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Handout Bioinformatik Workshop Gefion 5/4 2022 
 

Om DNA og protein filformater. 
 
Plain text format: -DNA nukleotider 5’-3’ retning kodende streng. 
 
ATGGACGGTGCTATCTTGGTTGTTGCCGCAACTGACGGTCCTATGCCACAAACTCGTGAACACATCTTGT 
TGGCTCGTCAGGTTGGTGTTAACTACATCGTAGTCTTCTTGAACAAGTGCGACTTGGTTGACGACCCAGA 
ATTGATCGACTTGGTTGAAATGGAAGTAAGAGACTTGCTTTCAGAATACGGTTACCCAGGTGACGATGTT 
 
FASTA format: >+forklarende tekst - afsnit - DNA nukleotider 5’3-3’ retning kodende streng. 
 
>human hexokinase gen 
ATGGACGGTGCTATCTTGGTTGTTGCCGCAACTGACGGTCCTATGCCACAAACTCGTGAACACATCTTGT 
TGGCTCGTCAGGTTGGTGTTAACTACATCGTAGTCTTCTTGAACAAGTGCGACTTGGTTGACGACCCAGA 
ATTGATCGACTTGGTTGAAATGGAAGTAAGAGACTTGCTTTCAGAATACGGTTACCCAGGTGACGATGTT 
 

 
Øvelse 1. NCBI (Genbank) databasen + download af filer + simple analyser af DNA sekvenser. 
NCBI databasen er en af 3 overordnede databaser, hvor alle DNA og protein sekvenser fra 
forskning uploades. Er især brugbar til at finde ikke humane DNA og protein sekvenser. Du skal nu 
prøve at lave en søgning i NCBI og finde genet for E. colis DNA polymerase 1 også kendt som polA 
genet 
 
Søg på ”NCBI overview” i Google eller klik på linket her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
 
Du ser nu følgende: 
 

 
 

Da du gerne vil have en DNA sekvens skal fanebladet til venstre for søgefeltet stå på nucleotide. 
Skriv Escherichia coli polA og tryk search.  
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Du ser nu følgende side: 
 

 
 

Markeret med en blå ring ses det samlede antal resultater for søgningen. Der er altså over 176000 
uploadede DNA sekvenser, der matcher søgeordene (per den 2/5 2022). Man kan enkeltvis gå ind 
og tjekke dem - men det et er ofte et alt for stort arbejde.  
 
En god måde at finde brugbare DNA sekvenser på er via deres accesion number. Det er en ID kode 
hver sekvens har. Accession numbers nævnes ofte i videnskabelige artikler, så hvis du finder en 
artikel med en analyse, kan du downloade sekvenserne via deres accesion numbers.  
 
Søg på accession number AF359744 i søgefeltet. Bemærk at du kommer direkte hen til 1 specifik 
DNA sekvens. 
 
Skriv Escherichia coli polA og tryk search. Du kommer nu tilbage til den oprindelige søgeside. 
 
Ofte vil der være en reference sekvens, som vises øverst på siden før søgeresultaterne. På 
søgesiden kan du se boksen polA - DNA polymerase I. I boksen er der links til reference 
sekvenserne for protein sekvensen (RefSeq protein(1) ) og DNA sekvensen (RefSeq nucelotide 
range(1) ), her markeret med en rød cirkel. Klik på den. 
 
Du vil nu se følgende: 
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Reference sekvensen for E. coli polA genet er den del af hele genomet, der koder for polA genet. Til 
højre kan ses hvilken del af genomet, som polA genet udgør. Du skal nu prøve at downloade FASTA 
filen for genet. Klik på FASTA (rød cirkel). Du ser følgende:  
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Der er to måder at downloade filen på. Lad os se på metode 1 først. Marker først FASTA filen 
ligesom hvis du gjorde det i Word. Tryk på control C for at kopiere teksten og kopier det over i et 
Word dokument ved control V. Gem dokumentet i Øvelse 1 mappen. 
 
Metode 2 er at klikke på send to: markeret med en rød cirkel. Der åbnes en dialogboks og når du 
har klikket på file ser du følgende: 
 

 
 
Når du klikker på Create file, vil FASTA filen automatisk downloades på din computer under 
overførsler. Flyt filen hen til øvelsesmappe 1. 
 
Du er nu klar til at lave din første bioinformatik analyse. Til det skal du bruge Word eller andet 
tekstprogram. Fordelen ved at analysere første gang i Word er, at eleverne er vant til programmet 
og at det fjerner noget af det mystiske ved bioinformatik for. Åben Wordfilen. Marker DNA 
nukleotiderne og klik på fanebladet værktøjer - ordoptælling. Du får nu vist antal nukleotider i 
genet. 
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Du er nu interesseret i at udregne indholdet af G og C baser i genet. Det kan også gøres med Word 
på følgende måde; slet først den beskrivende tekst i FASTA filen, dvs >+tekst. Marker dernæst igen 
alle DNA nukleotider. Klik på fanebladet rediger - søg - erstat. 
 

