
Chapter XI

Hoofdstuk voor de leek

XI.1. Inleiding
Waarom dit hoofdstuk voor de leek? Dat heeft twee redenen. Ten eerste omdat mij de

afgelopen jaren vele malen is gevraagd waar ik nou precies mee bezig was en ik dat, helaas,
slechts enkele keren duidelijk heb kunnen maken. Ten tweede omdat ik het gewoon leuk vind
om te doen. Omdat het onderzoek waar ik mee bezig ben geweest moeilijk is te begrijpen
zonder basiskennis, zal ik eerst een aantal principes van de erfelijkheid uiteenzetten. Wat is
DNA, wat voor informatie ligt daar precies in opgeslagen en hoe wordt deze informatie
vertaald in eigenschappen? Tenslotte volgt een overzicht van het wetenschapsgebied waar ik
mij de afgelopen vijf jaar mee bezig heb gehouden, de genomica.

XI.2. DNA, codering, eiwitten
Iedereen die af en toe TV kijkt weet tegenwoordig wel dat DNA de basis van het leven

vormt, de blauwdruk waarin alle eigenschapen van een organisme (dit is een biologische term
om een levend wezen, van welke aard dan ook, mee aan te duiden) zijn vastgelegd. DNA,
waarvan de volledige Engelse naam DeoxyriboNucleic Acid is, bestaat uit een viertal
bouwstenen, DNA basen of nucleotiden genoemd, die in een lange keten aan elkaar
gekoppeld zijn. Het bijzondere aan DNA is ook nog dat zo’n keten heel nauw geassocieerd is
met een tweede DNA keten die complementair aan de eerste is. De informatie-elementen van
DNA zijn de basenparen (bp), bestaande uit twee tegenover elkaar staande complementaire
basen. Tegenover een A staat altijd een T en tegenover een G staat altijd een C. Schematisch
is dit in Fig. XI.1. weergegeven. Een chromosoom bestaat uit één DNA dubbelmolecule,
bestaande uit twee complementaire ketens van aan elkaar gekoppelde basenparen. Deze

Fig. XI.1. (A) Schematische
weergave van de vier basen
van het DNA en (B) hoe ze
in het DNA molecuul aan
elkaar zijn gekoppeld en
basenparen  vormen. De
bovenste en onderste keten
vertegenwoordigen ieder
een  complementaire streng
van de dubbele helix.
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ketens kunnen uitzonderlijk lang zijn, en daarom bestaat een chromosoom bij hogere
organismen niet alleen uit DNA, maar zijn er ook nog allerlei eiwitten mee geassocieerd om
de juiste structuur en organisatie te handhaven. Bij de mens is al het erfelijk materiaal,
hetgeen bestaat uit een totaal van zo’n drie miljard van die basenparen, verdeeld over
drieëntwintig chromosomen. De bacterie waaraan ik de afgelopen tijd heb gewerkt heeft
“slechts” ruim vier miljoen van die basenparen, allemaal gelegen in één circulair
chromosoom. Maar hoe krijg je nu uit die code een levende en delende cel? Het is immers
niet het DNA dat de biochemische functies van de cel uitvoert. We zouden hier een analogie
met de computer kunnen maken. Het DNA is dan de “harde schijf” van de cel; het bevat alle
informatie om cellen en organismen te kunnen laten functioneren. Als de computer een
bepaalde taak gaat uitvoeren, wordt het desbetreffende programma gestart en in werking
gezet. Eén programma van het chromosoom, de kleinste functionele eenheid, noemen wij een
gen. Het aanschakelen van een gen houdt in dat de DNA-code van dat gen vertaald wordt in
een eiwit. Eiwitten zijn ook moleculen die bestaan uit ketens van aaneengeschakelde
basiseenheden, in dit geval aminozuren. Eiwitten zijn uiteindelijk de echte uitvoerders van
functies in de cel en vormen tevens de belangrijkste bouwstenen van de cel. Hoe het vertalen
van DNA in eiwit in zijn werk gaat is weergegeven in de Figuren XI.2 & XI.3.

