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Bioinformatica

Rekenen aan DNA

M

ensen, dieren en andere organismen dragen een
gigantische hoeveelheid erfelijke informatie met
zich mee. Stel dat je de erfelijke code van een
mens op papier zou uitschrijven in de ‘letters’ waaruit het
DNA is opgebouwd (A, C, T en G), en deze volgeschreven
A4’tjes naast elkaar op de grond zou leggen, dan zou je
daarmee de afstand tussen Amsterdam en Maastricht kunnen overbruggen. Zo veel informatie bevat ons DNA. Het
codeert voor de eiwitten die in de cel alle belangrijke levensprocessen regelen en sturen. Elke cel produceert duizenden
eiwitten, ieder met een eigen structuur en een eigen functie. De hoeveelheid informatie die nodig is om dat allemaal
te coderen is zo duizelingwekkend groot dat de wetenschap
er eind vorige eeuw computerwetenschappen op los liet. En
daarmee was het vakgebied bioinformatica geboren.
De ontrafeling van de werking van de levende cel om bijvoorbeeld ziektebeelden te begrijpen en verhelpen, begint bij
het in kaart brengen van de volgorde van de basen (‘letters’)

waaruit het DNA is opgebouwd. Daarvoor gebruikt men
zogeheten DNA-sequentietechnieken. Maar als je de basenvolgorde weet, dan ben je er nog niet. Daarna moet je de
eiwitpuzzel nog oplossen. Welk gen codeert voor welk eiwit,
wat doet dat eiwit en waarom? Wat gaat er mis als er iets
aan dat eiwit verandert, en hoe kun je dat defect opheffen?
Wetenschappers gebruiken bioinformatica om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden.
In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Waar komen de enorme datastromen
vandaan? Wat is bioinformatica? Wie gebruiken het en
waarom?
• De Basis: Het geheim van een eiwit zit ‘m in de structuur.
Hoe kun je die met behulp van de computer voorspellen?
• De Diepte: Softwaretools voor eiwitanalyse worden slimmer.
Een aminozuursequentie gaat de computer in en een idee
voor een geneesmiddel komt eruit.			
|
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Bioinformatica

De bioinformatica ontwikkelt gereedschappen om biologische data te verwerken,
te analyseren, op te slaan en te interpreteren. Deze combinatie van informatica en
biologie geeft nieuwe inzichten in alles wat zich afspeelt in de levende cel.

Van
D

data naar kennis

e Nederlandse theoretisch biologe
Paulien Hogeweg was in de jaren
70 van de vorige eeuw pionier in
het gebruik van computersimulaties en
patroonherkenningstechnieken bij biologisch onderzoek. Samen met haar collega
Ben Hesper introduceerde zij in 1978 de
term bioinformatica voor dit onderzoek:
een samenvoeging van biologie en informatica.
Het vakgebied kwam pas goed tot ontwikkeling met de komst van technieken
om de DNA-structuur van‑ organismen
op te helderen en genen te identificeren. De uitdaging is om van zo veel
mogelijk verschillende organismen de
volledige genetische kaart – ook wel
het genoom genoemd – in handen te
krijgen. In 1995 werd de eerste volledige
DNA-volgorde van een klein genoom
gepubliceerd: dat van de ziekteverwekker
Haemophilus influenzae, iets minder dan
2 miljoen basenparen lang. De publicatie
van de complete kaart van het menselijke
genoom, bestaande uit 3 miljard basenparen, volgde 8 jaar later.

Biologie en computers bundelen hun krachten.

Bioinformatica is nu gemeengoed in de
levenswetenschappen voor het verwerken, analyseren, opslaan en interpreteren
van biologische data. De gereedschappen bestaan uit computerprogramma’s
die wiskundige algoritmen en statistische
methoden gebruiken. De software wordt
geschreven in programmeertalen zoals
(Bio)Java, R, (Bio)Python of (Bio)Perl.
Bioinformaticaonderzoek vindt plaats in
en met computers. Het wordt wel in silico