 
 

Du ser følgende: 
 

 
 
Skriv C i søgefeltet - Nu står der hvor mange C er der er i dokumentet - her 679. Eleverne kan nu 
udregne den procentvise andel af C som: (679/2787)*100=24% 
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Eleverne kan altså lave simple bioinformatik analyser i tekstbehandlingsprogrammer, men det 
bliver hurtigt bøvlet og unødigt kompliceret at bruge. Derfor er der selvfølgelig lavet en række 
programmer, der kan bruges til at lave bioinformatik analyser. De fleste kræver licens, men der er 
enkelte der er freeware. Det vi kommer til at bruge her er programmet Ugene.  
 
Du skal nu prøve at lave den samme analyse i Ugene, som du lige har prøvet at lave i Word, for at 
se forskellen på, hvor hurtigt man kan analysere i et dedikeret program. 
 
Åben Ugene. Du ser nu følgende startside. 
 

 
 
Klik på open files. Vælg nu den downloadede fil, som du hentede fra Genbank, og som du lagde i 
Øvelsesmappe 1.  
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Du vil nu se noget der minder om følgende - hvis det ikke ser helt identisk ud skyldes det at der kan 
være forskel på hvilke indstillinger programmet starter op med alt efter hvilken version der 
downloades. Så hvis det ser anderledes ud - så kald på en underviser. 
 

 
 

DNA sekvensen for polA genet vises som en lang sammenhængende sekvens.  
 
 
Ugene basics. 
Inden du går i gang med analysen af genet, skal du dog prøve de mest almindelige funktioner i 
Ugene,  
 

Begynd med at trykke på  ikonet oppe til højre(rød cirkel). Er der ikke klikket på dette ikon, 
vises sekvensen ikke. Når elever ikke kan se en sekvens er det typisk derfor. 
 
Se nu på ikonerne markeret med grønt i venstre side. 
 

  ikonet får sekvensen til at stå i stykker under hinanden, så mere af sekvensen kan ses på en 
gang. 
 

 ikonet viser både den kodende og skabelon strengen på samme tid. Er især brugbar til at 
hjælpe eleverne med at forstå afbildning af DNA som en række af DNA nukleotider selvom det er 
dobbeltstrenget. 
 

  ikonet oversætter DNA strengen via den genetiske kode til aminosyre rækkefølgen. For at se 
oversættelsen skal DNA sekvensen dog først markeres. Det gøres som følger: Højreklik på 
sekvensen et vilkårligt sted. Følgende dialog boks kommer op. 
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Klik på select sequence region… . Du ser nu følgende dialogboks: 
 

 
 
Ugene vælger automatisk min. og max værdien, dvs hele sekvensen. Tryk go. 
 
Når sekvensen er valgt ser det sådan ud: 

 
 

Klikker du nu på  ikonet, og vælger translate selection vil sekvensen automatisk bliver oversat 
til aminosyrer:  
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Lad os se på 2af ikonerne til højre.  
 

Det øverste ikon er  som er et søgefelt. Skriver man en basekombination ind kan man se om 
den findes i DNA sekvensen. Kan bruges til hurtigt at se om et restriktionsenzym kan skære i DNA 
sekvensen. 
 

Det midterste ikon  er et statistik ikon. Klikkes på det får man statistik over genet, herunder 
længde, GC indhold, smeltepunkt og procentvis fordeling af alle DNA nukleotider. Det skal du bruge 
nu i afprøvning af en klasseøvelse. Den del af øvelsen du skal lave er kun bioinformatik delen, men 
hele øvelsen ligger under det downloadede materiale, så du kan gå direkte hjem og bruge det i en 
klasse. 
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Uddrag af øvelsen: Bakteries DNA. 
 
Bioinformatisk undersøgelse af polA genet i bakterier. 
Bioinformatik er analyse af biologisk information, typisk DNA, RNA eller protein sekvenser. Du skal 
nu prøve at lave en bioinformatik analyse af 6 bakteriers DNA sekvenser af polA genet, der koder 
for deres DNA polymerase 1. I analysen skal du undersøge, om der er forskel i andelen af G/C  og 
A/T nukleotider i generne fra de seks bakteriearter og bestemme smeltepunktet for genet i de 6 
bakteriearter.  
 
Til analysen skal du bruge programmet Ugene. Når du åbner programmet får du følgende startside: 
 

 
 
Klik på åben file - her markeret med en rød cirkel, og gå nu til den mappe hvor du har lagt de 6 
downloadede bakteriefiler.  
 

 
 

Vælg E. coli.fa filen. Marker den og tryk på åben. Du får nu et skærmbillede , der ser sådan ud: 
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Du skal nu gerne kunne se en DNA sekvens - er den ikke synlig så klik på ikonet markeret med en 
rød cirkel. 
 
Du skal nu prøve at analysere genet. Begynd med at markere sekvensen. Det gøres ved at 
højreklikke på DNA baserne. Der kommer nu følgende dialogboks op: 
 

 
 
 
Klik på select sequence. Når du klikker på det kommer følgende dialogboks op: 
 

 
 
Programmet foreslår automatisk hele sekvensen. Tryk go og sekvensen vil være markeret fra start 
til slut. 
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Du er nu parat til at analysere DNA sekvensen indhold af DNA baserne G og C. Klik på søjlediagram 
ikonet til højre for DNA sekvensen. 
 