In Fig. XI.2. is weergegeven hoe de genetische code in het DNA besloten ligt. In het
midden van deze figuur staat de basenvolgorde van een DNA-fragment (of DNA-sequentie)
weergegeven. Te zien is dat er twee DNA volgordes zijn, die elkaars complement vormen. De
code die in het DNA besloten ligt is als volgt geordend. Eiwitten, die in de cel alle
biochemische functies uitvoeren en grotendeels de bouwstenen voor de cel zijn, bestaan uit
ketens van enkele tientallen tot enkele duizenden aminozuren die, net als de nucleotiden van
het DNA, achter elkaar zijn gekoppeld. Er bestaan twintig soorten aminozuren met
verschillende biochemische karakteristieken en de aminozuur-volgorde in het eiwit bepaalt de
eigenschappen daarvan. Om de twintig verschillende aminozuren in het DNA te kunnen
coderen zijn er dus minimaal twintig codes, of woorden, nodig om ze te beschrijven. Een
rekensommetje leert dat er, met gebruikmaking van de vier letters G, A, T, en C, woorden van
minimaal drie letters nodig zijn om ze allemaal te kunnen beschrijven. Met twee letters

zouden slechts 4 × 4 = 16 woorden gevormd kunnen worden. Echter, met 3 letter kunnen 4 ×

  H  T  K  Q  F  H  K  E  E  P  S  C  I  V  Q  R  I  V  vertaling 1 heen
   I  L  N  N  F  I  R  R  N  P  H  A  L  C  R  E  L    vertaling 2 heen
 T  Y  X  T  I  S  X  G  G  T  L  M  H  C  A  E  N  C   vertaling 3 heen
ACATACTAAACAATTTCATAAGGAGGAACCCTCATGCATTGTGCAGAGAATTGTA DNA streng 1 (F)
TGTATGATTTGTTAAAGTATTCCTCCTTGGGAGTACGTAACACGTCTCTTAACAT DNA streng 2 (R)
  M  S  F  L  K  M  L  L  F  G  X  A  N  H  L  S  N  Y  vertaling 1 terug
 C  V  L  C  N  X  L  S  S  G  E  H  M  T  C  L  I  T   vertaling 2 terug
   Y  X  V  I  E  Y  P  P  V  R  M  C  Q  A  S  F  Q    vertaling 3 terug

Fig. XI.2. Weergave van een DNA fragment en de zes mogelijke vertalingen daarvan in aminozuur
volgordes, weergegeven in 1-letter code. Twee stopcodons (TAA & TGA; X = geen aminozuur),
twee startcodons (ATG; codeert voor M = methionine) en een hypothetisch gen-product (vertaling 2
terug; MHEGSSL) zijn vet gedrukt. Zie de tekst voor verdere uitleg.
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4 × 4 = 64 woorden van drie letters gevormd worden. En dat is precies wat de natuur gebruikt.

Een woord van drie letters dat een aminozuur specificeert heet een codon. Omdat er een
overschot aan mogelijke codons ten opzichte van het aantal aminozuren is (64 mogelijkheden
voor 20 aminozuren), bestaat er een zogenaamde redundantie. Elk aminozuur kan door een
aantal verschillende codons gespecificeerd worden. Zo is in Fig. XI.2. te zien dat in “vertaling
3 heen” van het DNA de “T”, welke staat voor aminozuur threonine, gecodeerd wordt door
het codon ACA, maar ook door het codon ACC. In de DNA-volgorde moet natuurlijk
aangegeven worden waar de start van de beschrijving van een eiwit ligt en waar het einde is.
De start- en stopcodons vormen deze signalen. Er verschillende varianten van elk van deze. In
de figuur is van elk één voorbeeld vet gedrukt aangegeven; TAA is zo’n stopcodon (X in de
vertaling; er wordt geen aminozuur ingebouwd) en ATG is een startcodon (M in de vertaling;
er wordt een methionine ingebouwd). In Fig. XI.3. is weergegeven hoe de vertaling van DNA
naar een aminozuur-keten (eiwit) in de cel plaatsvindt.

