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Bioinformatica: leven in de computer
DNA, genen, eiwitten en genomen. Daar ga je de komende lessen mee aan de slag! Twee studenten
van de universiteit zullen jou en jouw klas twee uur lang voorzien van een practicum in de nieuwste
technieken van DNA-onderzoek. Daar is een goede voorbereiding voor nodig en na het practicum ga
je zelfs nog een stapje verder. Je gaat de diepte in van het wetenschappelijk onderzoek of je gaat de
relatie van het onderzoek met de samenleving in kaart brengen. Veel plezier met deze lessen over
moleculen met grote gevolgen!

Inleidende les
Hoe heten de processen die met pijlen staan aangegeven?
Van DNA naar RNA: ……………………………………………………………
Van RNA naar aminozuren: ……………………………………………………
Wat zijn de namen van deze aminozuren?
AUG: ………………………………………………

GCC: ………………………………………………

CGG: ………………………………………………

UGG: ………………………………………………

UAU: ………………………………………………

CUG: ………………………………………………

GCU: ………………………………………………

GGU: ………………………………………………

Wat is de één-letter code van de gevonden aminozuren? : … … … … … … … …
UGA is een stopcodon. Leg kort uit hoe een stopcodon werkt.
………………………………………………………………………………………………………………………
Vul onderstaand schema in
Een organisme
wordt blootgesteld
aan veel UVstraling
Organisme

Een levercel deelt

Het DNA muteert in
een niet-coderend
gedeelte

Één eiwit is
verkeerd gevouwen

Cel

DNA

Eiwit
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Practicum deel 1
Screening Verdachte Eiwitten
Vul hieronder de resultaten van het onderzoek in voor elk van de 4 gevonden eiwitten.
Vragen voor elk eiwit:
1. Welk eiwit is het?
2. Uit welk organisme komt het?
3. Wat doet dit eiwit, wat is de functie van het eiwit?
4. Is dit verdacht? Is dit eiwit een potentiële dader? Waarom (niet)?
5. Eventuele andere opmerkelijke bevindingen.
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Eindconclusie:
waaraan is het
slachtoffer
overleden?

Ontdek de nieuwe wereld van genomics

| 5

Leerlingenhandleiding Bioinformatica: leven in de computer

Practicum deel 2
Ontwerp een tegengif in 3D
Opdracht 1
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Opdracht 2
Start Yasara en laad het bestand introduction.sce.

Opdracht 3
a. Elementen in eiwitten:............................................................................................................
b. Atomen in Yasara:
Rood: .................. Donkerblauw: ................. Groen: ................ Lichtblauw: ..................

Opdracht 4:
Witte bindingen: .........................................................
Gele bindingen: ..........................................................

Opdracht 5:
a.

Groen: .............................................
Blauw: .............................................
Oranje: ............................................

b. Teken de antwoorden in de figuur op de volgende bladzijde
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Figuur 5: Een polypeptide van acht aminozuren.
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Opdracht 6
Laad het bestand slangengif.pdb
Opdracht 7
Blauw: ....................................................
Rood: ......................................................

Opdracht 8
Dubbel gebonden zuurstof:

..................................................................

Histidine-zijketen:

..................................................................

Alfa helix:

..................................................................

Opdracht 9
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Opdracht 10
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Opdracht 11
Zoek het actieve centrum van het slangengif
Opdracht 12
Laad het bestand slangengif2.pdb
Opdracht 13
Zoek het zinkion in het actieve centrum
Opdracht 14
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Opdracht 15
Bekijk 6.8 Rattle snake poison help movie
Opdracht 16
Markeer de atomen die interacties kunnen aangaan in de onderstaande figuur.

Ontdek de nieuwe wereld van genomics

| 8

Leerlingenhandleiding Bioinformatica: leven in de computer

Figuur 7: A) Het passende ligand bestaat volledig uit koolstofatomen. B) Aangepast ligand versie 1. C) Aangepast
ligand versie 2. D) Aangepast ligand versie 3.

Opdracht 17
Bekijk ligand_version1.sce, ligand_version2.sce en ligand_version3.sce

Eindvraag
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Voor meer informatie over bioinformatica, kijk op: www.bioinformaticaindeklas.nl
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