onderzoek genoemd, terwijl biologisch
onderzoek in reageerbuizen wordt aangeduid met in vitro en onderzoek in levende
organismen met in vivo.
In alle sectoren van de levenswetenschappen hebben wetenschappers behoefte aan
specifieke hardware- en softwareoplossingen voor analyse van genetische data.
In de geneeskunde kunnen onderzoekers
daardoor oorzaken van ziekten opsporen.
Zijn er genafwijkingen te vinden? Of
zitten er ‘foutjes’ in de eiwitten, die daardoor niet goed werken? Als het lukt ontspoorde moleculaire processen in de cel
te ontrafelen, dan kunnen wetenschappers ook gericht naar geneesmiddelen
zoeken. Met computermodellen kunnen
ze proberen moleculen te ontwerpen om
het defect te repareren. Onderzoekers in
de voedselindustrie kunnen deze kennis gebruiken om stofwisselingsroutes in
kaart te brengen. Dat biedt weer inzicht
in welke voeding voor wie en wanneer
het beste is. De ontrafeling van genomen van micro-organismen, planten en
landbouwgewassen helpt om nieuwe anti

Genomics

I

n ons DNA ligt onze erfelijke informatie opgeslagen. Anders gezegd: DNA is de blauwdruk
– het recept – voor eiwitten. Dat zijn de structuren
die al het werk verrichten in onze cellen, van transport tot signaaloverdracht. De erfelijke informatie
is geschreven in een vierletterig alfabet: A, C, T en
G. De afkortingen staan voor de basen (of nucleotiden) adenine, cytosine, thymine en guanine.
De stukken DNA die coderen voor eiwitten, noemen we de genen. De basenvolgorde op het gen
bepaalt voor welk eiwit het codeert. Het DNA biedt
dus in feite een catalogus van alle eiwitten die in
dat organisme van belang zijn. Daarom is het zo
belangrijk om basenvolgorden te bepalen en volledige genomen in kaart te brengen. Dit zogeheten

genomicsonderzoek is met de komst van steeds
betere en snellere methodes om de basenvolgorde van DNA te bepalen – sequentietechnieken
– tegenwoordig routine geworden.
Maar het in kaart brengen van de DNA-bouwstenen is slechts het begin. Om grip te krijgen op
de vertaling van genen naar processen, zowel bij
gezonde als bij zieke organismen, zijn nieuwe
omics-wetenschappen ontwikkeld. Transcriptomics
beantwoordt vragen als hoe, wanneer en waarom
komt een gen tot expressie en welk eiwit wordt
daarbij gesynthetiseerd; proteomics richt zich op
het in kaart brengen van de structuur, werking en
functie van eiwitten in de cel; metabolomics probeert de stofwisselingsroutes te ontrafelen.
|
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Bioinformatica

Bioinformatica in de praktijk

medisch onderzoek

geneesmiddelontwikkeling

voedselkwaliteit

biotica te ontwerpen, of betere enzymen
in wasmiddelen, of landbouwgewassen
met hoge(re) opbrengst.
In april 2003 was de wereld in rep en
roer: het menselijke genoom was in kaart
gebracht. De volgorde van de 3 miljard
basen van het DNA was bepaald en ook
waren de genen geïdentificeerd. De ontrafeling van de volledige code van ons genetisch materiaal werd gezien als een mijlpaal voor de mensheid. Hiermee zouden
we een stuk dichter bij een beter begrip
van het leven komen. Het opsporen en
behandelen van een grote variëteit aan
ziekten zou gemakkelijker worden. Dat
blijkt echter tegen te vallen. Zo snel als de
technieken zich ontwikkelen om het DNA
te ontcijferen, zo langzaam ontwikkelt
zich onze kennis over het leven.

Genomen

S

tukje bij beetje komen we wel meer
te weten, vooral door de genomen
van andere organismen te vergelijken
met ons eigen genoom. Wat allereerst
opvalt, is dat de mens genetisch gezien
sterk op andere organismen lijkt. Zo
hebben muizen net als de mens ogen en
oren om te zien, en hebben zebravissen
net als wij een hart dat bloed rondpompt.
Evolutionair gezien zijn deze structuren
sterk aan elkaar verwant. Dat betekent
dat ze waarschijnlijk in de loop van de
evolutie slechts één keer zijn ontstaan en
vervolgens in iedere groep organismen
op een eigen manier verder zijn ontwikkeld. Als twee structuren evolutionair
verwant zijn, dan noemen we dat homologe structuren.

enzymen voor wasmiddelen

onderzoek plaats delict

Zulke homologe structuren zijn op talloze niveaus te vinden, van orgaan tot
cel tot molecuul, maar ook in het erfelijk
materiaal, het genoom. Immers, zowel
een muis als een mens heeft ogen en dus
verwachten we in het muizengenoom en
het menselijke genoom de codering terug
te vinden voor het vormen en functioneren van een oog. De truc is dan ook om
homologe stukken in het genoom van
verschillende organismen te herkennen.

