen mogelijk startcodon" ; 
   
 for( i = 0; i < (dna.length-2); i++) 
 { 
    
  if ( ) 
   {  
    startcdon = "ATG op positie " + i; 
    i = dna.length-2; 
   }  
 } 
 return (startcdon); 
  
} 
Figuur 31: programma 8 

 
Natuurlijk moet er nu gecontroleerd worden of 3 

achtereenvolgende nucleotiden gelijk zijn aan de reeks ‘ATG’. In 

JavaScript gaat dat met dna.substring(i,i+3) == "ATG" 

47. Opdracht: startcodon 

►►Download het programmeervoorbeeld ‘startcodon’ van 

vaklokaal-NLT en maak het programma af. 

 
Hetzelfde kan natuurlijk ook met een stopcodon. Hier zijn 

meerdere mogelijkheden. Het of-teken in JavaScript is || 

De if-opdracht zou er dus zo uit kunnen zien: 

dna.substring(i,i+3) == "TAA" || dna.substring(i,i+3) == "TAG" || 

dna.substring(i,i+3) == "TGA" 

48. Opdracht: start- en stopcodon 

a.  ►►Download het programmeervoorbeeld ‘stopcodon’ van 

vaklokaal-NLT en maak het programma af. 

b.  ►►Bij het samenvoegen van deze twee programma’s ontstaat 

een programma dat start- én stopcodons kan opsporen. Bij het 

eerste stopcodon moet er natuurlijk gestopt worden, maar er 

zijn meerdere codons ATG mogelijk. In figuur 32 staat een 

begin. Maak dit programma af. 

 
var stop = "geen stopcodon"; 
var startcdon = "ATG op positie "; 
var OLR;  
 for(i = 0; i < (dna.length-2); i=i+1) 
 { 
  if (dna.substring(i,i+3) == "ATG")  
 
Figuur 32: programma 9 
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Het voorbeeld vind je onder programmeervoorbeelden 

‘start_stopcodon’. 

 
49. Vraag 

We beschouwen een bepaalde DNA-sequentie als een mogelijk OLR 

als een start- en een stopcodon in een reeks liggen die met 

dezelfde positie begint. Hoe is dit te zien aan de posities van het 

start- en stopcodon? 

 

8.3 Van DNA naar eiwit 

De aanzet tot een transleerprogramma staat op vaklokaal-NLT 

onder programmeervoorbeelden (transleer). Merk op dat een 

aantal triplettten samengenomen wordt; dat scheelt in de lengte 

van de code en komt dus de performance ten goede.  

50. Opdracht: translatie 

a.  ►►Maak de translatie-functie af. 

 Ook dit translatieprogramma kan gemaakt worden met behulp 

van een switch. In figuur 33 staat een deel van de code.  

b.  ►►Download het programmeervoorbeeld ‘transleer switch’ van 

vaklokaal-NLT en maak de code verder af. 
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for(i = 0; i < (dna.length-2); i=i+3) 
 { 
   switch(dna.substring(i,i+3)) 
   { 
   case "TTT": 
   aminozuur = "F"; 
   break; 
   case "TTC": 
   aminozuur = "F"; 
   case "TTA": 
    aminozuur = "L"; 
    break; 
   case "TTG": 
    aminozuur = "L"; 
    break;  
   case "TCT": 
    aminozuur = "S"; 
    break; 
   case "TCC": 
    aminozuur = "S"; 
    break; 
   case "TCG": 
    aminozuur = "S"; 
    break; 
   case "TCA": 
    aminozuur = "S"; 
    break;    
   case "TAT": 
    aminozuur = "Y"; 
    break; 
   case "TAC": 
    aminozuur = "Y"; 
    break; 
  ....... 
  ...... 
  ...... 
   default: 
    aminozuur=""; 
  } 
 
Figuur 33: programma 10 

 

51. Opdracht: voor de ervaren programmeur!  

Een fraaiere oplossing gaat via een array. Een aanzet daarvoor 

staat onder programmeervoorbeelden (transleer_arrays) 

 
Bij de translatie naar een mogelijk eiwit kan bij de eerste 

nucleotide (positie 0) gestart worden, maar ook bij de tweede 

(positie 1) of de derde nucleotide (positie 2). Daarvoor moet de 

translatie-functie aangepast worden: function convert(dna,j), 
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waarbij j staat voor de startpositie, die uit het HTML-gedeelte 

verkregen wordt via figuur 34. 

 

<label> positie: <br>  
 <select name="positie" id="positie"> 
 <option value="0">0</option> 
 <option value="1">1</option> 
 <option value="2">2</option> 
 </select> 
Figuur 34: programma 11 

 
Natuurlijk moet ook ‘onclick’ bij de Submitknop worden aangepast. 