 
 

Du får nu en statistik over genet. Øverst står længden af genet målt af DNA nucleotider  (nt): 
 

1. Hvor mange DNA nucleotider består E. coli polA genet af? 
 
Under længden står GC indholdet angivet i procent.  
 

2. Hvad er GC indholdet i % i E. coli polA genet? 
 
Ud fra GC indholdet i et gen kan man udregne, ved hvilket temperatur at DNA vil denaturere, 
hvilket er når hydrogenbindingerne brydes og der dannes enkeltstrenget DNA. Smeltepunktet for 
et DNA molekyle kan estimeres ved følgende ligning: 
 

𝑇!(°𝐶) = 64,9 + 41 ∗
(𝑁" + 𝑁# − 16,4)

𝑁$%$&'	)*#"
 

 
Du skal nu prøve at udregne smeltepunktet for polA genet. NG er lig det totale antal G DNA 
nucleotider i genet, og NC er lig det totale antal C DNA nucleotider. Det samlede antal C og G 
nucleotider ses under character occurence. Ntotal er det samlede antal DNA nucleotider (svar i 
spørgsmål 10) og står øverst. 
 

3. Udregn smeltepunktet for E. coli polA genet. 
 
UGENE programmet udregner også smeltepunktet for dig. Se øverst under common statistics. Her 
står melting temperature for genet.  
 

4. Er dit beregnede smeltepunkt og Ugenes smeltepunkt ens eller forskelligt? 
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Du har nu undersøgt GC indholdet og smeltepunktet for den mesofile bakterie E. colis pol A gen. Du 
skal nu undersøge pol A genet fra yderligere 5 bakterier (1 mesofil, 2 thermofile og 2 psykrofile) for 
at se om der er forskel på deres GC indhold og smeltepunktet af DNA. Resultaterne skal du afbilde i 
nedenstående tabel: 
 

Bakterieart Type GC indhold % Smeltepunkt °C 
E. coli mesofil   
S. pneumoniae mesofil   
T. thermophilus  Thermofil   
G. stearothermophilus Thermofil   
A. butzleri Psykrofil   
S. putrefaciens Psykrofil   

 
5. Analyser resultaterne. Er der en tendens? 

 
De 6 viste bakterier lever i miljøer med forskellig temperatur.  
 

6. Kan de fundne resultater forklares som en tilpasning til de forskellige miljøers temperatur? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelse 2: Sammenligning af spike proteiner i Mæslinge, Corona og Influenza vira. 
 
Den næste lille øvelse du skal lave er en øvelse, der hjælper elever med at forstå variation i spike 
proteiner, og hvilken betydning det har for effektiviteten af vacciner. Øvelsen er lavet til at skulle 
indgå i et tema om Immunologi. Det e ikke nødvendigt at lave sammenligningen for alle 3 vira for 
at forstå princippet i øvelsen, men snak evt. sammen med din sideperson m/k og lav hver jeres, så I 
kan sammenligne resultaterne. Filerne du skal bruge til øvelsen er gemt i zipfilerne øvelse 
2_mæsling, øvelse 2_corona og øvelse 2_influenza. 
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Sammenligning af vira spikeproteiner 
 

Corona, influenza A og mæslinger skyldes alle sammen virus infektioner. Alligevel er der stor 
forskel på, hvor stor risiko der er for at få sygdommen efter en vaccination. Men hvorfor egentlig? 
Det skal du prøve at undersøge i denne lille øvelse. 
 
Når en virus partikel inficerer en målcelle, bruger den spike protein eller spike proteiner til at koble 
sig sammen med cellen og via fusion få dens arvemateriale ind i cellen, hvor det bruges til at 
producere nye vira partikler. 

 
 

Figur 1. SARS covid 19 spike proteiner (røde) på en SARS covid 19 viruspartikel 
 

I denne øvelse skal du undersøge variationen af 4 proteinsekvenser fra forskellige stammer af 
henholdsvis mæslingervira, Coronavira og Influenza A vira spikeproteiner. Du skal sammenligne 
dem ved at lave pairwaise alignment analyse. I pairwise alignment sammenligner man ligheder og 
forskelle mellem 2 sekvenser. I denne lille analyse skal du undersøge, hvor stor lighed der er 
mellem de forskellige stammers DNA sekvenser for spike proteinet.  
 
 
Du skal først analysere de downloade proteinsekvenser for Influenza A virus. Åben programmet 
Ugene. Du ser nu følgende: 
 

 
Klik på open files. 
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Vælg folderen med Influenza sekvenserne. Du ser nu følgende: 

 
 
Marker de 4 Influenza spike filer som vist og klik på open. Du ser nu følgende: 
 

 
 
Klik på join sequences into alignment og tryk på OK. (en alignment er når man stiller sekvenserne 
under hinanden, så man kan sammenligne baser på de samme positioner). Du ser nu følgende: 
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De fire sekvenser er placeret under hinanden så man kan sammenligne om aminosyrerne er ens 
eller forskellige på de forskellige positioner. Over hver position ses en søjle. Når den helt op er alle 
aminosyrerne ens mellem sekvenserne på positionen. Jo lavere søjlen er jo mere variation er der. 
 