Datarevolutie

V

ontrafeling genomen

gewasonderzoek

De nieuwste zogeheten next generation sequencing (NGS)-machines kunnen
duizenden of zelfs miljoenen fragmenten gelijktijdig aflezen. Hiermee kost
het op een rijtje zetten van de drie
miljard basenparen in het menselijk
genoom nu ongeveer een dag. Destijds
kostte het maken van de eerste volledige
humane genoomkaart binnen een internationaal samenwerkingsproject maar
liefst 13 jaar. Het genoom bevat een
enorme hoeveelheid informatie: ongeveer 1,5 terabyte (1,5x1012 bytes of 1.500
gigabyte) per genoom. Bioinformatici
ontwikkelen methoden om deze data
slim op te slaan. Zo is het bijvoorbeeld
niet nodig om het volledige genoom
op te slaan. Een groot deel is namelijk
voor alle mensen gelijk. Zelfs een chimpansee komt genetisch gezien voor 96
procent overeen met een mens. Als je
alleen de DNA-volgordes opslaat die
voor een mens uniek zijn, neemt de vereiste opslagcapaciteit af met een factor
1.000 tot 1,5 gigabyte.		
|

oor het bepalen van de basenvolgorde van het DNA zijn zogeheten highthroughput-technieken ontwikkeld. Dat zijn
volledig geautomatiseerde systemen die in
hoog tempo gigantische hoeveelheden data
genereren. Al deze biologische gegevens
moeten worden verzameld en opgeslagen
in centrale databanken, die via internet
beschikbaar zijn voor onderzoekers. Er zijn
zoekmachines nodig om informatie uit
meerdere databanken te combineren en
de juiste data te extraheren. De bioinformaticus probeert relaties
te leggen tussen de
Van DNA naar eiwit
biologische gegevens
en gaat bijvoorbeeld
op zoek naar stukken
vergelijkbaar DNA in
verschillende genomen, naar genetische
afwijkingen die in verband kunnen worden
gebracht met erfelijke
ziekten, of naar eiwitten met vergelijkbare
expressiepatronen.

Eiwitfuncties
Eiwit

type

toepassing

Acetylcholine
Amylase
Calcium ATPase
Collageen
Insuline
Kaliumkanaal
Hemoglobine
Immunoglobine

receptor
enzym
regulator
structuur
regulator
communicatie
transport
antilichaam

communicatie
hydrolyse van zetmeel
regulatie Ca in spiercellen
stevigheid en elasticiteit
bloedglucosegehalte
actiepotentiaal genereren
zuurstoftransport
afweersysteem

E

iwitten zijn de werkpaarden in de cel en reguleren de biologische processen. Ze worden in de cel gemaakt vanuit het DNA. Eerst wordt in de
celkern een kopie gemaakt van een deel van het DNA dat codeert voor een
eiwit. Als de kopie van het gen klaar is, verlaat deze de celkern en wordt hij
vervoerd naar het ribosoom in het cytoplasma. Het ribosoom gebruikt de
kopie van het gen om een eiwit te maken. Een voor een worden de aminozuren aaneengeregen tot een keten van aminozuren die zich uiteindelijk vouwt
tot een volledig eiwit.					
|
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Bioinformatica

Eiwitten zijn de werkpaarden in de levende cel. Ze hebben allemaal een eigen taak,
die samenhangt met hun structuur. Computeronderzoek levert een belangrijke
bijdrage aan de opheldering van eiwitstructuren.

