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Samenvatting voor iedereen

Chapter 7

Samenvatting: Hergebruik van informatie in
vergelijkende genoom oderzoek

Het menselijke DNA bestaat uit ongeveer drie miljard letters ,die samen het genoom
worden genoemd. Er zijn vier verschillende letters: A (adenine), T (thymine), G
(guanine), C (cytosine). Wanneer je al die letters van het menselijke genoom in
boeken zou neerschrijven, dan zou dit meer dan 13 reeksen opleveren van de En-
cyclopedia Britannica. De vergelijking met een encyclopedie is echter niet helemaal
eerlijk. Het menselijke DNA in boekvorm zou de lezer verbazen aangezien er zowel
interpuncties als spaties tussen de woorden ontbreken. Bovendien is het geschreven
in een vreemde taal die we nog maar net beginnen te begrijpen. Zo is slechts een
klein deel van ons DNA betrokken bij ziekten dan wel bij het vastleggen van het
uiterlijk en de persoonlijkheid. We proberen te begrijpen waar, in deze enorme ho-
eveelheid gegevens, de “woorden” verborgen zijn die de processen in onze cellen
beı̈nvloeden (we noemen deze “woorden” genen). De oplossing van dit vraagstuk
is ondenkbaar zonder het gebruik van computer. Het probleem is dat een overgroot
deel van ons DNA bestaat uit genetische “rommel”, zoals viraal DNA dat miljoenen
jaren geleden via de geslachtscellen van onze voorouders ons genetisch materiaal is
binnengedrongen en nooit meer is weggegaan.

Verrassend genoeg wordt de zoektocht naar de genen in het menselijke genoom
vergemakkelijkt door het feit dat er steeds een aantal fouten worden geı̈ntroduceerd
wanneer een cel deelt en de gehele DNA keten wordt gekopieerd. Deze veran-
deringen ten opzichte van het “orgineel” hebben meestal geen invloed op het func-
tioneren van de cel. In zeldzame gevallen kunnen deze kopieerfouten, ook wel
mutaties genoemd, echter zeer schadelijk zijn voor functioneren van organismen.
Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot een verlaagde reproductiviteit of zelfs dodelijk
zijn. Mutaties hebben ertoe geleid dat sommmige DNA-fragmenten in de loop
van miljoenen jaren onherkenbaar zijn geworden in vergelijking met het orgineel.
Schadelijke mutaties zullen zich echter niet zomaar over een populatie verspreiden,
aangezien individuen zonder schade in cruciale fragmenten in het voordeel zijn. Hi-
erdoor zullen deze cruciale fragmenten nauwelijks veranderen in de evolutie, waar-
door ze opvallend vergelijkbaar zijn met corresponderende fragmenten in andere



76 7. Samenvatting: Hergebruik van informatie in vergelijkende genoom oderzoek

individuen. Dit kan gelden voor individuen binnen een populatie, maar ook voor
andere soorten. Een hoge mate van conservering is daardoor een goede aanwijzing
dat een DNA-fragment een belangrijke functionele rol heeft.

De hoofdstukken 2 en 3 beschrijven technieken voor de identificatie van gecon-
serveerde DNA- of eiwitketens in gevallen waar andere veelgebruikte programma’s
deze niet signaleren. In deze hoofdstukken beschrijven we nieuwe methodes voor
het detecteren van corresponderende fragmenten die normaal gesproken moeilijk
te vinden zijn. Dit betreft onder andere fragmenten die snel evolueren of frag-
menten die gescheiden zijn door een grote evolutionaire afstand. Een strategie
die wij toepassen om deze ’probleemgevallen’ op te lossen maakt gebruik van het
principe van transitiviteit. Dit houdt in dat wanneer een fragment a van het menseli-
jke genoom corresponeert met een fragment b van een rat, en datzelfde fragment b

van een rat correspondeert met een muis fragment c, dat wij dan daaruit kunnen
afleiden dat de fragmenten a (van de mens) en c (van de muis) homoloog zijn. Merk
op dat er geen overeenkomst tussen a en c vereist is en dat, zelfs als ze heel erg
verschillen (bijvoorbeeld door vele mutaties), het genetische materiaal van de rat
voldoende aanknopingspunten zal bieden.

Het idee van transitiviteit kan ook worden toegepast op eiwitten (hoofdstuk 2).
In eiwitten zitten repeats die in veel gevallen coderen voor zogenoemde “domeinen”,
oftewel de structurele en functionele eenheden waaruit eiwitten zijn opgebouwd.
Bovendien is duplicatie van eiwitfragmenten één van de drijfveren achter de evolu-
tie. De identificatie van repeats in eiwitten is vaak essentieel voor het ophelderenvan
de functie en structuur van eiwitten. Ook kan hierdoor hun evolutionaire geschiede-
nis beter verklaard worden. In hoofdstuk 2 wordt een methode beschreven die op
basis van transiviteit repeats voorspelt met een met een grotere nauwkeurigheid
dan andere methoden.