 

52. Opdracht 

►►Bouw de mogelijkheid van drie verschillende startpunten in het 

transleerprogramma in. 
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9 Eindopdracht 

Je gaat nu de in de vorige hoofdstukken behandelde kennis en 

vaardigheden toepassen in een individuele eindopdracht. Deze 

eindopdracht bestaat uit een onderzoek naar een (afwijkend) gen.  

In overleg met je docent kies je een casusnummer, één van de 30 

‘reading frames’ (RF) onder het kopje ‘sequenties reading frames’ 

op vaklokaal-NLT. 

 

9.1 Casus inleiding 

Als bioinformatica specialist ‘in de dop’, werkzaam op een ‘dry-

bench’ afdeling van een academisch ziekenhuis, krijg je een DNA- 

of eiwitsequentie aangeleverd. Deze sequentie zou het ziektebeeld 

van een patiënt kunnen verklaren. Het behandelend team van 

artsen hoopt dan ook op een definitief bevestigend 

onderzoeksresultaat van jou zodat zij de juiste behandeling kunnen 

starten. 

Via een collega is een DNA-sequentie (reading frame) als 

vergelijkingsmateriaal aangeleverd. Op dit FASTA bestand ligt een 

gezond gen verscholen. 

 

Een bioinformatica-specialist kan met de eigen kennis en 

vaardigheden deze gegevens dusdanig interpreteren en bewerken 

dat een antwoord kan worden gegeven. 

 

Opmerking: Alle gegeven casussen zijn afgeleid van het menselijk 

genoom en daarmee samenhangend met werkelijk voorkomende 

ziekten.  

 

9.2 Opdracht 

Bepaal of er een gen er in het gegeven reading frame aanwezig is 

en zo ja, welk. Ga na of de eventuele genvariatie (afwijking) in het 

gegeven reading frame leidt tot een functioneel afwijkend 

expressieproduct, d.w.z. een eiwit dat zijn taak niet kan vervullen. 

9.3 Werkwijze 

Voer achtereenvolgens de onderstaande handelingen uit. Laat je 

docent telkens eerst de uitgewerkte onderdelen zien voordat je 
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een volgende stap neemt.  

 Formuleer de onderzoeksvraag/vragen en maak een lijst van 

deelvragen, dan wel van de stappen die gezet moeten worden 

om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Neem hierin in elk 

geval de vragen en aspecten op, die genoemd staan in 

paragraaf 9.4. 

 Maak een werkplan waaruit duidelijk wordt welke stappen 

gezet moeten worden, welke keuzes er gemaakt moeten 

worden en welke tools er op welk moment dienen te worden 

ingezet. 

 Voer het onderzoek uit en verwerk de resultaten. 

 Maak een verslag volgens de gegeven richtlijnen. 

 

9.4 Casusvragen 

Je gaat het gekozen/toegewezen reading frame met behulp van de 

geleerde vaardigheden onderzoeken. Deze DNA-sequentie is 

weergegeven in de 5’-3’ richting. De volgende vragen en 

opdrachten dienen in het verslag, volgens gegeven richtlijnen, 

uitgewerkt te worden:  

 
 

1. Hoeveel OLR’s met een minimale grootte van 300 nucleotiden 

zijn er aanwezig binnen het opgegeven reading frame? 

2. Bepaal binnen het gekozen/opgegeven reading frame het 

grootste OLR fragment. Geef dit aan in het gegeven FASTA-

bestand. Laat het grootst gevonden OLR fragment aan je 

docent zien voor je verder gaat. 

3. Uit hoeveel nucleotiden bestaat dit OLR?  

4. Wat is het stopcodon van het gevonden OLR?  

5. Laat zien hoe het transcriptieproduct van de grootste OLR-

sequentie er uit zal zien als pre-mRNA. 

6. Kan het gevonden OLR een (deel van een) menselijk gen zijn? 

(D.w.z. ligt het startcodon in frame met een stopcodon?)  

7. Vertaal de gevonden mRNAsequentie naar een 

aminozuursequentie. 

8. BLAST de aminozuursequentie. 

9. Gebruik de gevonden internationale gennaam en internationale 

codering om te weten te komen op welk chromosoom dit gen is 

gelegen en welke functie het heeft. 

Je kunt hiervoor gebruik maken van ►URL33 en ►URL34.  

Het kan zijn dat de functieomschrijvingen die worden gevonden 

moeilijk te begrijpen zijn. Dat kan, en mag. Er moeten in de 

toekomst in het HBO of WO uitdagingen overblijven. 