Eiwitten
in bits en bytes

E

iwitten, ook wel proteïnen genoemd,
zijn biopolymeren van aaneengeregen aminozuren. De natuur heeft
twintig van die aminozuren in gebruik.
Ze hebben een identieke kop (de aminogroep) en staart (de zuurgroep), maar verschillende zijgroepen. Die kunnen sterk
variëren in grootte, structuur, chemische
samenstelling en lading.
De code voor de aanmaak en samenstelling van eiwitten ligt besloten in de
genen van het DNA en is geschreven
in vier letters: A, C, G en T. Die zijn de
afkorting voor respectievelijk adenine,
cytosine, guanine en thymine. Maar er
is een vertaalslag nodig voordat de eiwitfabriekjes van de cel – de ribosomen –
deze code kunnen lezen. Daartoe wordt
de DNA-code omgezet in een RNA-variant. Het RNA-alfabet telt net als dat
van het DNA vier letters, maar thymine
is daarbij vervangen door uracil (U).
Elke combinatie van drie opeenvolgende
RNA-letters (codon) codeert vervolgens
voor een aminozuur. Zo kunnen onze
cellen twintig verschillende aminozuren
maken, waarmee ze vervolgens in theorie een oneindig aantal eiwitten kunnen
vormen. De lengte van eiwitten kan
variëren van enkele tientallen tot wel
duizend aminozuren.

DNA-code
base
mRNA

U

codon
G

C

G

Codon CGG in mRNA
codeert voor aminozuur
Arg

arginine

E

A

C

Geconserveerde structuren
De vouwing van een eiwit tot een 3D‑structuur
wordt bepaald door onderlinge chemische
interacties tussen de zijketens van aminozuren.

Elke cel produceert talloze verschillende
eiwitten met specifieke taken die cruciaal
zijn voor het functioneren van de cel en
het organisme. Zo zijn er de transporteiwitten voor het vervoer van zuurstof en
nutriënten en de enzymen voor specifieke
omzettingen. Andere eiwitten reguleren
hormonale processen of de stofwisseling.
De zogeheten structuureiwitten zorgen
voor sterkte, stevigheid en structuur in de
celbouw, receptoreiwitten ontvangen en
sturen signalen, en antistoffen (immunoglobulinen) helpen bij de verdediging
tegen ziekteverwekkers.

Het geheim

codon
G

biliseerd door waterstofbruggen tussen de
zijgroepen van de aminozuren, ontstaat
een secundaire structuur. Vervolgens zorgen hydrofobe interacties, ioninteracties
en disulfidebruggen tussen verschillende
zijgroepen van de aminozuren voor verdere vouwing tot de tertiaire structuur. Voor
de biologische activiteit vormen eiwitten
vaak onderling complexen en dat geeft een
quaternaire structuur.

C

U

C

Codon ACC in mRNA
codeert voor aminozuur
Thr

threonine

lke drie basen in mRNA vormen een codon
dat codeert voor één aminozuur.
|

H

oe kan het dat eiwitten zo veel verschillende eigenschappen hebben?
Het geheim ligt in hun unieke 3D-structuur. Eiwitten zijn geen kant-en-klare producten, maar moeten op de juiste manier
in elkaar worden gevouwen voordat zij
hun werk kunnen doen.
De primaire structuur van een eiwit is
afhankelijk van de volgorde van de covalent gebonden aminozuren, en vormt de
hoofdketen. Door lokale vouwingen, gesta-

D

e primaire eiwitstructuur (de aminozuursequentie) geeft alleen
informatie over de samenstelling van
het eiwit. Werking en functie worden
bepaald door de 3D-structuur. Zo ontlenen enzymen hun biologische activiteit
aan de speciale bindingsplaats voor het
substraat, en transporteiwitten aan de
holte waar de te vervoeren moleculen
precies in passen. Bij een specifieke
functie hoort een specifieke 3D-vouwing
die tot stand komt door een specifieke
volgorde van aminozuren.
In de loop van de evolutie zijn veel eiwitten geleidelijk veranderd, maar bepaalde
basisstructuren die essentieel zijn voor hun
functie – bijvoorbeeld een holte voor het
vervoeren van een bepaalde stof – zijn
behouden gebleven. Een eiwit X dat in
het menselijk lichaam een bepaalde stof
vervoert, vertoont daardoor sterke overeenkomsten met een eiwit dat dezelfde functie
heeft in andere organismen. Zulke soortspecifieke eiwitten stammen af van hetzelfde oer-eiwit. De verschillende organismen
hebben weliswaar verschillende varianten
ontwikkeld van het eiwit X, die wellicht iets
variëren in lengte en aminozuursamenstelling, maar de 3D-delen die cruciaal zijn voor
de functie zijn behouden gebleven tijdens
de evolutie. Dat noemen we geconserveerde
structuren. De ‘zustereiwitten’ X uit verschillende organismen noemen we homo-
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Het voorspellen van 3D-structuren
1 Invoer te onderzoeken sequentie:
lineaire keten van aminozuren.

2 BLASTEN: hit zoeken
door vergelijken sequenties
in databank te zoeken.
Q: 1

GVEVLSIGVPEGDKSLSAVESLPASGAGHYVICTPDPRVASALV
G EV+ I VP+G+K+L+A++SL ASGA +VICTPDP++ SA+V
S: 55 LKIFEERGFEVIKIAVPDGEKTLNAIDSLAASGAKGFVICTPDPKLGSAIVISLLKRE

44
98

Aligned region

Ideaal gesproken is in zo’n geval elk aminozuur op elke plek identiek met de inputsequentie. Maar meestal zijn twee aminozuren weliswaar vergelijkbaar, maar niet
identiek. Dat is het geval als de chemische
eigenschappen van de zijgroepen vergelijkbaar zijn, waardoor onderlinge uitwisseling
geen of weinig consequenties heeft voor de
vouwing. De plekken waar geen overeenkomstig aminozuur is gevonden worden
aangegeven als een ‘gat’. Afhankelijk van
het aantal identieke en vergelijkbare aminozuren en het aantal gaten krijgt de hit
een score mee die de zogeheten identiteit
– overeenkomst – weergeeft.

Homologie modellering

A

3 Modelleren en valideren
met behulp van YASARA.

loog; ze behoren tot dezelfde ‘eiwitfamilie’.
De bioinformatica gebruikt dit principe om
3D-structuren van eiwitten te voorspellen.
Als je een bepaalde aminozuurvolgorde
aantreft die precies gelijk is aan die van een
ander organisme, dan kun je ervan uitgaan
dat de vouwing van dat stukje van het eiwit
hetzelfde is.

Eiwitten databank

H

et ophelderen van de 3D-structuren
van eiwitten is niet alleen een kwestie van gissen of afleiden uit homologe
3D-structuren. Je kunt ook experimenten
doen om te ‘zien’ hoe een eiwit er ruimtelijk uitziet. Dat gebeurt met behulp van
technieken als röntgendiffractie (kristallografie) of kernspinresonantie (NMR). De
opgeloste structuren worden verzameld
in de Protein Data Bank (PDB). Er zijn
tegenwoordig softwaretools beschikbaar
om de 3D-structuren op de computer te
bestuderen. Die leveren niet alleen mooie
plaatjes op van de moleculaire structuur,
maar door berekeningen aan atomaire
posities en onderlinge interacties bieden
ze ook inzicht in de chemische achtergronden van de biologische activiteit.

4 Voorspelde 3D-structuur.

Deze experimentele technieken om eiwitstructuren op te helderen zijn tamelijk
ingewikkeld en tijdrovend. Wereldwijd
zijn er zo’n 60.000 3D-structuren opgehelderd, terwijl er miljoenen eiwitten zijn
waarvan al wel de aminozuursequentie
bekend is, maar nog niet de structuur.
Hier biedt de bioinformatica de helpende
hand: softwaretools kunnen 3D-structuren voorspellen op basis van de aminozuursequentie.

Volgorden vergelijken

D

e snelste manier om aanwijzingen te
krijgen over de 3D-structuur is vergelijking van de aminozuursequentie met
die van eiwitten in de databank waarvan
de structuur bekend is.
Dit zogeheten ‘alignen’ zou handmatig een monnikenwerk zijn, maar met
behulp van het computerprogramma
BLAST (Basic Local Alignment Tool) is
het een kwestie van seconden. De inputsequentie wordt aminozuur voor aminozuur vergeleken met de sequenties
in de databank. Als resultaat wordt de
sequentie weergegeven die het beste
overeenkomt.

ls twee eiwitten genoeg identiteit
vertonen in aminozuurvolgorde,
blijken ze ongeveer op dezelfde manier
te vouwen en eenzelfde of een vergelijkbare functie uit te oefenen. Hoe hoger
het percentage identiteit, des te groter
de overeenkomst in 3D-structuur en
functie. Zoals hierboven beschreven,
kunnen eiwitten worden ingedeeld in
families (homologen). De eiwitten die
tot een familie behoren, bevatten delen
met overeenkomstige, goed geconserveerde, structuureigenschappen. Als je
van ten minste één familielid de 3Dstructuur experimenteel hebt bepaald,
kun je de 3D-structuur van een verwant
lid voorspellen. Op dit zogeheten principe van homologiemodelleren zijn de
computerprogramma’s voor 3D-structuurvoorspelling gebaseerd. YASARA is
een voorbeeld van zo’n voorspellingsprogramma. Het is ontwikkeld door bioinformatici van het Centre for Molecular
and Biomolecular Informatics (CMBI)
in Nijmegen.			
|

