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Examenverloop	  
Het	  examen	  start	  wanneer	  u	  binnengekomen	  bent	  in	  de	  examenlokalen.	  U	  mag	  tweemaal	  één	  
vragenreeks	  kiezen	  uit	  twee	  stapels.	  U	  krijgt	  één	  uur	  voorbereidingstijd	  om	  de	  vragen	  op	  te	  lossen.	  
Hierbij	  mag	  gebruikt	  gemaakt	  worden	  van	  al	  het	  cursusmateriaal,	  het	  internet	  en	  uw	  laptop.	  	  
	  
Zoals	  in	  de	  lessen	  vermeld	  dient	  uw	  laptop	  uitgerust	  te	  zijn	  met	  alle	  software	  die	  vermeld	  werd	  in	  
het	  cursus	  om	  zodoende	  geen	  tijd	  te	  verliezen	  bij	  het	  installeren	  van	  software.	  
	  
De	  eerste	  vragenreeks	  bevat	  een	  aantal	  kortere	  vragen	  die	  relatief	  snel	  op	  te	  lossen	  zijn	  of	  die	  op	  
te	  lossen	  zijn	  na	  een	  opzoeken	  van	  additionele	  informatie	  op	  het	  internet.	  
	  
De	  tweede	  vragenreeks	  is	  een	  oefening	  waarbij	  u	  een	  deel	  ervan	  verder	  moet	  oplossen.	  Het	  is	  
mogelijk	  dat	  u	  een	  commando	  dient	  uit	  te	  voeren	  dat	  nog	  niet	  aan	  bod	  is	  gekomen	  in	  de	  lessen	  of	  
de	  oefeningen	  maar	  dat	  voldoende	  uitgelegd	  is	  in	  de	  handleidingen	  van	  alles	  software	  die	  aan	  bod	  
gekomen	  is.	  
	  
Afhankelijk	  van	  de	  vragen	  zullen	  de	  antwoorden	  ofwel	  op	  papier	  ofwel	  elektronisch	  dienen	  
ingediend	  te	  worden.	  
	  
Tijdens	  het	  mondeling	  gedeelte	  worden	  de	  antwoorden	  overlopen	  en	  worden	  bijvragen	  gesteld	  op	  
basis	  van	  de	  antwoorden	  of	  het	  ontbreken	  ervan.	  Het	  mondeling	  gedeelte	  zal	  maximaal	  20	  
minuten	  duren.	  
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1. Hieronder	  staat	  één	  lijn	  afkomstig	  van	  een	  databestand	  

• Over	  welk	  dataformaat	  gaat	  het	  hier?	  
• Wat	  is	  de	  betekenis	  van	  de	  tekens	  ;44999;499<8<8<<<8<<><<<<><7<;<<<>><< 

van	  de	  elfde	  kolom	  in	  deze	  lijn?	  (Let	  op	  de	  tiende	  kolom	  is	  in	  dit	  voorbeeld	  afwezig)	  
• Wat	  is	  de	  exacte	  betekenis	  (de	  waarde)	  van	  het	  teken	  ‘4’	  in	  de	  code	  van	  de	  elfde	  

kolom?	  
	  

19:20389:F:275+18M2D19M 147 1 17919 0 18M2D19M = 17644 -
314 GTAGTACCAACTGTAAGTCCTTATCTTCATACTTTGT
 ;44999;499<8<8<<<8<<><<<<><7<;<<<>><< XT:A:R NM:i:2 SM:i:0
 AM:i:0 X0:i:4 X1:i:0 XM:i:0 XO:i:1 XG:i:2
 MD:Z:18^CA19 
	  
2. Ga	  naar	  Array	  Express	  en	  zoek	  bij	  ‘Experiments’	  de	  muisexperimenten	  waarbij	  het	  

experimenttype	  ‘RNA-‐sequencingtechnologie’	  is	  en	  sorteer	  alle	  resultaten	  volgens	  ‘release	  
date’	  van	  jong	  naar	  oud.	  Wat	  is	  de	  titel	  van	  het	  laatste	  experiment	  dat	  opladen	  werd	  in	  mei	  
2013?	  