Du skal nu sammenligne de 4 sekvenser med hinanden, for at se hvor ens de er. Klik på ikonet 

 markeret med en rød cirkel ude til højre. Du ser nu følgende: 
 

 
 
Du skal nu vælge de 2 sekvenser du vil sammenligne. Klik på variant 1 til venstre. Når sekvensen er 
markeret, klikker du på > symbolet markeret med rødt. Sekvensen vil nu blive valgt til 
sammenligningen. Det vil se sådan her ud: 
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Du skal nu vælge den sekvens du vil sammenligne med. Marker variant 2, og klik den ind på 
pladsen nedenfor variant 1: 
 

 
 
Du kan nu se hvor ens de to sekvenser er målt i procent (markeret med rød cirkel). Noter den 
procentvise lighed i skemaet på næste side.  
 
Gentag analysen så du sammenligner alle Influenza A varianterne, og lav derefter den samme 
analyse for varianterne af Corona spike protein sekvenserne og mæslinge spike protein 
sekvenserne, der ligger i hver deres separate mappe. Skriv resultaterne ind i skemaerne nedenfor. 
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Influenza A hæmagluttinin spike protein:  
 

 Var .1 Var.2 Var. 3 Var.4 
Var.1 100%    
Var.2 - 100%   
Var.3 - - 100%  
Var.4 - - - 100% 

 
 
Corona spike protein S:  
 

 Var .1 Var.2 Var. 3 Var.4 
Var.1 100%    
Var.2 - 100%   
Var.3 - - 100%  
Var.4 - - - 100% 

 
Mæslinge hæmagluttinin spike protein: 
 

 Var .1 Var.2 Var. 3 Var.4 
Var.1 100%    
Var.2 - 100%   
Var.3 - - 100%  
Var.4 - - - 100% 

 
 

1. Analyser data - hvilken virus udviser den største genetiske variation i spike proteiner, og 
hvilken den mindste? 

 
2. Hvilken betydning har variation i spike proteiner i forhold til at lave en effektiv vaccine mod 

en virus? 
 

3. Vil du forvente at der ville være større eller mindre variation, hvis du sammenlignede DNA 
sekvenserne  fra spike proteinerne end nu, hvor du har sammenlignet 
aminosyresekvenserne? Begrund dit svar. 
 
 

 
 
 



Øvelse 3 - Brug af Genome Browser databasen til identifikation af introns - exons. Basic brug af 
Ugene 
 
Genbank er en god database, men hvis man er interesseret i flere detaljer om de gener man 
downloader er Genome browser et bedre sted at bruge. Google genome browser. Du får nu et link 
til denne hjemmeside: 
 
https://genome.ucsc.edu 
 
Åbningssiden ser således ud:  

 
 
Vælg genome browser. Du kommer nu ind på følgende side: 

 
 
Du kan søge i genomerne fra alle de listede arter, men per default er det menneskelige genom 
valgt. Du kan nu søge på det gen, du gerne vil undersøge. Skriv Brca1 i søgefeltet. Mens du skriver 
kommer databasen op med forslag. Vælg Brca1 og tryk go. Du får nu følgende resultatside: 



 
 
 
Siden ser uoverskuelig ud, men når man først forstår princippet i siden, er den smart.  
 
Begynd med at køre ned til der begynder at komme blå bjælker hen over siden. Under den blå 
bjælke, der hedder Genes and Gene predictions klikker du på CCDS - det står for Consensus Coding 
Sequence. Vælg nu pack og klik på refresh yderst til højre på den blå bjælke. Nu bliver de kodende 
del af sekvensen vist. 
 

 
 
Kør nu op med cursoren til venstre og reference sekvenserne for Brca1 genet vil blive vist markeret 
med grønt. Dette er den kodende del af genet. Klik på den.  
 



 
 
Følgende side kommer op: 
 

 
 
Ud over at du kan læse om hvad proteinets funktion er, er der tre hyperlinks, der er interessante 
(markeret med rød cirkel). Hvert link åbner for henholdsvis en FASTA fil af den kodende sekvens 
(CDS), en FASTA fil af aminosyre sekvensen (protein) og en FASTA fil af hele genet, både introns og 
exons (genomic).  
 
Klik først nu med CDS filen. Kopier igen FASTA filen med kontrol C. Du skal nu lave en FASTA fil for 
første gang i Ugene. Åben programmet og du vil få følgende start side. 
 



 
Klik på Create sekvens, og følgende dialog boks åbner: 
 

 
 

Tryk i vinduet ”paste data here” og tryk Crtl V. Din DNA sekvens er nu kopieret ind i programmet, 
men den er endnu ikke gemt som en fil.  
 