Van een heel klein gedeelte uit het chromosoom (Fig. XI.3., links boven) is een
uitvergroting gemaakt. Drie genen zijn door middel van pijlen weergegeven. De start van een
pijl komt overeen met de plaats van een startcodon en de punt met een stopcodon. Wanneer de
cel behoefte heeft aan het eiwit dat door gen B wordt gespecificeerd, wordt van dit gen een
kopie gemaakt in de vorm van zogenaamd boodschapper, of messenger RNA (mRNA). Dit
mRNA is chemisch bijna identiek aan het DNA, maar de kopie van één zo’n gen is natuurlijk
veel kleiner dan het chromosoom. Slechts die informatie die nodig voor het door gen B
omschreven eiwit wordt gekopieerd in een boodschap, in een proces dat we transcriptie

noemen. Vervolgens wordt de mRNA-boodschap naar het gedeelte van de cel gebracht waar

Fig. XI.3. Overzicht van het proces
van het overschrijven van het DNA
van een hypothetisch gen B in
mRNA  (transcript) gevolgd door de
vertaling, op het ribosoom, van dit
mRNA in de aminozuur-volgorde
van het eiwit dat door gen B wordt
gespecificeerd. De variabele groep
van het aminozuur, die het zijn
specifieke eigenschappen geeft, is
aangegeven met een R. Zie ook de
tekst.
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de vertaling ervan in eiwit plaatsvindt, het ribosoom. Het mRNA bindt aan het ribosoom, dat
het als een ponskaart afleest waarbij de streng van aminozuren, zoals gespecificeerd door de
DNA-volgorde wordt gevormd. Dit proces heet translatie. Als we uit Figuur XI.2. de
vertaling “2 terug” nemen, is daar een hypothetisch gen te zien dat uit 8 codons bestaat,
specificerend voor een eiwit van 7 aminozuren (vet weergegeven): Start (ATG; Methionine),
Histidine (H), Glutamine (E), Glycine (G), Serine (S), Serine (S), Leucine (L), en stop (X;
geen aminozuur). Alle aminozuren hebben dezelfde chemische basisstructuur, die de
ruggegraat van het eiwit vormt (in Fig. XI.3 met NH2-CH-COOH aangegeven) en een
variabel gedeelte dat elk aminozuur zijn specifieke eigenschappen geeft (in Fig. XI.3 met R,
Restgroep aangegeven).

XI.3. DNA replicatie en celdeling
Nu bekend is hoe de codering in elkaar zit, kunnen een aantal andere begrippen eens

wat nader onder de loep genomen worden. In de vorige paragraaf is beschreven dat DNA de
informatie voor leven bevat en dat deze vertaald wordt in ketens van aminozuren, de eiwitten.
Eiwitten zijn de macromoleculen die de biochemische processen uitvoeren en voor de
structuur van de cel zorgen. Kortom, eiwitten zijn de uitvoerders van (bijna) alle processen in
de levende cel terwijl DNA de informatiedrager voor die processen is. Een paar voorbeelden
ter verduidelijking. Het voedsel dat wij eten wordt afgebroken door eiwitten (enzymen
genoemd, omdat ze een chemische reactie katalyseren) en onze spieren en huid bestaan
voornamelijk uit eiwitten (structurele eiwitten). Ook zijn er vele eiwitten die processen
reguleren, zoals het ‘aanschakelen’ van  genen (regulator eiwitten).

