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Samenvatting

Vergelijken van bouwstenen van het leven: sequentie alignment
en evaluatie van voorspelde structurele en functionele eigen-
schappen.

Van DNA naar eiwit naar multiple sequence alignment.

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van mijn vierjarig promotie-onderzoek naar
geautomatiseerde methodes om eiwitten met elkaar te vergelijken en te analyseren.
Dit roept allereerst de vraag op wat eiwitten nu precies zijn en welke rol vergelijkings-
technieken spelen bij de analyse ervan.

Aan de grondslag van onze eiwitproductie ligt het DNA, het materiaal waarin
onze erfelijke eigenschappen besloten zitten. Het DNA bevat belangrijke stukken,
genaamd genen, die ‘coderen’ voor één of meerdere eiwitten. Eiwitten zijn op hun
beurt moleculen die een groot scala aan functies herbergen en die essentieel zijn voor
het goed functioneren van cellen. Ze zijn opgebouwd uit blokjes die we aminozuren
noemen. Op het DNA liggen de codes voor 20 verschillende aminozuren welke als
het ware aan elkaar geregen worden tot eiwitketens. Een eiwit krijgt zijn uiteinde-
lijke functionaliteit als de aan elkaar gekoppelde reeks aminozuren opvouwen tot een
correcte tertiare structuur.

Zoals gezegd hebben organismen vele soorten eiwitten die verschillen in hun
aminozuurketen. Deze verschillen zijn het resultaat van evolutionaire tijdsprocessen
gedurende welke veranderingen in het DNA hebben geleid tot de huidige variëteit
aan genetisch materiaal èn dus aan eiwitten. Stel dat we een bepaald eiwit X onder
de loep nemen dat een belangrijke rol speelt in het stofwisselingsproces. Het is dan
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niet alleen interessant om de sequentie van enkel het menselijke eiwit X te bekijken,
maar ook om overeenkomstige eiwitten in andere soorten met eenzelfde functie erbij
te betrekken. We gaan er hierbij vanuit dat al deze eiwitten afstammen van een oer-
eiwit, welke door de tijd heen is geëvolueerd met als ‘eindresultaat’ de huidige familie
van sequenties in de verschillende soorten. We noemen dit principe homologie: de
onderzochte sequenties stammen af van eenzelfde voorouder.

Uiteindelijk heeft de originele oer-sequentie dusdanige veranderingen ondergaan
dat er tussen de soorten verschillen zijn opgetreden in eiwit X, zowel wat betreft de
lengte als de compositie van de aminozuurketen. Aan de andere kant zullen er ook
bepaalde stukken sterk op elkaar lijken en zogenaamd geconserveerd zijn gebleven
vanwege hun cruciale rol in het uitoefenen van de functie van eiwit X. Zodoende
kunnen we door de eitwit sequenties van X in diverse soorten met elkaar te vergelijken
erachter komen waar deze functioneel essentiële aminozuren nu precies zitten in het
eiwit.

Een ander voorbeeld: stel dat men van eiwit X aanwijzingen heeft dat het in
sommige afwijkende gevallen een rol speelt in de ontwikkeling van een bepaald type
kanker. In een dergelijk geval zou het interessant zijn om de aminozuursequentie te
achterhalen van zieke patiënten en deze te vergelijken met die van gezonde mensen.
Wellicht kunnen we op deze manier achterhalen op welke plekken mutaties zich hebben
voor gedaan die een aandeel zouden kunnen hebben in de vorming van de tumor.

Voordat we een analyse kunnen loslaten op onze eiwitsequenties en de stap kunnen
gaan maken naar patroonherkenning, zullen we een programma nodig hebben dat de
sequenties met elkaar kan vergelijken. Dit is een gecompliceerd proces aangezien er,
zoals eerder gezegd, door de tijd heen verschillen zijn opgetreden zowel qua lengte
als aminozuurcompositie. De uitdaging is dus om vragen te beantwoorden als: ‘Welk
stukje van het menselijk eiwit X correspondeert met een bepaalde regio van het ho-
mologe eiwit X van een muis?’. Voor het beantwoorden van zulke vragen is de kwaliteit
van de vergelijkingsprogramma’s cruciaal.