10. Als één bepaald aminozuur in de gevonden eiwitsequentie is 
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vervangen door een ander aminozuur (puntmutatie), kan het 

eiwit zijn functie niet meer vervullen en kan een ziekte het 

gevolg zijn. Afhankelijk van het betreffende gen kan dit een 

zeer ernstige ziekte zijn. Haal de afwijkende eiwitsequentie 

van vaklokaal-NLT ►URL1. Klik op “sequenties afwijkende 

eiwitten”. Neem de sequentie met hetzelfde nummer als je 

reading frame. Welk aminozuur in jouw genexpressie-product 

verschilt van het afwijkende eiwit? Geef exact in deze 

sequentie de positie (het aminozuurnummer) en de 

variatie/afwijking aan. 

11. Wat zou het gevolg van het disfunctioneren van dit genproduct 

kunnen zijn?  

 

EXTRA  

12. Bij welk(e) organisme(n) komt het gen mogelijk nog meer voor? 

Zoek b.v in ► URL 9 en/of 34 

 

9.5 Richtlijnen verslaglegging 

 
In de ►NLT Toolbox vind je de instructies voor het schrijven van 

een onderzoeksverslag (werkinstructie onderzoeksverslag). Volg 

deze instructies op. Hieronder staan een paar extra richtlijnen voor 

het verslag van de eindopdracht. 

 

Een samenvatting (max. ½ A4) en een voorwoord zijn bij dit verslag 

verplicht.  

 

Het inhoudelijke deel van het verslag (inleiding t/m conclusie) 

heeft een omvang van maximaal 5 bladzijden op A4 formaat. 

 

Het onderdeel 'resultaten' (waarnemingen zijn er bij dit onderzoek 

niet, omdat er geen experiment is uitgevoerd) vormt de kern van 

het verslag.  

De in de eindopdracht geformuleerde onderzoeksvragen worden 

hier systematisch, met duidelijke verwijzingen naar bijlagen (prints 

van internetpagina’s en/of computer /informaticaresultaten) 

verwoord. De verbindende tekst tussen de onderzoeksvragen dient 

als rode draad, die van de ene opdracht naar de andere voert. De 

tekst is bedoeld om de resultaten aan elkaar te praten. Bij elke 

opdracht wordt de relevantie van het te verwachten resultaat van 

die opdracht verteld. Hierop volgt een beknopte beschrijving van 

de uitvoering en van de uitkomst (met eventueel een verwijzing 

naar bijlagen). Een conclusie wordt alleen getrokken als dit nodig 

is om de volgende opdracht in te leiden. Op deze manier ontstaat 
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er een inhoudelijke samenhang en wordt de tekst een betoog met 

een logische opbouw. 

Bij gebruik van figuren het figuurnummer, de titel en het bijschrift 

onder de figuren plaatsen. 

Bij gebruik van tabellen het tabelnummer, de titel en het bijschrift 

boven de tabellen plaatsen. 

Zie de ►NLT Toolbox voor instructies over het maken van 

grafieken en tabellen (werkinstructie tabellen maken en 

werkinstructie grafieken maken). 

 

Maak in de discussie (naast de gewone aspecten als opgetreden 

problemen en betrouwbaarheid van de conclusies) vergelijkingen 

met bekende gegevens (Internet- en/of literatuurwaarden) en 

bespreek fouten (foutendiscussie en -berekening). Wees zakelijk. 

 

Voeg zonodig bijlagen (Appendices) toe met aanvullend materiaal, 

bijvoorbeeld: 

 lijst met verklaringen van afkortingen en symbolen 

 computer print-outs van de casus resultaten en van de eerste 

pagina van de relevante internetsite waarin de informatie is 

gevonden.  
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

Begrip Omschrijving 

Allel Mogelijke invulling van een gen (bijv. gekruld of stijl 

haar, zie blz.…) 
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Bijlage 2 URL-lijst 

URL1 Vaklokaal-NLT 

http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=51 

URL2 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) 

onderwijs 

http://www.bioplek.org  

Biologische animaties: >bovenbouw, >inhoud theorie 

animaties 

Biologische achtergrond-info: >bovenbouw, >examens 

(havo en vwo), >vwo, >samenvatting stof examen vwo 

URL3 Genomics, reizende DNA labs 

http://www.dnalabs.nl/  

>klik op “genomics”, achtergronden bij Bioinformatica 

als vakgebied 

URL4 W3 Schools 

http://www.w3schools.com/js/default.asp 

JavaScript Tutorial 

URL5 Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 

http://www.rvz.net/uploads/docs/Achtergrondstudie_

-_Biowetenschap_en_beleid.pdf 

 Achtergrondstudie Biowetenschap en beleid 

URL6 Gene Almanac 

http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/sangerseq.ht

ml 

Animatie Sangerseq methode 

URL7 Kennislink 

http://www.kennislink.nl/publicaties/het-genoom-

ontrafeld 

Het genoom ontrafeld 

URL8 Kennislink 

 http://www.kennislink.nl/publicaties/in-de-hoogste-

versnelling-de-wenteltrap-af 

URL9 Blast 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

Blasten van sequenties 

URL10 http://www.bioinformatics.org/sms/rev_comp.html 

 Reverse complement tool 

URL11 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000303391 

GermOnline Exon Report for ENST00000303391 

http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=51
http://www.bioplek.org/
http://www.dnalabs.nl/
http://www.w3schools.com/js/default.asp
http://www.rvz.net/uploads/docs/Achtergrondstudie_-_Biowetenschap_en_beleid.pdf
http://www.rvz.net/uploads/docs/Achtergrondstudie_-_Biowetenschap_en_beleid.pdf
http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/sangerseq.html
http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/sangerseq.html
http://www.kennislink.nl/publicaties/in-de-hoogste-versnelling-de-wenteltrap-af
http://www.kennislink.nl/publicaties/in-de-hoogste-versnelling-de-wenteltrap-af
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.bioinformatics.org/sms/rev_comp.html
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000303391
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000303391
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URL12 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000292901 

GermOnline Exon Report for ENST00000292901 

URL13 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000327247 

Transcript: GBA-002 (ENST00000327247) 

URL14 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000330287 

Transcript: F8-201 (ENST00000330287) 

URL15 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000003084 

Transcript: CFTR-001 (ENST00000003084) 

URL16 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000242839 

Transcript: ATP7B-002 (ENST00000242839) 

URL17 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000382844 

Transcript: GJB2-002 (ENST00000382844) 

URL18 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000267163 

Transcript: RB1-002 (ENST00000267163) 

URL19 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000308868 

Transcript: LEP-201 (ENST00000308868) 

URL20 Ensembl 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/E

xons?db=core;t=ENST00000303391 

Transcript: MECP2-201 (ENST00000303391) 

URL21 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000303391 

GermOnline Exon Report for ENST00000303391 

URL22 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000286298 

GermOnline Exon Report for ENST00000286298 

URL23 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000292901
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000292901
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000327247
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000327247
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000330287
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000330287
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000003084
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000003084
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000242839
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000242839
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000382844
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000382844
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000267163
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000267163
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000308868
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000308868
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000303391
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Exons?db=core;t=ENST00000303391
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000303391
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000303391
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000286298
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000286298
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http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000334961 

GermOnline Exon Report for ENST00000334961 

URL24 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000265715 

GermOnline Exon Report for ENST00000265715 

URL25 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000336642 

GermOnline Exon Report for ENST00000336642 

URL26 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000265038 

GermOnline Exon Report for ENST00000265038 

URL27 GermOnline 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?

db=core;transcript=ENST00000252486 

GermOnline Exon Report for ENST00000252486 

URL28 You Tube 

http://www.youtube.com/watch?v=1NkLqjQkGHU 

Translation 

URL29 You Tube 

http://www.youtube.com/watch?v=nl8pSlonmA0 

Protein Translation 

URL30 http://www.bioinformatics.org/sms2/translate.html 

Translate tool 

URL31 http://www.bioinformatics.org/sms/orf_find.html 

 ORF Finder 

URL32 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/ 

 ORF Finder 

URL33 National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

URL34 European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) 

http://www.ebi.ac.uk/ 

URL35  Align tool

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blas

tp&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome 

URL36 Crimson Editor 

http://www.crimsoneditor.com/ 

>download Crimson Editor 

URL37 W3 Schools 

http://www.w3schools.com/html/default.asp 

HTML Tutorial 

 

http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000334961
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000334961
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000265715
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000265715
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000336642
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000336642
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000265038
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000265038
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000252486
http://www.germonline.org/Homo_sapiens/exonview?db=core;transcript=ENST00000252486
http://www.youtube.com/watch?v=1NkLqjQkGHU
http://www.youtube.com/watch?v=nl8pSlonmA0
http://www.bioinformatics.org/sms2/translate.html
http://www.bioinformatics.org/sms/orf_find.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
http://www.crimsoneditor.com/
http://www.w3schools.com/html/default.asp


 

Nlt3-v115 Bioinformatica 67 

  

Bronnen 

http://www.watisgenomics.nl 

Biologiesite voor het voortgezet onderwijs:  

http://biodoen.nl/  

http://www.watisgenomics.nl/
http://biodoen.nl/

