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Deel Theorie (10p) 

 
1) Waarom moet je vertrekken van gelijke hoeveelheden DNA van beide patiënten voor de 

CGH techniek. Wat wordt er precies gemeten en hoe gebeurt dit? Verklaar (2p). 
 

2) Met welke techniek zou jij vandaag de dag je eigen genoom laten sequeneren en waarom? 
(1p) 
 

3) Waarvoor kan je genetische merkers gebruiken? Geef een voorbeeld van wat gebruikt kan 
worden als genetische merker en bespreek kort. (1p) 
 

4) Hoe ontstaan genfamilies? (1p) 
 

5) Teken een UPGMA fylogenetische boom uit volgende gegeven vijf sequenties (1p): 
 
1-ACAGTGACGCCCCAAACGA 
2-ACAGTGACGCTACAAACGA 
3-ACTGTGACGTAACAAACGT      � 
4-ACTGTGACGTAGCAAACGT 
5-CGCGTGCTCGTCTTCGGGT 
 

6) Leg schematisch uit: psi-blasten. (1p)  Waarvoor gebruik je psi-blasten? (0.5p) 
 

7) Vraag ivm homologie tussen sequenties. Gegeven fylogenetische boom: 

 
1 en 2 zijn ……………………………………………. (0.5p) 

2 en 3 zijn ……………………………………………. (0.5p) 

1 en 3 zijn ……………………………………………. (0.5p) 

 
8) Wat is het verschil tussen synonymous en 'non-synonymous' mutaties? (1p) 
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Deel Oefeningen (10p) 
 

1) Gegeven: vraag1_sequentie_file.bmp. Hier vergelijkt men twee sequenties (A en B) van 1 
gen. A is de sequentie van een gezond persoon. B vertoont een mutatie in 1 van beide 
allelen. 
 
a) Welke soort mutatie is hier afgebeeld? (0,5p) 

 
b) Welke ziekte wordt met dit gen in verband gebracht? Beschrijf kort de werkwijze hoe je 

dit gevonden hebt (1,5p).  
 

c) Er is een andere missense mutatie gekend in de NCBI SNP databank van dit gen dat 
ook rechtstreeks in verband staat met de gezochte ziekte. Wat is de exacte positie op 
het genoom (in bp) volgens de GRCh37 annotatie van deze missense mutatie in dit 
gen? Beschrijf kort hoe je dit gedaan hebt. (1p) 

 
 

2) Bij onderzoek naar een aantal verschillende soorten diatomeeën vond men een belangrijke 
eiwitfamilie die essentieel bleek te zijn voor de celdeling van deze beestjes. Na isolatie van 
de eiwitten bekwam men de sequenties zoals gegeven in 'vraag2_eiwit_seq_diatom.fas'. 
Gevraagd: 

 
a)  Maak een NJ fylogenetische boom uitgaande van gegeven sequenties in 

vraag2_eiwit_seq_diatom.fas. Bewaar als voornaam_naam_boom.jpg (1p) 
 

b) Door gebruik te maken 'Hidden Markov Modellen': 
 
- Toon aan dat deze genfamilie ook terug te vinden is bij de mens. (2p) 

-  Hoe heet deze eiwitfamilie bij de mens? (1p) 

-  Welk humaan eiwit vertoont de hoogste overeenkomst met het opgestelde markov 

model vertrekkende van deze diatomeeënsequenties? (1p) 

-  Wat is de pfamID van het eiwitdomein dat deze eiwitfamilie kenmerkt? (1p) 

- In dit pfamdomein bevindt zich een sterk geconserveerd gebied van 20 aminozuren 

dat evolutief sterk bewaard is gebleven. Wat is de consensus eiwitsequentie van dit 

kleine gebied? (1p) 

Beschrijf telkens KORT hoe je dit hebt gedaan.  

 

 

 

   

 
 
 
 
 