Sæt flueben i custom settings, vælg standard DNA og tryk på knappen med de tre prikker til højre 
for save sequence to file vinduet. Du kan nu vælge hvilken folder du vil gemme din fil i. Da du skal 
arbejde med mange forskellige filer i dag, er det vigtigt at holde orden, så sørg for at gemme den i 
en underfolder der hedder Øvelse 3. 
Kald din fil Brca1 kodende og tryk save. Selvom du lige har savet din fil er den ikke skabt endnu - 
det er desværre ikke så logisk. Sæt flueben i save file immediately og tryk create. Din fil er nu gemt 
og klar til at blive analyseret. Din fil vil blive åbnet op i Ugene, men luk den ned igen. 
 



Gå tilbage til genome browser hjemmesiden og klik på genomic. Du vil få en meget lang FASTA fil. 
Marker den hele og kopier den med kontrol C. Lav igen en sekvens i Ugene med kald den denne 
gang for Brca1 genom og gem dem i folderne øvelse 2 ligesom før. 
 
Begge dine  DNA sekvenser er nu lagt ind, så de er nemme at undersøge. Undersøg først det Brac1 

genomisk. Brug først  ikonet til at bestemme hvor mange basepar genet er langt. Du kan også 
scrolle hen til enden af genet og aflæse det, men det er lettere at bruge den statistiske analyse. 
 
Klik nu på Brac1_kodende.fa. Bestem igen længden af den kodende sekvens. Brug de fundne 
værdier til at bestemme hvor stor en procentdel af genet, der rent faktisk koder aminosyrer. 
 
Næste step er at bestemme antal introns og exons i genet.  
 
I Ugene vælger du open files- Klik hen på øvelse 2, hvor du har gemt dine filer.  
 

 
 
Marker begge filer som vist nedenfor og tryk ok 
 

 
 

Du får nu følgende dialog boks op. 
 



 
 
Vælg join sequences to alignment og tryk ok. De to valgte sekvenser bliver nu vist samlet i en 
alignment som vist nedenfor.   

 
Sekvenserne er stadig ikke placeret korrekt i forhold til hinanden, dvs at homologe basepar ikke 
står under hinanden. For at aligne (placere) baserne korrekt skal I gøre følgende: Klik på fanebladet 
actions, align. Følgende valgmuligheder kommer nu op.  

 

 
 

Valgmulighederne indikerer at der er forskellige algoritmer, der bruges til at beregne den mest 
sandsynlige korrekte placering af baserne. Dette har betydning når man sammenligner datasæt 
med mange sekvenser, men ikke når man bare sammenligner 2 som I vores eksempel. Som 
fingerregel gælder, at MUSCLE alignment er mest præcis, men kræver meget regnekraft, mens 
MAFFT alignment er hurtig, men knap så præcis. Da det bare er to sekvenser vi skal analysere kan 
vi sagtens vælge MUSCLE. Klik på Muscle og bemærk at programmet bruger lidt tid på at beregne 
den korrekte placering. 



 
Du får nu følgende oversigt: 

 

 
 
De to DNA sekvenser for det genomiske og det kodende DNA er nu placeret korrekt i forhold til 
hinanden. Hvor der er overlap mellem de to sekvenser ses en bjælke over DNA sekvenserne, som 
indikerer at begge sekvenser er ens.  
 
For neden er hele sekvensen angivet. Hvor der går en mørk top op er der overlap mellem de to 
sekvenser. Det er nu et simpelt spørgsmål om at tælle alle toppene for at se hvor mange exons der 
er i genet.  
 
Antal exons:  
 
Klik på en af toppene. Du hopper nu direkte hen til det sted i alignmenten og kan se hvordan de 2 
sekvenser overlapper.  
 
For eleverne er det typisk lidt en aha oplevelse at se, hvor lidt at DNA’et der faktisk er kodende i 
forhold til den ikke kodende del. 
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Øvelse 4 - Visualisering af 3D protein strukturer (Uniprot databasen)  
 
Ligesom der er DNA databaser, findes der også databaser, hvor man kan søge på proteiner, og især 
deres 3D strukturer er interessante for os lærere, da det indgår i kernepensum. Sørg på Uniprot på 
google. I får nu følgende link op, som I klikker på. https://www.uniprot.org 
 
Forsiden ser sådan ud: 
 

 
 

Du er nu interesseret i at finde en 3D struktur for GFP proteinet. Skriv GFP i søgefeltet øverst og 
klik search. Du får følgende resultatside. 
 

 
 
Læg mærke til at der er to typer af resultater, nemlig reviewed og unreviewed. De sikre resultater 
er dem der er reviewed, markeret med er brunt mærke med stjerner. Find GFP proteinet fra 
vandmanden Aequorea victoria og klik på dens entry nummer. 
 
Når den nye sider åbner så scroll ned indtil du kommer til structure afsnittet. Det ser sådan her ud. 
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Det ses at der er 6 3D strukturer af GFP genet. Klik på 1BFP PDB entry’en, på det link der hedder 
RCSB PDB. Du ser nu følgende skærm: 
 

 
 

Klik på download files og vælg PDB format. Filen vil nu blive downloadet til din computer. Placer 
den i  Øvelse 4 folderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Biotekundervisere i Danmark  

Klik på open files i Ugene og klik på den downloade fil. I får nu et billede som dette: 
 

 
 
 
Klik på display (markeret med rødt) og vælg spin. Proteinet vil nu spinne langsomt rundt, så man 
kan se alle de forskellige sekundære strukturer. Klik igen på spin, og GFP proteinet vil stoppe med 
at rotere.  
 