Een belangrijk kenmerk van levende cellen is de mogelijkheid om zich te delen in twee
genetisch identieke nakomelingen. Dit proces van celdeling, zoals dat gebeurt in bacteriën
samengevat in Figuur XI.4, volgt een vast patroon. Als een cel zich gaat delen, wordt eerst
een kopie van het erfelijk materiaal gemaakt. Dit gebeurt zoals aangegeven in Fig. XI.4. Eerst
worden de twee strengen van het DNA dubbelmolecule van elkaar losgemaakt; de dubbele
helix wordt ontwonden. Dit proces start bij de replicatie-startplaats en dit zijn speciaal hiertoe
dienende gebieden op het chromosoom. Vervolgens wordt tegenover elke DNA streng een
nieuwe, complementaire, DNA streng gesynthetiseerd. Dit proces heet DNA replicatie. De
DNA replicatie eindigt bij de replicatie-terminatieplaatsen op het chromosoom. Uiteindelijk,
als de replicatie voltooid is en er dus twee identieke dochterchromosomen zijn gemaakt,
komen deze van elkaar los. Nu het erfelijk materiaal verdubbeld is kan de celdeling doorgaan
die, wanneer voltooid, resulteert in de vorming van twee dochtercellen met dezelfde erfelijke
informatie als die van de cel waaruit ze zijn gevormd.

XI.4. Mutaties en evolutie
De motor van het evolutieproces omvat drie componenten: mutatie, selectie en

recombinatie. De eerste essentiële component van evolutie is het ontstaan van variatie, ofwel
mutaties in de erfelijke informatie. De tweede component is selectie op de ontstane variatie en
de laatste betreft de vorming van nieuwe combinaties met variaties in erfelijke informatie.
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Fig.XI.4. Schematische voorstelling van DNA replicatie (A) en dit proces in de context van de
bacteriële celdeling (B). In figuur B staat chrom. voor chromosoom; een gesloten cirkeltje op het
chromosoom staat voor de replicatie-startplaats, en een open cirkeltje illustreert de replicatie-
terminatieplaats. Zie ook de tekst.

Mutatie betekent niets meer dan verandering. Hoewel er uitgebreide controle
mechanismen zijn ingebouwd, worden er tijdens het DNA replicatieproces wel eens fouten
gemaakt. Ook kan het gebeuren dat DNA-schade, opgelopen door bepaalde (mutagene)
stoffen of straling (bijvoorbeeld u.v. licht), niet op de juiste manier wordt hersteld, d.w.z. dat
het herstel niet leidt tot de oorspronkelijke situatie. Tegenover een C nucleotide kan,
bijvoorbeeld, in plaats van de correcte G, wel eens een T in het DNA ingebouwd worden.
Daardoor kan de code voor het aminozuur op die positie veranderen. Zo zou (in Fig. XI.2.),
als in de vierde base van het eerder beschreven vet gedrukte gen de base C vervangen wordt
door een T, het Histidine aminozuur behorende bij die positie (gecodeerd door het CAT
codon), veranderen in een Tyrosine (Y, gecodeerd door TAT). De aminozuur volgorde van
het desbetreffende eiwit is dan niet meer MHEGSSLstop, maar MYEGSSLstop. Dit is echter
zeker niet het enige type verandering dat kan plaatsvinden. Ook kunnen er nucleotiden te veel
of te weinig worden ingebouwd, en die kunnen een verandering van leesframe (dit zijn de zes
vertalingen uit Fig. XI.2) tot gevolg hebben. Tenslotte kunnen er hele stukken van het DNA –
van een paar nucleotiden tot vele duizenden- verplaatst worden, verdwijnen of verdubbeld
worden. In Fig. XI.5 staat samengevat welke mutaties er zoal kunnen plaatsvinden in het
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DNA en wat de consequenties van deze mutaties zijn voor ontstaan van nieuwe (varianten
van) eiwitten. Dit overzicht is echter nog niet volledig. Al deze processen zijn min of meer
willekeurig en komen in elk levend wezen voor.