De aangewezen geautomatiseerde computertechniek die we gebruiken om meerdere
sequenties met elkaar te vergelijken heet ‘multiple sequence alignment’. Beknopt zou
men kunnen zeggen dat deze methodes de verschillende eiwitten inlezen en vervolgens
de corresponderende aminozuren zo proberen onder elkaar te zetten dat de het aantal
overeenkomsten wordt gemaximaliseerd. Er wordt dus geschoven met de aminozuur-
blokjes en op plekken waar geen overeenkomsten worden gevonden zet de methode
gaten die we ‘gaps’ noemen. Op deze manier krijgen alle input sequenties dezelfde
lengte en kan het eindresultaat, het multiple alignment, worden gezien als een twee-
dimensionale metrix met lengte L (totaal aantal aminozuren en gaps) en breedte N
(het aantal sequenties), zoals is weergegeven in het voorbeeld van Table 1. Een uit-
gebreid overzicht van multiple sequence alignment methodes en hun basisprincipes
staan beschreven in Hoofdstuk 2.
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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 -

Table 1: Voorbeeld van een multiple sequence alignment van eiwit X in vier verschil-
lende soorten. De vetgedrukte letters wijzen op volledig geconserveerde aminozuren
die waarschijnlijk essentieel zijn voor het functioneren van het eiwit.

De structuur van een eiwit wordt beter geconserveerd dan de
aminozuursequentie.

In de vorige paragraaf werd kort aangestipt dat eiwitten pas functioneel worden in
de cel op het moment dat hun primaire aminozuurketen zich opvouwt tot een ter-
tiare structuur. Als we kijken naar conservering van deze twee niveaus, zien we
dat structuren door de tijd heen meestal beter worden geconserveerd dan de sequen-
ties. Met andere woorden, twee eiwitten kunnen grote verschillen vertonen tussen hun
aminozuren maar toch nog opvouwen tot een nagenoeg gelijke driedimensionale struc-
tuur. Zo zijn er vele gevallen bekend van eiwitten met een bijna identieke structuur
hoewel meer dan 70% van hun aminozuren met elkaar verschillen. Dit roept de vraag
op of het daarom niet beter is om structurele informatie van eiwitten te gebruiken bij
het vergelijken van hun sequenties. In principe is dat een goed idee, ware het niet dat
het bepalen of ‘oplossen’ van een eiwitstructuur een ingewikkeld en tijdrovend proces
is in vergelijking tot het bepalen van een aminozuursequentie. Ter vergelijking: op
het moment zijn er van miljoenen eiwitten de sequenties bekend, terwijl het aantal
opgeloste tertiare structuren wereldwijd rond de 60.000 ligt.

Uiteraard is er in de afgelopen decennia veel onderzoek geweest naar het
vouwingsproces en heeft men geprobeerd te begrijpen op welke wijze de aminozuren
nu precies een structuur vormen. Dit heeft geresulteerd in vele structuur-
voorspellingsmethoden. Echter is het tot op heden in vrijwel alle gevallen nog niet
mogelijk om van enkel de aminozuursequentie te voorspellen hoe een eiwit zich precies
zal opvouwen. Desalniettemin is het een stuk eenvoudiger gebleken om een interme-
diar stadium te voorspellen: de secundaire structuur.

Tijdens het vouwingsproces organiseert de eiwitketen zich namelijk aanvankelijk
tot drie verschillende typen ruimtelijke vormen die tezamen de secundaire structuur
bepalen: de alfa-spiraal (helix), de bèta-structuur (strand of sheet) en een restgroep
die coil wordt genoemd. De eerste twee structuren worden door waterstofbruggen in
hun ruimtelijke vorm gehouden. Ook bij deze structuurvorm gaat het evolutionaire
conservatieprincipe op: een secundaire structuur is door de tijd heen beter gecon-
serveerd dan een primaire eiwitsequentie. Dit betekent dat, ondanks het feit dat we
vaak geen betrouwbare informatie over de tertiare eiwitstructuur hebben, we toch
goed de secundaire structuur kunnen voorspellen op basis van de primaire aminozu-
urketen.
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Het multiple alignment programma PRALINE combineert primaire sequentie
data met voorspelde secundaire structuurinformatie.

Een groot deel van dit proefschrift is gewijd aan het de ontwikkeling van het multiple
sequence alignment programma PRALINE. Het nieuwe element in dit programma
is het gebruik van voorspelde secundaire structuur bij het onder elkaar zetten van
de eitwitsequenties. Samengevat wordt er van elke ingevoerde eiwitsequentie de se-
cundaire structuur voorspeld met behulp van een externe tool. De secundaire struc-
tuur, geclassificeert als alfa-spiraal (helix), bèta-structuur of coil, wordt samengevoegd
met de primaire sequentie informatie. Uiteindelijk is dan voor elke aminozuurletter
een voorspelling voor handen tot welke secundaire structuur catergorie deze behoort.
PRALINE gebruikt hierna een op maat gesneden scoringsschema om zo goed mo-
gelijk de letters en de bijbehorende secundaire structuren op elkaar te passen. Bij
het vergelijken van de aminozuren wordt zodoende niet alleen naar de letters an sich
gekeken, maar ook ‘geluisterd’ naar de secondaire strucuur die meer geconserveerde
en sterkere overeenkomsten vertoont tussen de sequenties.