En anden måde at flytte rundt på molekylet er ved hjælp af cursoren. Placer cursoren på 
skærmbilledet, klik ned og træk til en af siderne eller op og ned. Proteinet vil flytte sig rundt så man 
kan se de fra forskellige sider. 
 

Klik på  knappen, så sekvensen bliver synlig. Klik på en af de med grønt markerede områder i 
sekvensen. Læg mærke til hvordan at den valgte sekundær strukturen lyser op i proteinet.  
 
Vælg nu at markere en del af sekvensen. Det gøres ved at placere cursoren over sekvensen, og så 
at klikke og trække henover sekvensen. Læg mærke til hvordan at den markerede del af sekvensen 
lyser op så man kan se aminosyrernes placering i proteinet. 
 
 



Øvelse 5 - Identifikation af mælkesyre kulturer - eksempel på brug af Blast funktionen i Genbank. 
 

Denne bioinformatik øvelse kan indgå i et Tema om produktion af yoghurt - hvor fokus er på 
syrer/baser og bakterievækst. Historien er, at eleven arbejder for Chr. Hansen og under en rejse til 
Bulgarien har fundet en ny variant af yoghurt, der har en fin bismag af valnød.  
 
Hjemme i lab er der blevet isoleret 321 bakterie-isolater fra yoghurten, der alle er blevet 
sekventeret for Tuf genet, som man typisk bruger til at skelne mellem forskellige arter af 
Lactobacillus bakterier. De 321 bakterieisolater viser sig at stamme fra 4 separate 
bakteriestammer: 
 
Eleven skal nu undersøge om bakterierne er kendte stammer af mælkesyre bakterier eller  om der 
evt. er en ny og ukendt bakteriestamme ibland, der kunne være årsagen til smagen af valnød. 
 

 
Blast funktionen i Genbank er en søgemaskine, hvor man kan sammenligne en DNA eller protein 
sekvens mod alle de sekvenser der ligger i databasen. Måden det gøres på, er ved at dele 
sekvensen op i mindre stykker og finde steder der er et match. Når det er et match vil der blive 
tilføjet flere baser til hver side af stykke og der beregnes en score for hvor godt et match sekvensen 
er til den man vil sammenligne med. 
Klik på  https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi  
 
Du får nu følgende skærmbillede: 
 

 
 
Tryk på Nucleotide BLAST.  
 
Der kommer følgende skærm op: 
 



 
 

For at matche op mod databasen kopieres en plain text eller FASTA fil ind i vinduet under Enter 
Query Sequence og du trykker på BLAST knappen.  
 
Programmet vil nu matche sekvensen op mod databasen - da den er meget stor tager det noget tid 
- afhængig af belastning kan det tage fra et halvt minut op til 2-3 minutter. Så hav tålmodighed. 
 
Lav en BLAST search på minimum to af de nedenstående sekvenser - bakteriestamme 2 skal indgå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



>Bakteriestamme 1 
ATGGACGGTGCTATCTTGGTTGTTGCCGCAACTGACGGTCCTATGCCACAAACTCGTGAACACATCTTGTTGGCTCGTCAGGTTGGT
GTTAACTCCATCGTAGTCTTCTTGAACAAGTGCGACTTGGTTGACGACCCAGAATTGATCGACTTGGTTGAAATGGAAGTAAGAGA
CTTGCTTTCAGAATACGGTTACCCAGGTGACGATGTTCCTGTAGTTCGTGGTTCAGCTTTGAAGGCTCTTGAAGGCGACGAAGAAG
CTCAAAAGAAGATCGAAGAACTGATGGACGTTGTTGACGAATACATTCCAACTCCAGAACGTGAAACTGACAAGCCATTCTTGATG
CCAGTTGAAGACGTCTTCACTATCACTGGTCGTGGTACTGTTGCTTCAGGCCGTATCGACCGTGGTACTGTTAAGGTTGGCGACAGC
GTTGAAATCGTTGGTTTGGTAGAAAAAGTCTTGACTTCAGTTGTAACTGGTTTGGAAATGTTCCACAAGACTCTTGACTTGGGTGAA
GCCGGCGACAACGTTGGTGTATTGCTCCGTGGTGTCGACCGTGACCAAATCGTTCGTGGTCAAGTTTTGGCAGCTCCAGGCTCAAT
CAAGACCCACAAAACTTTCAAGGGCCAAGTCTACATCTTGAGCAAGGACGAAGGTGGCCGTCACACTCCATTCTTCTCAGACTACCG
TCCACAATTCTACTTCCACACCACTGACATCACTGGTGAAATTGAATTGCCAGAAGGTACTGAAATGGT 
 