Als een mutatie is ontstaan, kan het effect hiervan schadelijk, neutraal of gunstig zijn
voor de overlevingskansen en/of het reproduktiesucces van het desbetreffende organisme. Elk
organisme concurreert met andere organismen om voedsel en -in het geval van de hogere
organismen- een voortplantingspartner. Een organisme met een mutatie die zijn
concurrentiepositie om voedsel en voortplanting minder sterk maakt, zal een kleinere kans
hebben om zijn erfelijke informatie op de volgende generatie over te dragen dan een niet-
gemuteerde soortgenoot.

De derde component in evolutieprocessen is recombinatie. Het bekendste mechanisme
hiervoor is seksuele voortplanting. Het gevolg en doel hiervan zijn dat nieuwe combinaties
van eigenschappen worden verkregen. Een voorbeeld voor die vorming van nieuwe
combinaties: Een vader met bruine ogen en steil haar verwekt bij een vrouw met blauwe ogen
en krullend haar een kind met bruine ogen en krullend haar. Bij hogere organismen (planten
en dieren) komt seksuele voortplanting erop neer dat de helft van de genetische informatie
van beide ouders in het nageslacht samengevoegd wordt. Bij lagere organismen zijn veelal
andere mechanismen aanwezig voor de uitwisseling van genetische informatie, zelfs tussen
verschillende soorten.

Nu de basismechanismen van het leven, voor wat betreft celdeling en voortplanting
globaal bekend zijn, kunnen we proberen inzicht te krijgen in het proces van de evolutie zoals
dat zich overal ter wereld afspeelt. Het beste kan dit onderwerp aan de hand van een

Fig.XI.5. A-E:
Overzicht van enkele
typen veranderingen
die in het DNA
kunnen optreden en
de gevolgen daarvan
voor  het eiwit dat
door het
desbetreffende gen
wordt gespecificeerd.
Wild-type (w.t.) staat
voor de
oorspronkelijke
situatie.
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voorbeeld worden uitgelegd dat ik in het eerste jaar van mijn studie behandeld heb gekregen.
De essentie van het verhaal is als volgt.

In Engeland kwam in de vorige eeuw een soort nachtvlinder (mot) voor die zich
gedurende de dag verschool op de schors van een boom. Deze vlinder had daar een uitermate
geschikte schutkleur voor. De vlinder was licht van kleur en was zeer moeilijk te
onderscheiden tegen de achtergrond van de boom, die ook licht van kleur was door de daarop
groeiende korstmossen. Hij was dus zeer goed aangepast om te overleven in de omgeving
waarin hij voorkwam. Toen op een gegeven moment de industriële revolutie goed op gang
begon te komen, volgde de luchtvervuiling met gelijke tred. Nu is het zo dat korstmossen zeer
gevoelig zijn voor luchtvervuiling en de hoeveelheid korstmossen op de bomen waar de
nachtvlinder zich op verschool ging in die periode drastisch achteruit. Het gevolg was dat de
bomen een donkerder kleur begonnen te krijgen aangezien hun bastkleur donkerder was dan
die van de korstmossen. De lichtgekleurde nachtvlinder begon op te vallen tegen de
donkerdere achtergrond van de bomen en eindigde steeds regelmatiger als snack voor een
vogel, of voor welk beest dan ook dat motten eet. Door een mutatie ontstond er in deze zelfde
periode ook een mutant van de mot en wel eentje die een donkere vleugelkleur had (we weten
nu dat dit het gevolg kan zijn van slechts één basenverandering in het gen dat
verantwoordelijk is voor de pigmentaanmaak in de vleugels, dus erg onwaarschijnlijk is deze
gebeurtenis niet). Omdat deze mutante mot veel minder opviel tegen de nu donkere
achtergrond van de bomen, had deze een grotere overlevingskans dan zijn lichtere
soortgenoten en het gevolg daarvan was dat hij een grotere kans had zich voort te planten. De
rest kun je je voorstellen, ook zonder gebruikmaking van allerlei ingewikkelde formules;
binnen afzienbare tijd was de populatie lichtgekleurde motten vrijwel geheel vervangen door
de donkere variant.

Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld wil ik nu proberen uit te leggen wat,
behalve de basisvoorwaarden van verandering en uitwisseling van genetische informatie,
belangrijke factoren in het evolutieproces op aarde zijn en hoe ze samenhangen.

Eerst was er de lichte mottensoort, goed aangepast aan zijn levensomgeving. Toen de
leefomgeving veranderde, de korstmossen van de bomen verdwenen, was die aanpassing aan
de leefomgeving niet meer waardevol en werden de motten opgegeten. De mot was niet
veranderd en toch was de waarde van zijn overlevings-‘arsenaal’ minder waardevol
geworden! Vervolgens verscheen de donkere variant, die met de verandering van kleur zijn
overlevingskans aanzienlijk vergrootte. Kun je nu een waardeoordeel aan de kleur geven?
Kennelijk is dit alleen mogelijk als je het probleem bekijkt in de context van alle (omgevings)
factoren die van invloed zijn op de overlevingskans van de mot. Dit kan de boomkleur zijn,
maar minder direct duidelijke aspecten, zoals de vraag of de predator van de mot visueel
jaagt, spelen ook een rol.

Wat ik probeer duidelijk te maken, is dat de waarde van eigenschappen van een levend
wezen slechts een waarde is bij de gratie van de toestand van de omgeving. De waarde van
een eigenschap is dus veranderlijk in zowel de tijd als in de ruimte. Dit raakt direct aan de
grootste en meest algemene misverstanden over evolutie, namelijk dat deze een progressief
verloop en een doel heeft. Met progressief bedoel ik de veronderstelling dat evolutie een
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vaststaand verloop heeft, van primitief of eenvoudig naar steeds grotere complexiteit. Evolutie
heeft echter geen doel. Evenmin kan volgens mij het concept van primitiviteit in deze context
gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld met de zeer populaire term “levend fossiel” wordt gedaan
om soorten aan te duiden die al heel lang bestaan. De volgens deze opvatting meest primitieve
organismen, de bacteriën, behoren tot de meest succesvolle levensvormen op aarde, gemeten
naar diversiteit en geografische verspreiding. Een organisme dat in het heden leeft is -per
definitie- modern en zeer goed aangepast. Op aarde heeft het leven geen kans om achterop te
raken. Wie dat overkomt wordt direct verzwolgen in de stormen van de struggle for life en
survival of the fittest.

XI.5. Het onderwerp van dit proefschrift: Genomica
Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig wel eens van het menselijke genoomsequentie

project gehoord maar niet veel mensen weten wat dit eigenlijk inhoudt. Met genoom wordt
bedoeld de totale hoeveelheid DNA van een organisme. Het doel van een genoomsequentie
project is het bepalen van de basenvolgorde van alle DNA van een organisme. Deze
basenvolgorde-bepaling, sequencing in het Engels, is slechts de aanloopfase voor het werk dat
binnen het onderzoeksveld van de genomica valt. Genomica kan omschreven worden als de
studie naar de structuur, functie, en evolutie van genomen. Ik zal op de verschillende aspecten
van deze definitie wat nader ingaan, dit binnen de context van dit proefschrift.

De studie naar de structuur van een genoom houdt ten eerste de bepaling van de
basenvolgorde van al het DNA van een organisme in. De hoeveelheid DNA verschilt per
organisme, evenals het aantal chromosomen; bij de mens is al het DNA, met een totaal van
ongeveer 3 miljard basenparen, verdeeld over een 23-tal chromosomen, terwijl Bacillus

subtilis, de bacterie waar ik onderzoek aan heb gedaan, slechts één chromosoom heeft,
bestaande uit ruim vier miljoen basenparen. In het kader van het B. subtilis genoomsequentie
project is in onze groep de DNA-volgorde bepaald van een 171,812 basenparen tellend
fragment van het chromosoom.