Daarnaast is er binnen PRALINE nog een extra protocol ingebouwd dat specifiek
is bedoeld voor het alignen van een speciale groep eiwitten: de transmembraan eiwit-
ten. Deze groep kenmerkt zich door de aanwezigheid van een extra type secundaire
structuur, naast de boven beschreven types. Zoals de naam ‘transmembraan’ sug-
gereert, hebben deze eiwitten met elkaar gemeen dat een gedeelte van hun eiwit door
het cellulair membraan heen gaat. Transmembraan-eiwitten zijn over het algemeen
belangrijke receptoren en spelen vaak een rol in de ontwikkeling van kanker. In
het merendeel van de gevallen organiseert het transmembraan gedeelte zich in een
karakteristieke alfa-helix. De locatie van deze gedeeltes kan tegenwoordig redelijk
nauwkeurig worden voorspeld op basis van de primaire sequentie. PRALINE maakt
hievan gebruik op een analoge manier als in het geval van ‘gewone’ secundaire struc-
tuur voorspelling. Echter nu wordt het alignment van de primaire aminozuurketens
voornamelijk geleid door de informatie verkregen uit de voorspellingen van de trans-
membraan segmenten.

Een ander voordeel van deze aanpak betreft het feit dat er tijdens het alignen
van de afzonderlijke aminozuren nu ook impliciet rekening wordt gehouden met hun
‘buren’. Secundaire structuur voorspellingstechnieken gebruiken namelijk meerdere
aminozuren tegelijk om tot de voorspelling van één positie te komen. Dit is ook
logisch want bijvoorbeeld een alfa-spiraal beslaat ook meerdere posities.

In de Hoofdstukken 3 en 4 staan de werkwijze van PRALINE en de behaalde
resultaten beschreven. Hierin komt de toegevoegde waarde van de gëıntegreerde
secundaire en transmembraan structuur voorspellingen duidelijk naar voren. Ook
uit de vergelijking met andere veel gebruikte multiple sequence alignment methoden
kan worden geconcludeerd dat de combinatie van primaire en secundaire sequentie
informatie een grote toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van het uiteinde-
lijke alignment. De methode is beschikbaar die online gebruikt worden op webadres:
www.ibi.vu.nl/programs/pralinewww.

http://www.ibi.vu.nl/programs/pralinewww
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Analyse van multiple sequence alignments: voorspelling van subgroep-
specifieke aminozuren met behulp van de Sequence Harmony methode.

Een ander belangrijk deel van dit proefschrift is gewijd aan de analyse van multiple
alignments. Er is hierbij meer gericht gekeken naar aminozuren die karakteristiek zijn
voor bepaalde eiwit-subgroepen. In het algemeen worden eiwitfamilies onderverdeeld
in subgroepen op basis van verschillen in functie. Als we (opnieuw) een voorbeeld-
eiwit X erbij nemen dat een aandeel heeft in stofwisselingsprocessen, dan zou het
kunnen zijn dat er een subgroep X-1 bestaat die zorgt voor een wat snellere stofwis-
seling in vergelijking tot eiwitten in subgroep X-2. Of bijvoorbeeld een geval waarbij
binnen een bepaalde groep mensen eiwit X zich anders manifesteert dan bij gezonde
mensen. In deze gevallen is het zeer interessant om te kijken of we op het aminozuur-
niveau een verklaring kunnen geven voor deze verschillende functies binnen dezelfde
familie X. We zijn hierbij dus op zoek naar functionele plekken binnen het eiwit
die verantwoordelijk zijn voor het verschil tussen de subgroepen. We noemen deze
‘specificiteit-bepalende aminozuren’.

Deze specificiteit kan het beste worden bepaald wanneer we per subgroep meerdere
sequenties tot onze beschikking hebben. Van alle aangeleverde sequenties wordt dan
eerst een alignment gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van PRALINE, en vervolgens
worden de sequenties ingedeeld per subgroep (we gaan er hier van uit dat de clas-
sificatie voor elke sequentie bekend is). Reeds gëıntroduceerde methodes uit vorige
studies, eveneens gemaakt met het doel om van alignments ‘specificiteit-bepalende
aminozuren’ te vinden, gaven hierbij een grote prioriteit aan ‘conservering’. Dat
wil zeggen dat deze methodes voornamelijk op zoek gingen naar aminozuren die
welliswaar verschillen toonden tussen de subgroepen, maar wél geconserveerd waren
binnen de subgroepen. Echter in de praktijk blijkt deze conservering niet altijd bepal-
end te zijn: er zijn ook veel plekken die zowel verschillen tussen als binnen de sub-
groepen vertonen. Het Sequence Harmony algoritme baseert zich dan ook niet op
conserveringsprincipes, maar stelt als enige vereiste dat de aminozuren tússen de sub-
groepen van elkaar moeten verschillen. Een nieuw ontwikkelde formule geeft een score
aan alle alignment posities, waarbij een minimale waarde van ‘0’ wordt toegekend aan
specificiteit-bepalende aminozuren en een maximale waarde van ‘1’ aan ‘onspecifieke’
posities.