Eiwitfamilies
mens M P I R N I A G R P D E A T R L
hond M S H R N H A G R P G L A T V muis

M - L R N I - G R P D E A T K L

kat

M P I R N - - G R P D E A T A -

V

Vier verschillende niveaus in de eiwitstructuur.

an een eiwit X komen bepaalde functionele delen
terug in verschillende organismen. In het voorbeeld bevat dit eiwit de aminozuren Met, Arg, Asn,
Gly, Arg, Pro en Ala bij mensen, honden, muizen en
katten. De eiwitten X in de verschillende organismen
vormen een eiwitfamilie. De overeenkomstige aminozuren vormen een structuurelement dat volledig is
geconserveerd en waarschijnlijk essentieel is voor het
functioneren van het eiwit.
|
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Computeranalyse van biologische en medische data levert inzicht in ziekten,
levensprocessen en de werking van geneesmiddelen. Bioinformatici ontwikkelen
slimme tools die medici en biologen helpen bij hun onderzoek.

Dokteren in het

digitale

G

enetische informatie vormt een
rijke bron voor onderzoek naar
oorzaken en mogelijke behandeling van ziekten. Ziekenhuizen en onderzoekscentra kunnen tegenwoordig snel
en gemakkelijk de DNA-volgorde bepalen
van een patiënt met een onbegrepen
ziekte. Door dit DNA te vergelijken met
het DNA van gezonde personen, kunnen
onderzoekers eventuele DNA-mutaties
opsporen. Bij een DNA-mutatie is er
ergens in de sequentie iets veranderd; het

gaat om een verwisseling, verwijdering
of toevoeging van één of meerdere nucleotiden. Mutaties kunnen overal in het
DNA voorkomen, maar 60 procent blijkt
zich voor te doen op de genen: die delen
van het DNA die coderen voor eiwitten.
Dat kan als gevolg hebben dat een eiwit
een iets andere aminozuursamenstelling
krijgt.
Zo’n verandering zegt weinig over het
effect hiervan op de structuur en dus op
de functie van het eiwit. Als je weet welk

DNA-Mutaties

A

ls een van de drie basen in het codon door een
DNA mutatie is veranderd, leidt dat in veel
gevallen tot het inbouwen van een ander aminozuur in het eiwit. Dit kan grote gevolgen hebben
voor de structuur en de functie van het eiwit.
Tryptofaan (rood) is veel breder en iets korter dan
arginine (groen) en vooral ook minder flexibel
door de twee ringen die in de zijgroep zitten.
Bovendien is arginine positief geladen en hydrofiel en tryptofaan niet. Hierdoor gaan de interacties die arginine met de omgeving heeft, zoals
waterstofbruggen, verloren, waardoor het eiwit
destabiliseert en zijn werking verliest.

tryptofaan i.p.v. arginine

isoleucine i.p.v. valine

Het is goed te zien dat isoleucine (rood) een
klein beetje groter is dan valine (groen). Dat
leidt op zichzelf niet tot grote veranderingen in structuur en functie, maar in dit geval
wel. Dat komt doordat de aminozuurwisseling
plaatsvindt aan de buitenkant van het eiwit,
op de plek waar het eiwit normaal gesproken
contact maakt met een ander eiwit (donkergrijs
gekleurd). Maar dat lukt door de aminozuurverwisseling niet, waardoor de vorming van
eiwitcomplexen wordt verstoord.
|

domein

aminozuur in de sequentie gemuteerd
is, kun je niet voorspellen of de specifieke functie van het eiwit is verstoord. In
silico-onderzoek biedt hier een aanvulling
op het biomedische laboratoriumonderzoek. Met behulp van gecomputeriseerde
voorspelling en analyse van eiwitstructuren (zie De Basis) kunnen wetenschappers de 3D-structuur van een gemuteerd
eiwit voorspellen en vergelijken met de
3D‑structuur van het oorspronkelijke
– wild type – eiwit. Zo kunnen ze het
werkelijke effect op de eiwitfunctie onderzoeken.

Computer ontrafelt ziekte

B

ioinformatici van de Radboud
Universiteit Nijmegen werken
samen met de medisch biologen van
het UMC St Radboud om structurele
effecten van eiwitmutanten bij erfelijke
ziekten te onderzoeken. Een voorbeeld
is het ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome (EEC). Dat is een aangeboren aandoening waarbij afwijkingen
aan voeten, handen en/of gelaat kunnen
optreden, evenals problemen met nagels,
haren en ogen. De aard en ernst van
deze afwijkingen verschillen per patiënt.
Laboratoriumonderzoek laat zien dat alle
patiënten mutaties hebben in het gen
voor eiwit p63, een transcriptiefactor.
Maar niet alle patiënten hebben dezelfde
mutaties.
Met homologiemodellering wisten
wetenschappers het moleculaire mechanisme van de aandoening te ontrafelen.
Uit de computeranalyse bleek dat ‘verkeerde’ aminozuren precies op de functionele delen van p63 worden ingebouwd,
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waardoor het eiwit niet (goed) functioneert. Die functionele delen van transcriptiefactor p63 ‘verzorgen’ onder meer
specifieke DNA-binding. Bij EEC-patiënten blijkt één van deze functies verstoord
te zijn als gevolg van een mutatie in het
gen. Bij elke mutatie hoort een specifieke
verstoring. Dit verklaart waarom EEC zich
niet bij alle patiënten op dezelfde wijze
manifesteert.
Het in silico-onderzoek kan de medische wetenschap nog een stapje verder
brengen. Als er namelijk meer bekend is
over waarom een eiwit niet goed functioneert, dan biedt dat aanknopingspunten
om een geschikt geneesmiddel te ontwerpen. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld
gericht zoeken naar moleculen die door
interactie met het disfunctionerende deel
op het gemuteerde eiwit het effect van de
structuurfout opheffen of verminderen.

Slimme software

B

ioinformatici richten zich ook steeds
meer op gebruikersgemak en ‘intelligentie’ van de softwaretools. Het is de
bedoeling dat een medische of biologische onderzoeker de tools zonder hulp
van computerdeskundigen kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Een illustratief voorbeeld is HOPE, dat staat
voor Have (y)Our Protein Explained, een
product van de bioinformaticagroep in
Nijmegen. Het is een webserver voor
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de automatische analyse van eiwitmutaties en voorspellingen van bijbehorende
moleculaire effecten van ziekteprocessen. In HOPE zijn de nodige algoritmes
en programma’s geïntegreerd, waardoor
het systeem in één run automatisch
verschillende databanken raadpleegt,
allerlei informatie over eiwitten verzamelt, gegevens koppelt, berekeningen
uitvoert, structuureffecten analyseert en
informatie combineert. De gebruiker
hoeft alleen maar de aminozuursequentie en de gemuteerde aminozuren in te
voeren. Als eindresultaat rapporteert het
systeem effecten van de aminozuurmutaties op de eiwitstructuur en geeft het
de relatie(s) weer tussen de verstoorde
eiwitstructuur en de ziekte. Voor de
bediening van HOPE is computerexpertise niet nodig. Er is wel medische
expertise vereist om het eindresultaat
te beoordelen en te interpreteren in de
context van de ziekte.
De ontwikkelingen gaan snel en de praktische toepassing van dit soort slimme
computersystemen ligt binnen bereik. In
een recente pilotstudie is bijvoorbeeld de
voorspellende waarde van HOPE onderzocht. De computeruitkomst werd vergeleken met een groot aantal in de literatuur
beschreven mutaties. De voorspelling van
HOPE blijkt bij ruim 90 procent van de
ziektegerelateerde mutaties overeen te
komen met die van de experts.
|