>Bakteriestamme 2 
ATGGATGGTGCCATCTTAGTTGTTGCTGCAACTGATGGTCCTATGCCACAAACGCGTGAACACATTTTGCTCGCTCGTCAAGTTGGT
GTTAACTACATCGTAGTATTCTTGAACAAGTGCGATTTAGTTGACGACCCAGAATTGATCGACTTGGTTGAAATGGAAGTTCGTGAC
TTGTTAACTGAATATGATTACCCTGGTGACGATATTCCAGTTGTTCGTGGTTCAGCTTTGAAGGCTTTACAAGGCGACAAGGAAGCT
CAAGAACAAATTCTTAAGTTGATGGACATCGTTGATGAATACATCCCAACTCCAGAACGTCAAACTGACAAGCCATTCTTAACGCCA
GTTGAAGACGTATTCACTATCACTGGTCGTGGTACTTTTGCTTCAGGTCGTATCGACCGTGGTACTGTTAAGGTCGGCGATGAAGTT
GAAATCGTTGGTTTGGTAGACAAGGTTCTTAAGTCAGTTGTTACTGGTTTGGAAATGTTCCACAAGACTTTGGACTTAGGTGAAGCC
GGCGATAACGTTGGTGTATTGCTTCGTGGTATTGACCGTGACCAAGTTGTTCGTGGTCAAGTATTGGCTGCGCCAGGCTCAATCCA
AACCCACAATGAATTCAAGGCTCAAGTTTATGTCTTGAAGAAAGAAGAAGGTGGACGTCACACTCCATTCTTCTCAGACTACCGTCC
ACAATTCTACTTCCACACCACTGATATTACTGGTGAAATTGAATTGCCAGAAGGTACTGAAATGGT 
 
>Bakterie stamme 3 
ATGGATGGTGCTATCTTAGTTGTTGCTGCAACTGATGGTCCTATGCCACAAACTCGTGAACACATTTTGCTTGCTCGTCAAGTTGGT
GTTAACTACATCGTAGTATTCTTGAACAAGTGCGATTTAGTTGACGACCCAGAATTGATCGACTTGGTTGAAATGGAAGTTCGTGAC
TTGTTGACTGAATACGATTACCCTGGTGATGATATTCCAGTTGTTCGTGGTTCAGCATTAAAGGCTTTACAAGGTGACAAGGAAGCT
CAAGACCAAATCATGAAGTTGATGGACATTGTTGATGAATACATCCCAACTCCAGAACGTCAAACTGACAAGCCATTCTTGATGCCA
GTTGAAGACGTATTCACTATCACTGGTCGTGGTACTGTTGCTTCAGGTCGTATCGACCGTGGTACTGTTAAGGTCGGTGACGAAGTT
GAAATCGTTGGTTTGGTAGATAAAGTTCTTAAGTCAGTTGTTACTGGTTTGGAAATGTTCCACAAGACTTTGGACTTAGGTGAAGCC
GGCGATAACGTTGGTGTATTGCTTCGTGGTGTTGACCGTGATCAAGTTGTTCGTGGTCAAGTATTGGCTGCACCCGGCTCAATCCAA
ACTCATAAGAAGTTTAAGGCACAAGTTTATGTTTTGAAGAAGGACGAAGGTGGTCGTCACACTCCATTCTTCTCAGACTACCGTCCA
CAATTCTACTTCCACACCACTGATATTACTGGTGAAATTGAATTGCCAGAAGGTACTGAAATGGT 
 
>Bakteriestamme 4 
ATGGATGGCGCCATCCTCGTTGTGGCCGCCACCGACGGCCCGATGGCCCAGACCCGCGAGCACGTTCTGCTCGCCCGTCAGGTGG
GTGTCCCGCGTATCCTCGTCGCCCTGAACAAGTGCGACATGGTCGAGGACGAGGAGCTCATCGAGCTCGTTGAGGAAGAGGTCCG
TGACCTCCTCGACGAGAACGGCTTCGACCGCGACTGCCCGGTCATCCGTACCTCCGCCTACGGCGCTCTGCACGATGACGCTCCGG
ACCACGACAAGTGGGTCCAGACCGTCAAGGACCTGATGGACGCCGTCGACGAGTACATCCCGACCCCGGTTCACGACCTGGACAA
GCCGTTCCTGATGCCTATCGAGGACGTCTTCACCATCTCCGGCCGTGGTACCGTCGTCACCGGTCGTGTTGAGCGTGGCCAGCTGG
CCGTCAACACCCCGGTCGAGATCGTCGGCATCCGCCCGACCCAGACCACCACCGTTACCTCCATCGAGACGTTCCACAAGACCATG
GACGCCTGCGAGGCTGGCGACAACACCGGTCTGCTGCTCCGCGGCATCAACCGTACGGACGTCGAGCGTGGCCAGGTTGTGGCCA
AGCCGGGCTCCGTCACCCCGCACACCAAGTTCGAGGGCGAAGTCTACGTGCTGACCAAGGACGAAGGCGGCCGTCACTCGCCCTT
CTTCTCCAACTACCGTCCGCAGTTCTACTTCCGCACCACCGACGTCACCGGCGTCATCGAGCTGCCGGAAGGCGTCGAGATGGTTCA
GCC 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultatsiden vil se sådan her ud. Denne sekvens er dog fra en Gorilla så resultatet ikke bliver 
afsløret !  
 