Hiernaast houdt de Sequence Harmony methode ook rekening met het feit dat
specifieke functies over het algemeen worden uitgevoerd door meerdere aminozuren
tegelijk. De sterkte van het signaal wordt derhalve mede bepaald door het aantal
specificiteit-bepalende aminozuren op een gegeven segment van het eiwit. Het pro-
gramma is getest op een aantal experimenteel gevalideerde testcases en heeft aange-
toond accuratere voorspellingen te geven dan eerder ontwikkelde methodes op dit
gebied. We kunnen concluderen dat de kracht van de nieuw ontwikkelde methode ligt
in een combinatie van 1) de nadruk die wordt gelegd op daadwerkelijke verschillen
tussen eiwit-groepen in plaats van alleen te kijken naar geconserveerde verschillen en
2) het feit dat er een hogere prioriteit wordt gegeven aan het specificiteits-signaal van
een groep posities dan aan het signaal van ‘alleenstaande’ posities. De resultaten van
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dit onderzoek staan beschreven in de Hoofdstukken 5 en 6.
Er is ook een interactieve website gemaakt met behulp waar-

van eiwitfamilies kunnen worden geanalyseerd op subgroep-specificiteit:
www.ibi.vu.nl/programs/seqharmwww.

Wat is de betekenis van alignments? Dynamische eiwitten versus statische
alignments.

Het laatste gedeelte van dit proefschrift betreft een studie naar de betekenis en in-
terpretatie van alignments. We kijken hierbij vooral naar de relatie tussen statische
aminozuur-alignments en de beweeglijkheid van eiwitten.

Eerder is beschreven hoe de primaire aminozuurketens zich stapsgewijs opvouwen,
via een secundaire structuur, tot een tertiair niveau waarbij eiwitten hun function-
aliteit krijgen. Hieraan moet worden toegevoegd dat eiwitten niet statische, maar juist
zeer beweeglijke moleculen zijn. Deze flexibiliteit ik ook van groot belang om functies
goed uit te kunnen oefenen. Zo moeten eiwitten op sommige momenten bijvoorbeeld
aan elkaar of aan metalen binden om actief te worden, en op andere momenten juist
een meer passieve rol aannemen. Als gevolg hiervan kan men stellen dat eiwitten geen
‘unieke’ tertiare structuur hebben en dat de kristallisatie van structuren zich slechts
beperkt tot het maken van een momentopname van de beweeglijke eiwitten.

Aan de andere kant kunnen we nog steeds veel belangrijke informatie halen uit
deze momentopnames en zijn deze waardevol voor talloze doeleinden. Bijvoorbeeld
multiple sequence alignment methodes maken hier vaak gebruik van om de methodes
mee te testen. Dit vloeit voort uit het eerder genoemde principe dat dat het conser-
vatieniveau van tertiare structuren hoger stelt dan dat van de onopgevouwen primaire
aminozuurketens. Zo zijn er vele referentie-alignments van eiwitten beschikbaar die
gemaakt zijn met behulp van tertiare structuur informatie. Het is namelijk makke-
lijker om de overeenkomsten tussen eiwitstructuren te detecteren en vervolgens terug
te mappen op het sequentieniveau.

Bij structurele vergelijkingen wordt geprobeerd de eiwitten zo goed mogelijk op
elkaar te passen. Echter, het feit dat eiwitstructuren dynamisch zijn zorgt voor een
dilemma, aangezien de beste oplossing afhankelijk is van het tijdsmoment waarop het
eiwit is gekristalliseerd. Op het moment dat we nu gebruik maken van structurele
vergelijkingen om sequentie alignment routines te testen, betekent dit dat hier ook
fouten zullen worden gemaakt. Een multiple alignment geeft namelijk ook niet meer
weer dan een statische vergelijking tussen eiwit sequenties.

In Hoofdstuk 7 en 8 worden deze problemen onderzocht en testen we invloed
van eiwitbewegingen op van de structuur afgeleide sequentie-alignments. We zien
dat zelfs lichte veranderingen in de eiwitstructuur kunnen leiden tot grote variaties
in de alignments. Bij de functionele interpretatie van alignments moet dus reken-
ing worden gehouden met het feit dat deze geen eenduidig antwoord geven op de
werkelijke situatie. Er worden in deze hoofdstukken ook nieuwe oplossingen aange-
dragen om multiple sequence alignment methodes te testen rekening houdend met
eiwitflexibiliteit.

http://www.ibi.vu.nl/programs/seqharmwww
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