assaspectrometrie (MS) is een geijkte techniek voor eiwitonderzoek. Daarmee worden
eiwitten gefragmenteerd in peptiden, waarna van
elk fragment de massa wordt bepaald. Zo kunnen onderzoekers de aminozuurvolgorde in de
peptidefragmenten bepalen. Door deze aminozuur
volgorden vervolgens te vergelijken met sequenties van bekende eiwitten in databanken, kunnen
ze de identiteit van het eiwit vaststellen. Dankzij
de ontwikkeling van softwaretools voor automatische analyse en vergelijking van deze MS-data
met eiwitgegevens in databanken is het onderzoek
naar de functie lichaamseiwitten en ziekten in een
enorme stroomversnelling geraakt.
In een biologische omgeving opereren eiwitten
echter niet afzonderlijk. Ze maken deel uit van
uitgebreide netwerken. Bij elke biologische activiteit worden eiwitten voortdurend aangemaakt
en afgebroken en ze gaan interacties met elkaar
aan. Hierdoor ontstaat een levende, dynamische
cel. Wetenschappers zouden graag alle eiwitten
in de cel en hun netwerken en interacties in kaart
brengen. Het gereedschap voor dit proteomics
onderzoek bestaat uit high-throughput-MS-technieken in combinatie met geïntegreerde software
programma’s om de data te analyseren.
De kunst is om met computertechnieken alle verborgen informatie uit de gemeten data naar boven
te halen. Bijvoorbeeld of een eiwit actief is, met
welke andere eiwitten het interacties aangaat en
hoeveel van het eiwit op een bepaald moment aanwezig is. Op die manier biedt MS een kijkje in de
levende cel. Dat levert kennis op over moleculaire
werkingsmechanismen: welke eiwitten spelen een
rol bij welke ziekten en hoe kan een afwijkend eiwit
leiden tot het ontsporen van processen in de cel.
Zo onderzochten wetenschappers de hydrolyse
van het lipide lysofosfatidylcholine onder invloed
van het enzym autotoxine. Het hierbij gevormde
lysofosfatidezuur speelt een rol bij ontstekingsziekten en sommige vormen van kanker. Met MS
ontrafelden ze het mechanisme van de hydrolyse
en het effect van een autoxineremmer.
|

Orbitrap MS-apparatuur.
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Aanbevolen literatuur
- A.D. Baxevanis en B.F. Francis Ouellette (Eds),
Bioinformatics: a practical guide to the analysis of genes and
proteins, John Wiley & Sons, New Jersey, 3e editie (2005),
ISBN 0-471-47878-4.
- J. Pevsner, Bioinformatics and functional genomics, John Wiley
& Sons, 2e editie (2009), ISBN: 978-0-470-08585-1.
- W. A. Pirovano, Comparing building blocks of life: sequence
alignment and evaluation of predicted structural and functional
features, Proefschrift, VU Amsterdam (2010).
- H. Venselaar, Project HOPE: Providing the last piece of the
puzzle, Proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen (2012).
Aanbevolen websites
- www.cmbi.ru.nl/edu/VWO/wat_is_bioinf.shtml: mogelijkheden en rol van bioinformatica in eiwitonderzoek.
- www.yasara.org: Yet Another Scientific Artificial Reality
Application, YASARA, een interactief eiwitmodelleringsprogramma.
- www.genalice.com: high-tech IT-bedrijf op het gebied van
Big Data; nieuwe technologie om snel en effectief grote aantallen DNA-profielen te vergelijken.
- http://esciencecenter.nl: Netherlands eScience Center voor
ondersteuning multidisciplinair onderzoek op het gebied van
Big Data.
- www.bioinformaticaindeklas.nl: website met informatie en
lesmateriaal over bioinformatica.
Voor op school
1. Leg uit wat een genoom is.
2. Wat is het onderscheid tussen in vitro, in vivo en in silico?
Waar komt de naam in silico vandaan?
3. Wat zijn homologe structuren?
4. Wat is het nut van bioinformatica voor geneeskunde en
voedselproductie?

Voor het opslaan van de complete erfelijke code van een mens is
1,5 terabyte nodig. Dat kan inmiddels makkelijk op een harddisk.

5. Eiwitten kennen een primaire, secundaire, tertiaire en
quaternaire structuur. Geef aan wat met deze aanduidingen
wordt bedoeld.
6. De ruimtelijke vorm van eiwitten wordt sterk bepaald door
ion-ionbindingen, waterstofbruggen, di-zwavelbruggen,
hydrofiele en hydrofobe interacties. Licht deze begrippen
toe met voorbeelden.
7. Leg uit waarom een peptidebinding tussen twee aminozuren
beperkt draaibaar is om de C-N-binding. Welke invloed heeft
dat op de tertiaire structuur van eiwitten?
8. Insuline is een polypeptide. Menselijk insuline is homoloog
met varkensinsuline. Wat is het (kleine) verschil tussen
menselijk insuline en varkensinsuline?
9. Wat is een overeenkomst tussen een gezichtsherkenningsprogramma en BLAST?
10. Waarom heeft een mutatie in een eiwitketen niet altijd
(schadelijke) gevolgen?
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