Het toepassen van transitiviteit bij het vergelijken van genomen (hoofdstuk 3)
helpt ons bij het opsporen van homologe DNA-fragmenten tussen verschillende
soorten. Tegenwoordig zijn er veel genomen beschikbaar die we als “tussengenomen”
kunnen gebruiken bij het vergelijken van het DNA van verschillende soorten. Zo
kunnen we in het eerder genoemde voorbeeld voor de vergelijking tussen mens
en muis niet alleen de rat erbij betrekken, maar ook die van de chimpansee, hond,
kat, of koe. Het DNA van al deze organismen helpen bij de detectie van homologe
DNA-fragmenten tussen mens en muis.

Bij het gebruik van verschillende “tussengenomen” dringen zich de volgende
vragen op: Hoeveel fout-positieve voorspellingen krijgen we? Hoe beı̈nvloeden de
extra “tussengenomen” de kwaliteit van de resultaten? We laten zien dat er slechts
een gering aantal fout-positieven ontstaan bij het gebruik van deze techniek. Sterker
nog: aangezien er gebruik wordt gemaakt van informatie uit meerdere bronnen
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(de verschillende “tussengenomen”), worden ook fouten van gangbare technieken
geı̈dentificeerd. Op deze manier worden eerdere voorspellingen gecorrigeerd en de
wordt nauwkeurigheid vergroot.

In het tweede gedeelte van dit proefschrift wordt een ander aspect van het op-
nieuw gebruiken van informatie belicht (hoofdstukken 4 en 5). Het DNA van genen
wordt vertaald naar eiwitten door middel van een genetische code. Deze code
bestaat uit een aantal regels die voorschrijven hoe drie opeenvolgende nucleoti-
den vertaald moeten worden naar aminozuren, de bouwstenen van eiwitten. Elk
gen begint met de drie opeenvolgende nucleotiden, A, T en G, die in deze volgorde
coderen voor het aminozuur methionine. De drie daaropvolgende nucleotiden op
positie 4, 5 en 6 (bijvoorbeeld T, C, A) worden vertaald naar een tweede aminozuur
(serine), net als de posities 7-9 en zo voort. Dit is echter één van de manieren hoe
de DNA-keten gelezen kan worden. Zoals we laten zien gebeurt het soms dat een
of twee nucleotiden worden overgeslagen, bijvoorbeeld DNA posities 2,3 en 4 (T,
G en T) worden vertaald naar een ander aminozuur (in dit geval cysteine). Dit
fenomeen is al jaren bekend, maar het was een mysterie hoe wijd verspreid dit zo-
genaamde duale codering is in menselijke genen. We hebben het menselijke genoom
onderzocht op zoek naar zulke gevallen. In hoofdstuk 4 scannen we menselijke
genen op bepaalde patronen van conservering, welke zijn kenmerkend voor duale
codering. Voor elke vermeende regio worden statistische methodes toegepast om
de kans in te schatten dat het signaal is opgepikt door toeval: hoe kleiner die kans is
hoe overtuigender de vondst. De conservering van duale codering suggereert een
bepaalde functionele rol van deze genen. En inderdaad, bekende duaal coderende
genen zoals INK4a/ARF, XBP1 of GNAS zijn geconserveerd gebleven gedurende
tenminste 50 miljoen jaar van evolutie.

Hoofdstuk 5 beschrijft een aanvullende benadering om duaal coderende genen
te identificeren. Het idee komt voort uit het feit dat het DNA dat codeert voor ei-
witten, niet opgeslagen is als ononderbroken woorden. De DNA-fragmenten die
coderen voor eiwitten worden vaak onderbroken door lange stukken niet-coderend
DNA. Kennis over de conservering van de lokatie en de volgorde van deze coderende
DNA-fragmenten kan een belangrijke hulp zijn bij het vinden van duaal coderende
genen. Bij het zoeken naar duaal coderende genen in het menselijke genoom, vergeli-
jken we het menselijk genoom met dat van de muis. Door middel van deze vergeli-
jking kunnen we vaststellen of een duale codering optreedt op grond van toeval (dit
kan bijvoorbeeld gebeuren door onnauwkeurigheid van een bepaald cellulair mech-
anisme). Het kan ook zijn dat de duale codering voorkomt in zowel de mens als de
muis en daarom waarschijnlijk aanwezig was in de gemeenschappelijke voorouder
van beide diersoorten.

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van hergebruik van informatie
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in comparative genomics besproken. Hergebruik van DNA-ketens tijdens de evo-
lutie stelt ons in staat om nauwkeurig homologie af te leiden in zowel eiwitten als
genomen. Dit is de eerste stap om zowel de functie als de evolutionaire geschiede-
nis van genen te verklaren. De methoden die in dit proefschrift zijn beschreven,
zijn veelbelovend en blijken nuttig te zijn voor comparative genomics analyse. We
hebben niet alleen hergebruik van DNA-fragmenten in de loop van de evolutie
aangetoond, maar ook veel gevallen van hergebruikte DNA-fragmenten geı̈dentificeerd
tijdens de eiwitproductie. Dit verrassende resultaat onthult een nieuw mechanisme
dat ervoor zorgt dat twee eiwitten gecodeerd worden door één enkel gen.