 
 
Som det ses er den sekvens der har det bedste match en Gorilla sekvens, hvilket viser at 
søgefunktionen virker. Markeret med rødt er der Max score der udregnes, og som bruges til at 
rangere den mest identiske sekvens øverst i listen af de 100 sekvenser der vises. Markeret med 
grønt er Query cover. Det viser, hvor stor en del at den sekvens, der er det bedste match, der 
passer med den sekvens der testes. En sekvens kan godt være 100% identisk med en del af den 
sekvens, der testes, men kun dække et f.eks 1/3 af DNA strengen. Det vil give en Query cover på 
33%. Endelig vises hvor identisk sekvensen er. Den blå ring viser at den øverste sekvens er 100% 
identisk. Nummer to er 98% identisk osv. Så den mest identiske sekvens vil lige øverst i 
søgeresultatet. 
 
Hvilke 2 sekvenser har du identificeret? 
 
Er de 100% identiske med kendte arter af mælkesyre bakterier eller kunne de godt være en ny 
stamme/art? 
 
Afslutning på øvelsen. Efter eleverne har lavet sammenligning med databasen, kan de læse om de 
forskelige stammer via nedenstående links og se om den information gør det muligt for dem at 
bestemme, hvilken stamme der kunne være interessant at arbejde videre med.  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_helveticus 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_acidophilus 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bifidobacterium_bifidum 



 
Øvelse 6. Cystisk fibrose case. 
 
Filer og øvelsesvejledning til øvelsen om cystisk fibrose ligger på www.biotekunderviser.dk under 
fanebladet øvelser. Brug øvelsesvejledningen og lav øvelsen ud fra den. 
 
Der ligger en lærervejledning til øvelsen med forklaring af formålet med øvelsen, 
elevforudsætninger, ca. tid for øvelserne og svar på alle spørgsmålene. Lad være med at bruge den 
nu, men brug kun øvelsesvejledningen. 
 
Øvelsen er opdelt i 4 aktiviteter, hvoraf aktivitet 2+3 bruger Bioinformatik programmet Ugene. Når 
filerne til aktivitet 2+3 downloades skal de lægges i hver deres undermappe, da der er mange filer, 
der skal holdes styr. 
 
I aktivitet 1 undersøger eleverne symptomer og årsager til symptomer for cystisk fibrose og finder 
ud af at det varierer, I hvor slem grad man kan være ramt. 
 
I aktivitet 2 undersøger eleverne, hvordan der ved proteinsyntese dannes CFTR kanalprotein ud fra 
CFTR genet, og hvordan at kanalproteinet kan åbnes og lukkes ved binding af ATP og cAMP og hvad 
det gør ved 3D strukturen af proteinet. 
 
I aktivitet 3 skal eleverne undersøge effekten af 3 forskellige mutationer på de dannede proteiner. 
Alle 3 mutationer er ægte og de giver forskellige symptomer, da de påvirker dannelse af proteinet 
forskelligt. Mutationerne er en punktmutation, en deletion og en non-sense mutation. 
 
Til aktivitet tre er der tænkt differentieret undervisning ind. Nogle elever vil typisk arbejde 
hurtigere end andre og det kan blive et problem med ventetid. Derfor er der en ekstra mutation 
som de hurtige og dygtige kan undersøge, nemlig en splice mutation, der medfører et frameshift. 
Analysen er lidt sværere og alignment tager noget tid, så derfor er den ikke så velegnet til de 
svageste elever. 
 
Aktivitet 4 omhandler nedarvning af to alleler, en allel der giver alvorlig cystisk fibrose og en 
mindre alvorlig variant. Ud fra nedarvningen skal eleverne foreslå en behandling og vurdere, hvor 
slemt barnet symptomer vil være. Den sidste aktivitet kan med fordel kombineres med en 
diskussion af fordelene ved personlig medicin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Øvelse 7. Indsættelse af GFP genet i pGLO plasmidet. (nok ikke alle der når det) 
Øvelsen er tænkt som en del af et GMO forløb, og er tilpasset forsøget med GFP transformation, 
som udføres på mange gymnasier. Øvelsen kan hentes på www.biotekunderviser.dk  
I øvelsen bestemmer eleverne først hvilke restriktionsenzymer, der vil fungere bedst i forhold til at 
sætte GFP genet ind i pGLO plasmidet. Herefter designer eleverne primere til at PCR opformere 
GFP genet med skæringssites for de fundne restriktionsenzymer, og GFP genet sættes ind i pGLO 
plasmidet. Eleverne ender med et færdigt pGLO plasmid, hvor de kan se de forskellige dele af 
plasmidet samt få en fornemmelse af hvor stort det er. 
 
Øvelsen er ligesom Cystisk fibrose casen lavet med lærervejledning og svar på alle spørgsmål, så 
det som lærer er let at gå til øvelsen. 
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