	  
3. Bij	  high-‐throughputdata-‐analyse	  van	  qPCR-‐data	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  van	  iedere	  

individuele	  reactie	  een	  smeltcurve	  visueel	  te	  inspecteren.	  Daarom	  worden	  bij	  de	  meeste	  
moderne	  qPCR-‐toestellen	  de	  temperaturen	  van	  de	  smeltpieken	  van	  iedere	  individuele	  
reactie	  samen	  met	  de	  eigenlijke	  Cq-‐waarden,	  opgeslagen	  door	  de	  datacollectiesoftware.	  
Nu	  blijkt	  dat	  er	  bij	  een	  reeks	  van	  22	  stalen	  waarop	  een	  grote	  reeks	  genen	  worden	  getest	  er	  
voor	  een	  bepaald	  gen	  (A-‐rij)	  telkens	  twee	  smeltpieken	  gevonden	  worden	  bij	  de	  stalen	  maar	  
bij	  de	  NTC’s	  zijn	  er	  geen	  pieken.	  
Wat	  doet	  men	  in	  dergelijk	  geval?	  Moet	  men	  de	  data	  als	  foutief	  behandelen	  bij	  verdere	  
analyses?	  Wat	  kan	  de	  oorzaak	  zijn	  van	  dit	  fenomeen?	  

	  
position	   type	   Peaks	  
A1	   Unknown	   82.8;	  81.4	  
A2	   Unknown	   82.7;	  81.3	  
A3	   Unknown	   82.8;	  81.5	  
A4	   Unknown	   82.8;	  81.4	  
A5	   Unknown	   82.7;	  81.4	  
A6	   Unknown	   82.8;	  81.4	  
…	   …	   …	  
A23	   NTC	   	  	  
A24	   NTC	   	  	  

	  
4. Voer	  het	  volgende	  commando	  uit	  in	  een	  vers	  opgestarte	  R-‐sessie	  

> a <- array(1:30, dim=c(5,6)) 
Men	  krijgt	  een	  array	  waarvan	  de	  waarden	  oplopen	  van	  1	  tot	  30.	  Wat	  moet	  men	  aan	  dit	  
commando	  wijzigen	  zodat	  de	  array	  aangemaakt	  worden	  met	  waarden	  die	  tussen	  1	  en	  10	  
liggen?	  
	  
Data	  frames	  worden	  in	  R	  gebruikt	  om	  verschillende	  soorten	  data	  die	  bij	  elkaar	  horen	  te	  
groeperen	  in	  één	  gegevenstype.	  Welke	  datastructuren	  kunnen	  onderdeel	  zijn	  van	  een	  ‘data	  
frame’?	  
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1. Ga	  naar	  de	  volgende	  website:	  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/assembly/grc/human/	  
En	  haal	  de	  sequentie	  op	  van	  chromosoom	  22	  van	  de	  laatste	  ‘patch	  release’	  in	  FASTA	  
formaat.	  
	  

2. Bereid	  het	  gedownloade	  bestand	  voor	  zodat	  het	  kan	  gebruikt	  worden	  als	  referentie	  voor	  
de	  BWA	  mapper.	  
	  

3. Met	  welk(e)	  commando(‘s)	  zou	  men	  een	  onbekend	  bestand	  ‘sample’	  in	  een	  algemeen	  
gebruikt	  bestandsformaat	  voor	  nieuwste	  generatie	  sequeneringsdata,	  kunnen	  mappen	  ten	  
opzichte	  van	  het	  chromosoom	  22-‐bestand	  gebruik	  makend	  van	  de	  BWA	  aligneringstool?	  
Geef	  met	  andere	  woorden	  het(de)	  volledige	  commando’s	  die	  nodig	  zijn	  om	  die	  alignering	  
met	  BWA	  te	  doen.	  

	  
4. U	  hebt	  bij	  deze	  oefening	  het	  databestand	  ‘results.bam’	  gekregen.	  Veronderstel	  dat	  dit	  

bestand	  het	  resultaat	  is	  van	  de	  alignering	  van	  een	  humaan	  DNA-‐staal	  met	  nieuwste	  
generatie	  sequenering.	  Indexeer	  dit	  bestand	  zodat	  het	  sneller	  doorzoekbaar	  is	  en	  bekijk	  
het	  resultaat	  dit	  resultaat	  met	  het	  command	  ‘samtools	  tview’.	  Zie	  hiervoor	  de	  samtools	  
handleiding.	  

	  
5. Ga	  naar	  de	  locatie	  3,000,000	  op	  chromosoom	  22	  met	  behulp	  van	  de	  tview	  viewer.	  

	  
6. Ga	  naar	  dezelfde	  locatie	  maar	  nu	  via	  de	  IGV	  viewer.	  

	  
	  


