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Samenvatting

Deze thesis bestudeert het concept van sequentiespecificiteit (sequence specificity) in
eiwitten. Sequentiespecificiteit, in de brede zin van het woord, omvat de relatie tus-
sen de aminozuren waaruit een eiwit is opgebouwd, en de structurele of functionele
eigenschappen van dat eiwit. Één van de vormen van sequentiespecificiteit die wordt
bestudeerd in deze thesis zijn sequentiemotieven; dit zijn kleine, gelokaliseerde stuk-
jes van een eiwit die een functionele rol vervullen. Een tweede vorm die onderzocht
wordt in deze thesis is het ontstaan van molten globules tijdens het vouwen van
eiwitten. Hieronder volgt een korte beschrijving van de individuele hoofdstukken
van deze thesis.

Hoofdstuk 2 presenteert het softwarepakket PRALINE 2, een volledige herimple-
mentatie van het eerdere pakket PSI-PRALINE voor sequentie-analyse. Behalve dat
PRALINE 2 het meerendeel van de opties ondersteunt van PSI-PRALINE, stelt het
de gebruiker ook in staat om meerdere bronnen van sequentie-informatie in te voeren,
met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de resulterende sequentie-uitlijning
(sequence alignment). PRALINE 2 wordt gebruikt als de basis van de methoden
beschreven in Hoofdstukken 3 en 4. Het gehele softwarepakket is beschikbaar als
open source software; documentatie en voorbeeldcode laten zien hoe PRALINE 2 in
te zetten voor eenvoudige en complexere vraagstukken in sequentie-analyse.

Hoofdstuk 3 beschrijft het softwarepakket MA-PRALINE, een werktuig voor
sequentie-analyse van eiwitten die sequentie-motieven bevatten. Motieven zijn kleine,
semi-gelokaliseerde stukken van een biologische sequentie, met een functionele rol.
MA-PRALINE accepteert, naast de gebruikelijke invoersequentie, ook een lijst met
motieven om te zoeken in de sequenties. Indien er instanties van de aangeleverde
motieven gevonden worden, worden deze als belangrijker gezien voor de kwaliteit
van de resulterende sequentie-uitlijning (sequence alignment). Omdat de weging
tussen de motieven en de normale sequentie instelbaar is door de gebruiker, hebben
we een schatting gemaakt van de evolutionaire conservering van motieven in een
referentie-gegevensbank van eitwitsequenties. Vervolgens wordt deze schatting ver-
geleken met de toegestane parameter-waarden, verkregen uit een maatstaf-test van
het programma. Hieruit komt een advies aan de gebruiker voor parameter-waarden
in verschillende scenario’s. Net zoals PRALINE 2 is MA-PRALINE beschikbaar als
vrij verkrijgbare software op GitHub.

Hoofdstuk 4 gaat eveneens over het analyseren van motieven in sequentie; deze
keer betreft het alleen de analyse van transcription factor binding sites (TFBS) in
DNA. Een TFBS kan worden gezien als een moleculaire schakelaar die de activiteit
van genen aan- of uitzet. ConBind is een web-gebaseerd analyseprogramma dat
een gebruiker in staat stelt om de genomen van verschillende dieren met elkaar te
vergelijken. Indien er instanties van een TFBS gevonden worden, die behouden
lijken te zijn tijdens evolutie, toont ConBind deze aan de gebruiker. Evolutionaire
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conservatie in meerdere genomen is een belangrijk signaal dat de TFBS functioneel
actief is, en niet bij toeval voorkomt. Om het programma ConBind te valideren zijn
de resultaten vergeleken met een experimentele studie van TFBS-activiteit; ConBind
is hier in staat om een aantal instanties van de actieve TFBSen te vinden die anders
niet vindbaar zouden zijn geweest.

Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 5, bevat een studie van sequentiespecifiteit in
het vouwproces van eiwitten, specifiek het wel of niet ontstaan van molten globules
als tussenvorm tijdens vouwing. Het wordt aangetoond, door experimenten met een
versimpeld computermodel van eiwitvouwing, dat de uiteindelijke vorm van een eiwit
niet intrinsiek gekoppeld is aan het wel of niet hebben van een molten globule. Door
het ontwerpproces van het eiwit aan te passen is het mogelijk om, gegeven dezelfde
gewenste uiteindelijke vorm, de molten globule sterker te maken, of anderzijds geheel
te laten verdwijnen. Dit impliceert dat het mogelijk is om eiwitten in de echte wereld
aan te passen om bepaalde gewenste eigenschappen te hebben, zoals bijvoorbeeld
het actief zijn op een bepaalde temperatuur. De eigenschappen van de gevonden
molten globules in het computermodel komen overeen met experimenteel gemeten
eigenschappen van molten globules in echte eiwitten.