Na het bepalen van de DNA volgorde is het eerste wat een onderzoeker meestal doet het
identificeren van mogelijke genen. Een potentieel gen wordt geïdentificeerd door te zoeken
naar doorlopende leesframes, series van codons van, bijvoorbeeld, ten minste 50 die niet
onderbroken worden door een stopcodon (zie ook Figuur XI.2). In het algemeen ligt de
grootte van een gen tussen de 50 to 1000 codons, maar kleiner of groter kan ook. Op het
chromosoom van B. subtilis, dat ongeveer 4 miljoen basenparen bevat, zijn op deze manier
ongeveer 4100 genen geïdentificeerd, terwijl naar schatting het aantal genen van de mens op

±100.000 zal uitkomen. Het is niet zo dat de mens, naar de hoeveelheid DNA, evenredig veel

genen heeft ten opzichte van B. subtilis: in het B. subtilis chromosoom wordt er gemiddeld
per 1000 basenparen 1 gen gespecificeerd, terwijl bij de mens dat getal ongeveer 1 gen per
30.000 basenparen is. Bij mens - en dit geldt voor alle eukaryoten - is de erfelijke informatie
veel minder efficiënt opgeslagen dan bij prokaryoten (bacteriën). Genen van eukaryote
organismen zoals de mens worden, in tegenstelling tot bacteriële genen, veelvuldig
onderbroken door DNA-volgordes die niet voor de aminozuur-volgorde coderen; introns
worden deze volgordes genoemd. Ik zal hier echter niet verder op in gaan. In het gebied
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waarvan wij de basenvolgorde hebben bepaald zijn op de bovenstaande manier 170 potentiële
genen geïdentificeerd.

Na het identificeren van de mogelijke genen door middel van het zoeken naar
leesframes, worden de door die genen gespecificeerde aminozuur-volgordes vergeleken met
alle bekende aminozuur-volgordes in publieke databanken. Gelijkenissen (homologieën)
tussen aminozuur-volgordes duiden meestal op evolutionaire verwantschappen. Dit wil
zeggen dat de genen die de homologe eiwitten specificeren een gemeenschappelijke
voorouder hebben gehad. Twee genen die voor homologe eiwitten specificeren hoeven echter
niet per se in twee verschillende soorten aanwezig te zijn. Eén van de belangrijkste lessen die
tot nu toe uit genoomprojecten getrokken kan worden, is dat in het genoom van één soort
altijd vele onderling homologe eiwitten gespecificeerd zijn. Dit kunnen zelfs groepen van
tientallen eiwitten zijn die alle onderling homoloog zijn. Twee definities zijn geïntroduceerd
om de verschillende typen homologiën van elkaar te onderscheiden. Orthologen zijn
homologe eiwitten met een gemeenschappelijke voorouder die door speciatie (soortsvorming)
gescheiden zijn geraakt. Paralogen zijn homologe eiwitten die ontstaan zijn door gen-
duplicaties binnen een soort. Dit is in Figuur XI.6 geïllustreerd. In hoofdstuk IX staat het
onderzoek beschreven aan vier paralogen die alle een vergelijkbare, maar net niet identieke
functie vervullen in het eiwitsecretie proces.

Uit homologie-onderzoek is veel informatie te halen. Ten eerste kan, als een homologe
aminozuur-volgorde wordt gevonden met bekende functie, een idee verkregen worden over de
mogelijke functie van het onbekende eiwit. Ten tweede kunnen, als meerdere homologe
eiwitten gevonden worden, mogelijke essentiële aminozuren en functionele eiwit-eenheden
(domeinen) in de aminozuur-volgorde geïdentificeerd worden. Verder kunnen met dit soort
analyses niet alleen inzichten verkregen worden in de evolutionaire geschiedenis van genen
afzonderlijk, maar ook in de evolutie van soorten en zelfs groepen van soorten.

Naast het zoeken naar homologe eiwitten in hetzelfde of in andere organismen is het
ook mogelijk op een andere manier aminozuur-volgordes te analyseren. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om aan de hand van bepaalde componenten in de aminozuur-volgorde van een eiwit
te voorspellen of het eiwit gelocaliseerd zal zijn binnen de cel (cytoplasma), of in de
celmembraan, of dat het in het medium zal worden uitgescheiden.

Als tenslotte alle genen zijn geïdentificeerd en hun verwantschappen en functionele
componenten geanalyseerd, kan in het laboratorium verder gegaan worden met de zoektocht
naar de functie van de genen. Als door de computer-analyses een idee is verkregen van de
mogelijke functie van een gen kan dit natuurlijk heel gericht worden onderzocht. Hoofdstuk
zes van dit proefschrift is hier een typisch voorbeeld van. Onder andere op grond van de
homologie van het yhxB gen-product met bekende eiwitvolgordes kon afgeleid worden dat het
YhxB-eiwit waarschijnlijk betrokken is bij de synthese van een celwand-component,
teichoïnezuur. Deze aanname is vervolgens bevestigd via analyse van een bacteriestam waarin
het betreffende gen was geïnactiveerd. Bij genen waar nog geen mogelijke functie voor is
gevonden via de computer-analyses, gaat de zoektocht naar een functie volgens een
vaststaand protocol. Het te onderzoeken gen wordt geïnactiveerd (uitgeschakeld). Vervolgens
wordt onderzocht of het organisme met het mutante gen geschaad is met betrekking tot een
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aantal centrale processen, zoals de mogelijkheid om te groeien onder bepaalde
omstandigheden of met bepaalde voedingsstoffen. Vervolgens poogt men de mogelijke
functie(s) van het gen in te perken totdat de precieze functie is gevonden. Hoofdstuk zeven is
een voorbeeld van deze werkwijze. Het zal duidelijk zijn dat dit gedeelte van het genomica-
onderzoek verreweg de meeste tijd vergt.

Fig. XI.6. Homologe eiwitten kunnen op twee manieren ontstaan. Als gedurende de evolutie twee
nieuwe soorten ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder, zullen door mutaties de aminozuur-
volgordes van de eiwitten in de nieuw ontstane soorten langzaam ten opzichte van elkaar veranderen
(links in de figuur). Als dit type homologie wordt gevonden, tussen eiwitten uit verschillende
organismen, spreken we van orthologen. Als binnen het genoom van één soort een gen-duplicatie
(verdubbeling) plaatsvindt, zullen deze ook door mutaties langzamerhand van elkaar gaan verschillen.
Dit type homologe eiwitten, die door twee verschillende genen van één organisme  worden
gespecificeerd, worden paralogen genoemd. a.z. = aminozuur.



Table of abbreviations

a.a. amino acid
Apr Ampicillin resistance
bp(s) basepair(s)
CAT chloramphenicol acetyltransferase
Cmr Chloramphenicol resistance
d.b. (D.B.) DataBase
DNA deoxyribonucleic acid
DTT dithiothreitol
Emr Erythromycin resistance
IPTG isopropyl ß-D-thiogalactopyranoside
kb kilobase
kD (kDa) kilodalton
Kmr Kanamycin resistance
MM Minimal Medium (as defined by B. subtilis Functional Analysis

program)
M.U. Miller Unit; definition of ß-galactosidase activity:

(nmol ONPG)*(min)-1*(mg protein)-1

mtDNA mitochondrial DNA
NB Nutrient Broth (as defined by B. subtilis Functional Analysis program)
nt Nucleotide
OD600 (OD) Optical Density at 600 nm
ONPG o-nitrophenyl ß-D-galactopyranoside
ORF open reading frame
PAA polyacrylamide
PAGE polyacrylamide gel electrophoresis
PCR Polymerase Chain Reaction
PMSF Phenylmethylsulfonyl fluoride
RBS ribosomal binding site (Shine-Dalgarno sequence)
rDNA ribosomal DNA
RNA ribonucleic acid
SASP Small acid-soluble spore protein(s)
SDS Sodium dodecyl sulfate
Spr Spectinomycin resistance
w.t. (W.T.) wild-type
X-gal 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside


