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Afkortingen 
 
ADH  aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
AP-PCR  arbitrarily primed PCR  
bp basepaar 
BRCA1  breast cancer 1 
Cobra combined bisulfite restriction analysis  
CpGIE CpG Island Explorer, Java-programma om CpG eilanden op te sporen 
CSV comma separated values, dataformaat waarbij de waarden voor elke 

variabele gescheiden zijn door een komma 
DBTSS database van de transcriptiestartsites 
DMH  differential methylation hybridization  
Dnmt DNA methyl transferase, enzym dat methylgroepen op DNA (cytosine) 

plaatst 
ER-α  oestrogeenreceptor α   

GC-gehalte het gehalte guanine+cytosine dat een DNA sequentie bezit 
GO gene ontology, system dat wordt gebruikt om op een systematische manier 

de functies van een geen weer te geven 
HAT histon acetyl transferase, enzym dat acetylgroepen op histonen kan plaatsen 
HDAC  histon deacetylase, enzym dat histonen kan deacetyleren 
HEP  Human Epigenome Project  
ICF  immunodeficiency centromeric instability 
kb kilobasenpaar, 1000 basen 
MBD  methyl-CpG-bindend eiwit, eiwit dat op gemethyleerd DNA kan binden 
MHC  major histocompability complex  
MLPA multiplex ligation-dependent probe amplification  
MSP methylatie-specifieke PCR  
MVP methylatie variabele posities, plaatsen in het genoom waar individuen een 

andere methylatietoestand hebben 
nt nucleotide 
O/E ratio verhouding van het aantal CpG dinucleotiden tot het verwachte aantal CpG 

dinucleotiden (op basis van het GC-gehalte)  
PCNA  proliferating cell nuclear antigen 
PSSM  position specific scoring matrix, matrix met per positie kansen 
RA  retinoic acid 
RAPD  random amplification of polymorphic DNA 
RB  retinoblastoma 
RFC replication factor C 
RLGS restriction landmark genome scanning 
siRNA  small-interfering RNA 
SMRT  silencing mediator of retinoic and thyroid receptors 
SNP single nucleotide polymorphism, polymorfisme dat slechts door één 

nucleotide die gewijzigd is wordt gekenmerkt 
SUMO  small ubiquitine-related modifier 
TSA  trichostatine A 
TSS transcriptiestartsite, waar de transcriptie start 
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Inleiding 
1. Algemeen 
 
De laatste jaren is er in de moleculaire biologie een nieuw thema verschenen in de literatuur: 
epigenetica en methylatie. Nadat van vele species de volledige genetische code beschikbaar is 
gekomen, bleek dat sommige kankers en ziektes niet konden verklaard worden door een 
mutatie of een polymorfisme in het DNA. Een laag bovenop het DNA, de epigenetische 
modificaties aan het DNA waarvan de methylatie van cytosine de belangrijkste is, bleken erg 
belangrijk te zijn bij de ontwikkeling en de (wijzigingen in de) genregulatie bij 
kankerontwikkeling. Men ontwikkelde methodes om het methylatiepatroon te ontdekken, een 
digitaal signaal (wel of niet methylatie op een bepaalde plaats) dat een hoge waarde heeft als 
diagnostisch signaal, bij de snelle detectie van kanker en zelfs bij het opstellen van 
farmacologische profielen (zou een bepaald geneesmiddel de gewenste invloed hebben op de 
patiënt met dat methylatieprofiel).  
 
Maar waarom worden bepaalde promotorregio’s telkens weer gemethyleerd tijdens 
kankerontwikkeling en andere net niet? Is het mogelijk een onderscheid te maken op basis van 
de sequentie? Of zijn we zelfs in staat om via machine learning te voorspellen welke 
promotorregio’s kunnen worden gemethyleerd, specifiek bij kankerontwikkeling? Dit is het 
uiteindelijke doel van dit proefschrift, als dit in bepaalde mate mogelijk blijkt, hebben we een 
techniek in handen waarmee snel nieuwe merkers, gerelateerd met kankerontwikkeling, 
kunnen worden opgespoord. Uiteraard moet de methylatiestatus van deze merkers in 
verschillende kanker- en weefsellijnen worden gevalideerd in het labo. 
 
Centrale vraag in dit proefschrift is of we op basis van enkel en alleen de DNA-sequentie van 
een beperkte regio in de promotor de methylatiestatus van deze regio tijdens de ontwikkeling 
van kanker kunnen voorspellen. Zijn er met andere woorden elementen in de promoterregio’s 
van genen gelegen die het onderscheid bepalen tussen het al dan niet gemethyleerd worden 
ervan tijdens kankerontwikkeling? De methylatie van deze regio’s heeft als gevolg dat de 
genen transcriptioneel inactief worden gemaakt. 

2. Structuur 
 
In dit proefschrift wordt via een literatuurstudie eerst een overzicht gegeven van wat CpG 
eilanden zijn en wat DNA methylatie is, wat de functie van deze methylatie is en hoe dit een 
invloed kan hebben op de genregulatie. Verder worden de technieken om DNA methylatie op 
te sporen onder de loep genomen, de invloed van de voeding op het methylatiepatroon wordt 
bekeken en de pathways die beïnvloed worden door methylatie, worden geïdentificeerd. Ten 
slotte worden de ziektes besproken waar methylatie een sleutelrol in speelt en bekijken we de 
mogelijkheden en toepassingen die in de toekomst misschien werkelijkheid worden. 
 
Verder wordt in het deel niet-gemethyleerd / gemethyleerd getracht het onderscheid te 
maken tussen promotorregio’s die niet gemethyleerd worden en promotoren die wel 
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gemethyleerd worden in sommige kankertypes. Dit doen we op basis van bindingsplaatsen 
voor transcriptiefactoren en met behulp van DNA patronen. Met behulp van machine learning 
technieken en classificatiealgoritmen worden beide klassen zo goed mogelijk onderscheiden. 
 
Dezelfde manier van werken wordt toegepast op genen die gemethyleerd worden in normale, 
gezonde weefsels, terwijl andere genen enkel gemethyleerd worden bij tumorontwikkeling. Het 
onderscheid (op basis van bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren en DNA patronen) tussen 
beide groepen (weefsel / kanker) wordt ook hier zo goed mogelijk voorspeld met allerlei 
algoritmes. Zo wordt uiteindelijk een aantal eigenschappen of kenmerken vastgesteld waaraan 
CpG eilanden voldoen die kankerspecifiek gemethyleerd worden, dus enkel bij de ontwikkeling 
van kanker gemethyleerd worden. 

3. Doelstellingen 
 
Dit proefschrift heeft als doelstellingen: 
 

 Een uitgebreid overzicht te geven van de recente literatuur in verband met methylatie, 
het opsporen ervan, de relatie met silencing en rol bij kankerontwikkeling, de huidige 
en toekomstige toepassingsmogelijkheden 

 Op basis van bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren en DNA patronen, verschillende 
algoritmes zo efficiënt mogelijk trainen om het onderscheid te maken tussen 
promotorregio’s die specifiek bij kankerontwikkeling worden gemethyleerd en andere 
promotoren (al dan niet gemethyleerd in normale weefsels)  

 De resultaten van deze machine learning beoordelen, becommentariëren en de 
biologische relevantie ervan trachten na te gaan op zoveel mogelijk verschillende 
manieren via computationele technieken, met behulp van bestaande databases of 
informatie. Zo kunnen, zonder validatie in het labo, toch al sterke aanwijzingen 
verkregen worden over de biologische relevantie van de bekomen resultaten 

 Op basis van de resultaten voorspellingen maken welke genen en transcriptiefactoren 
betrokken zouden kunnen zijn bij de ontwikkeling van kanker via promotormethylatie 

 Mogelijke toepassingen van de gevonden resultaten formuleren en suggesties voor 
verder onderzoek geven 
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1. Inleiding: genetica en epigenetica 
 
Ons genoom bestaat uit ongeveer 3 miljard baseparen, waarvan minder dan 2 procent codeert 
voor eiwitten (de genen). Het centrale dogma van de moleculaire biologie zorgde ervoor dat dit 
kleine stukje van het DNA zich kon opwerpen als dé drager van ons erfelijk materiaal. Toch 
kunnen enkele zaken niet verklaard worden door enkel en alleen met de genen rekening te 
houden. Zo zijn er ziektes die duidelijk worden overgeërfd maar schijnbaar willekeurig hun 
slachtoffers uitkiezen in een familie en soms zover gaan dat ze de ene helft van een identieke 
tweeling raken en de andere ongemoeid laten. Er zijn vormen van kanker die ontstaan doordat 
perfect normale, niet-gemuteerde genen door één of andere oorzaak van activiteit veranderen. 
En waarom overleven zo weinig zoogdierklonen? 
 
Het antwoord kan gevonden worden in de epigenetica, letterlijk en figuurlijk een laag bovenop 
het DNA. Deze laag, bestaande uit eiwitten en andere chemische moleculen, wijzigt niets aan 
de DNA sequentie, maar bepaalt soms het onderscheid tussen ziek en gezond en ze controleert 
mee de eigenschappen van het organisme. Sommige epigenetische merkers zijn ook 
overerfbaar. Deze epigenetische informatielaag zou bepalend zijn voor processen als groei, 
veroudering en kankerontwikkeling. Epimutaties (wijzigingen in het epigenetisch patroon) 
zouden een rol spelen bij diabetes en schizofrenie. 
 
De studie naar de epigenetica heeft ons bewust gemaakt van het vijfde basepaar zoals men nu 
een gemethyleerd cytosineresidu vaak bestempelt. De methylgroep maakt deel uit van de laag 
bovenop ons DNA. Maar hoe gebeurt nu precies die methylatie (de belangrijkste epigenetische 
factor), wat is er de functie van en hoe kunnen we gemethyleerde nucleotiden opsporen om zo 
het epigenetische profiel te bepalen. Misschien nog belangrijker is de vraag wat de rol van 
epigenetische signalen bij ziekte – en kankerontwikkeling is en welke strategieën er bestaan er 
om deze ontwikkeling tegen te gaan. 

2. Functie van methylatie en CpG eilanden 

2.1. Voorkomen van gemethyleerde residu’s en CpG 
eilanden 
 
Eerst en vooral is het noodzakelijk de functie van methylatie van het DNA in een normale cel 
na te gaan. DNA methylatie gebeurt in het menselijke genoom bijna uitsluitend op 
cytosineresidu’s van de symmetrische dinucleotide CpG (waarbij de p staat voor de 
fosfaatbinding tussen de beide nucleotiden) Met een veel lagere frequentie komt ook 
methylatie van cytosine in de sequenties CpNG, CCGG, CpA en CpT voor (Novik et al., 2002). 
Drie tot vier procent van de cytosines zijn gemethyleerd en deze maken zo 0,75 a 1 % van alle 
baseparen uit; ongeveer 70 % van de CpG dinucleotiden zijn gemethyleerd. Gemethyleerde 
cytosines liggen verspreid over het genoom met erg hoge densiteiten in de promotorregio’s 
van retrovirussen en transposons die zich hebben opgestapeld in het genoom (Bestor, 2000).  
 
DNA regio’s die relatief veel CG in hun sequentie bevatten, worden CpG eilanden genoemd. 
CpG eilanden hebben in het menselijke genoom een GC-gehalte van ongeveer 67 %, terwijl 
het hele genoom een gemiddeld GC-gehalte bezit van 41 % (Antequera, 2003). Op 
sequentieniveau worden ze vaak als volgt gedefinieerd: DNA regio’s van 200 basenparen of 
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meer met een GC-gehalte van meer dan 50 % en de geobserveerde/verwachte aanwezigheid 
voor de dinucleotide CG groter dan 0,6 (Jones, 1999). Over het algemeen zijn CpG eilanden 
één tot twee kilobasen in lengte en bevat een chromosoom ongeveer 5 tot 15 CpG eilanden 
per megabase. Er is een goede correlatie tussen de genendensiteit en het aantal CpG eilanden, 
uit analyses is gebleken dat chromosoom 19 de hoogste densiteit aan CpG eilanden bezit 
(Novik et al., 2002). 
 
Het volledige menselijke genoom bevat ongeveer 29000 zulke eilanden die niet toevallig over 
het genoom verspreid liggen; ze zijn in de hoogste frequenties in de promotorregio en het 
eerste exon van genen terug te vinden (Venter et al., 2001; Lander et al., 2001). Zo zijn ze 
tevens een goede indicator van waar een gen precies begint, aangezien ongeveer 60 % van de 
promotors geassocieerd zijn met een CpG eiland. Dit gegeven wordt dan ook gebruikt bij de 
voorspellingen omtrent de ligging van genen. 

2.2. Imprinting, X-inactivering en genregulatie 
 
De meeste CpG eilanden blijven normaal gezien vrij van methylatie en zijn geassocieerd met 
de zogenaamde housekeeping genen die vrijwel altijd transcriptioneel actief zijn. Andere CpG 
eilanden zijn dan weer in de normale toestand wel gemethyleerd, zoals de genen gerelateerd 
met imprinting en het inactieve X-chromosoom bij vrouwen (Paulsen & Ferguson-Smith, 
2001). 

2.2.1. Genomische imprinting 

 
Genomische imprinting is een epigenetisch proces dat er voor zorgt dat slechts één van de 
twee parentale chromosoomhomologen in het nageslacht tot expressie kan komen. Voorbeeld 
is de insulin-like growth factor II: de paternale chromosoomkopij wordt tot expressie gebracht 
terwijl het allel, dat van maternale kant overgeërfd is, gemethyleerd wordt en niet tot 
expressie kan komen. Imprinting speelt een rol bij de regulatie van genen die betrokken zijn 
bij de prenatale groei, postnataal gedrag en de ontwikkeling van specifieke celpatronen. De 
aanwezigheid van imprinted genen zorgt er voor dat parthenogene (bimaternale) of 
androgenetische (biparentale) ontwikkeling onmogelijk is (Ferguson-Smith, 2003). 
 
Tijdens de gametogenese worden in eerste instantie bijna alle imprints verwijderd en worden 
er nieuwe parentaal-specifieke toegevoegd. Dit is de eerste fase van wat men nucleaire 
programmering noemt. Hoe deze nieuwe imprints in de gameten tot stand komen is nog niet 
goed geweten, de doelsequenties verschillen in ieder geval tussen de oögenese en de 
spermatogenese en misschien zijn er zelfs andere mechanismen bij betrokken. Na de 
bevruchting en voor het embryo zich innestelt in de baarmoeder, vindt er een tweede stap van 
het nucleaire programmeren plaats. Tijdens deze fase wijzigt opnieuw de epigenetische status 
van het DNA: de methylatiepatronen wijzigen en er vinden wijzigingen van de histonen plaats 
(Ferguson-Smith, 2003). 
 
DNA methylatie is dus betrokken bij het proces van imprinting; imprinted genen hebben vaak 
CpG eilanden in hun promotorregio, tussen de betrokken genen en in niet-coderende regio’s in 
de nabijheid van de genen. CpG eilanden die gehypermethyleerd zijn in één van de twee 
parentale allelen en ongemethyleerd in het andere allel staan bekend als differentially 
methylated regions (DMRs). Imprinted genen bestaan uit twee types DMRs; het eerste type 
zijn de gametische imprints; deze ontstaan bij de vorming van de gameten waarbij de 
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verschillen in het methylatiepatroon worden overgeërfd via de eicel of zaadcel. Het tweede 
type vindt pas plaats na de bevruchting (Ferguson-Smith, 2003). Er zijn ongeveer 50 
imprinted genen geïdentificeerd, die zijn terug te brengen tot 12 locaties in het genoom. Velen, 
maar niet allemaal, zijn binnenin een cluster gelegen die genen bevat met maternaal 
overgeërfde genen naast genen van de paternale lijn overgeërfd. (Ferguson-Smith, 2003). 

2.2.2. Inactivering van het X-chromosoom 

 
De epigenetische silencing van één van de X-chromosomen bij vrouwelijke zoogdieren, het 
proces van de X inactivatie, is intensief bestudeerd. De inactivering van het X-chromosoom 
heeft veel eigenschappen met imprinting gemeen en het inactieve X-chromosoom is dan ook 
een stabiel overerfbare epigenetische toestand in somatische cellen. De inactivatie van het X-
chromosoom vindt plaats na de bevruchting en er wordt random één van de twee X-
chromosomen gekozen voor silencing. Het inactieve X wordt gekenmerkt door asynchrone DNA 
replicatie, epigenetische modificaties aan het DNA en het chromatine (waaronder methylatie), 
histon H3/H4 hypoacetylatie en incorporatie van de histonvariant macroH2A. Expressie van het 
Xist gen van het inactieve X-chromosoom is noodzakelijk om de X-inactivatie te initiëren, en 
zijn RNA lijkt het inactieve X-chromosoom als het ware te bedekken. Xist is niet actief bij het 
actieve X-chromosoom aangezien daar het antisense transcript aanwezig is, Tsix (Avner et al., 
2001). 
 
Achtereenvolgens gebeurt het volgende: Xist RNA expressie, accumulatie en coating als 
eerste; daarna H3 lysine-9 methylatie en hypoacetylatie; tenslotte H4 hypoacetylatie, DNA 
methylatie en silencing van genen (Mermoud et al., 2002). Het inactieve X chromosoom is 
microscopisch zichtbaar als een dens Barr lichaampje zoals weergegeven in Figuur 1 (Gardner 
& Sutherland, 1996). 
 

 
 
Figuur 1: het inactieve X-chromosoom is in vrouwelijke somatische cellen microscopisch waar 
te nemen als een dens Barr lichaampje dat wordt aangeduid door de pijl 

2.2.3. Genregulatie en uitschakelen van parasitaire sequenties 

 
DNA methylatie kan niet aanzien worden als een algemeen gebruikte methode om genregulatie 
te sturen, toch zijn er enkele uitzonderingen zoals bij genen waarvan de expressie beperkt is 
tot de mannelijke of de vrouwelijke geslachtslijnen en die niet meer in het verdere adulte leven 
tot expressie komen, zoals de MAGE genfamilie (Esteller, 2003). De MAGE genen worden enkel 
tot expressie gebracht in de mannelijke lijn en hun functie is eigenlijk onbekend. Ze hebben 
een CpG-rijke regio aan het 5’ einde van 350-650 bp (iets korter dan normale CpG eilanden) 
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die niet gemethyleerd is in zaadcellen maar wel in somatische cellen zodat daar de genen niet 
actief zijn (Antequera, 2003). 
 
Waarom ook buiten de promotorregio’s van genen DNA methylatie optreedt, is niet echt 
duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat DNA methylatie een mechanisme is dat gebruikt 
wordt om parasitaire DNA sequenties te inactiveren. Ons genoom is doorheen de geschiedenis 
doorspekt met transposons en endogene retrovirussen. Deze parasitaire DNA stukken, die 
intussen meer dan 35 % van ons genoom uitmaken, kunnen worden gecontroleerd door 
directe transcriptionele repressie via de tussenkomst van verschillende eiwitten maar het is 
mogelijk dat de belangrijkste verdediging tegen deze sequenties de directe methylatie ervan is 
(Yoder et al., 1997). 
 
In gezonde fibroblasten is er wel een dynamische DNA methylatie-activiteit aangetroffen, net 
als in de CpG eilanden van het actieve X-chromosoom. In epitheliale cellen is er verder een 
verband tussen veroudering van de cellen en de hypermethylatie van promotoren; in 
enterocyten van verouderde coloncellen is er tevens aangetoond dat de oestrogeenreceptor 
sterk gemethyleerd is. De functie of het selectieve voordeel van deze promotormethylatie van 
sommige genen naarmate de cel ouder wordt, is onduidelijk. Het is mogelijk dat sommige 
genen een voordeel hebben tijdens de ontwikkeling en de groei maar dat deze genen later in 
het leven een nadeel hebben en daardoor via methylatie worden geïnactiveerd (Garinis et al., 
2002). 

2.2.4. Opsporen van CpG eilanden in een sequentie 

 
Er bestaan verschillende algoritmes om CpG eilanden te vinden in een sequentie, maar ze 
volgen allemaal min of meer hetzelfde patroon dan het CpGIE (CpG Island Explorer) algoritme 
(Wang & Leung, 2004): 
 
1. Input: sequentie invoeren (FASTA of enkele andere toegelaten sequentieformaten) 
2. Primaire CpG eilanden opsporen 

a. Gebruikersparameters vragen (minimale lengte, observed/expected ratio, GC-gehalte) 
b. Een venster met de minimale lengte als grootte verschuift over de sequentie met 

stappen van één nucleotide. In dit raam moeten minstens A*B/16 CpG dinucleotiden 
aanwezig zijn met A de observed/expected verhouding en B de minimale lengte 

c. Als een regio geïdentificeerd wordt als zijnde een CpG eiland wordt de startsite 
opgeslagen. Het venster schuift dan met stappen van tien nucleotiden op totdat de 
regio niet meer wordt gekarakteriseerd als CpG eiland. De stopsite van de regio in het 
laatste venster wordt eveneens bijgehouden 

d. Als de sequentie tussen deze start en stopsites aan de criteria voldoet dan wordt deze 
genoteerd als een primair CpG eiland; zoniet worden beide einden verkort met telkens 
één nucleotide totdat aan de criteria wordt voldaan 

e. Het algoritme gaat verder over de streng vanaf het laatste gekarakteriseerde eiland 
3. Samenvoegen van de primaire eilanden 

a. Omdat de primaire CpG eilanden, zoals ze daarnet bepaald werden, zich dikwijls in de 
onmiddellijke omgeving van elkaar bevinden, worden de primaire eilanden 
samengevoegd als de posities van de stopsite en de startsite van het volgende eiland 
niet meer dan 100 nucleotiden verschillen 
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b. Deze samengevoegde primaire eilanden vormen nu een groep die getoetst wordt aan 
de criteria, als ze er niet aan voldoen worden de einden getrimd in stappen van één 
nucleotide tot aan de voorwaarden wordt voldaan 

c. In enkele extreme gevallen wordt er geen enkel finaal CpG eiland gevonden na het 
trimmen van de sequenties, en dan wordt één van de primaire CpG eilanden gekozen 
(meestal het middelste) om het finale CpG eiland te representeren. 

 
Het algoritme is door de makers ter beschikking gesteld (http://bioinfo.hku.hk/cpgieintro) als 
een Java-programma. Nog volgens de auteurs is hun algoritme geavanceerder in de detectie 
van CpG eilanden dan de andere courant gebruikte algoritmes, zo is dit programma beter 
geschikt om Alu–repeats uit de resultaten te weren (Wang & Leung, 2004). Andere algoritmes 
volgen een gelijkaardige werkingswijze, één van de meest gebruikte is Newcpgreport, dat deel 
uitmaakt van de EMBOSS suite (Rice et al., 2000). 

2.3. CpG eilanden en immuunrespons 
 
Hoewel het eigenlijk een buitenbeentje is in deze literatuurstudie, vermelden we toch de 
stimulerende effecten van niet-gemethyleerde CpG eilanden op het immuunsysteem aangezien 
daar recent heel veel interesse in getoond wordt, onder andere bij de productie van vaccins. 
 
Het is al meer dan 20 jaar bekend dat bacterieel DNA immunostimulatorische effecten heeft. 
Ook synthetische oligodeoxynucleotiden (ODN) stimuleren het immuunsysteem en hun 
activiteit wordt toegeschreven aan ongemethyleerde CpG eilanden, geflankeerd door bepaalde 
basen. Deze synthetische ODN stukken met CpG eilanden veroorzaken een stimulans van het 
immuunsysteem van mensen en primaten, katten, schapen, muizen, varkens, kippen, 
paarden, honden en vissen. CpG ODN lijken in verschillende diermodellen een beschermende 
invloed te hebben tegen een heleboel pathogenen zoals bacteriën, virussen en protozoa. Ze 
zouden ook geschikt zijn voor het verhogen van de antigeenspecifieke immuunrespons en ze 
blijken nuttig te zijn als adjuvans van vaccins. Momenteel lopen er klinische studies om de CpG 
ODN therapie te evalueren bij de behandeling van infectieziekten, kanker, astma en allergie. Er 
is dan ook heel wat onderzoek lopende om de biologische activiteit van CpG ODN te 
optimaliseren (review door Mutwiri et al., 2004).  
 

Er zijn enkele farmaceutische bedrijven (zoals Coley in samenwerking met 
GlaxoSmithKline) die momenteel druk bezig hun producten op basis van deze 
technologie te testen. 
(VaxImmune™ -  http://www.coleypharma.com/coley/vaximmune) 

 
Deze producten hebben volgende eigenschappen (Klinman, 2004): 
 
 De oligonucleotiden stimuleren een immuunrespons die wordt gekarakteriseerd door de 

productie van polyreactieve immunoglobulinemoleculen en de productie van T helper 1 
cellen (TH1) en pro-inflamatoire cytokines en chemokines 

 CpG DNA interageert met de Toll-like receptor 9 (TLR9) in de endosomale vesikels van 
menselijke B cellen en plasmocytoïde dendritische cellen. Op die manier wordt een 
signaalpathway geïnduceerd die uiteindelijk leidt tot de translocatie van nucleaire factor 
κB (NF-κB) van het cytoplasma naar de nucleus 

 De immuunrespons die ontstaat als reactie op CpG ODNs verbetert de afweer tegenover 
een brede waaier aan pathogene bacteriën, virussen en parasieten 
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 Door de productie van TH1 cellen en pro-inflamatoire cytokines te stimuleren en door de 
maturatie van professionele antigeenpresenterende cellen te bevorderen, versnellen en 
verhogen ze de antigeenspecifieke immuniteit als ze samen worden toegepast met 
vaccins 

 Door de op TH1 gebaseerde immuniteit te stimuleren, wordt de ontwikkeling van TH2 
celgemedieerde allergische respons getemperd. Dit zou zorgen voor verminderde 
allergeenspecifieke IgE productie en verbeterde longfunctie als CpG ODNs worden 
toegepast in combinatie met allergenen 

 CpG DNA heeft het potentieel om orgaanspecifieke auto-immuunziekten te verergeren en 
veroorzaakt pathologische wijzigingen als ze veelvuldig en in hoge dosissen worden 
toegepast. De dosissen die vereist zijn voor therapeutische effecten hebben tot nu toe 
geen van deze neveneffecten veroorzaakt 

 CpG ODNs zijn tot nu toe al veilig toegediend aan meer dan 500 individuen. Preklinische 
en klinische resultaten tonen aan dat deze producten een therapeutische waarde hebben 
in de behandeling van allergieën en bij het verbeteren van de immuniteit tegen 
infectueuze pathogenen 

3. Methylatie van DNA 
 
Het DNA methylatiepatroon wordt goed gereproduceerd na replicatie en stabiel overgebracht 
op de dochtercellen. Tijdens de replicatie wordt de covalente binding van de methylgroep op 
CpG sequenties gestuurd door het DNA methyltransferase 1 (DNMT1) met S-adenosyl-L-
methionine (SAM) als substraat (zie Figuur 2). 
 

 
 
Figuur 2: De postreplicatieve additie van methylgroepen wordt gekatalyseerd door het DNA 
methyltransferase (DNMT) met SAM (S-adenosyl-L-methionine) als substraat (Worm & 
Guldenberg, 2002) 
 
Dit enzym herkent de replicatievork waar het efficiënt de CG dinucleotiden methyleert waar de 
reeds bestaande streng ook gemethyleerd was. Dit mechanisme is dan ook bekend als 
postreplicatieve onderhoudsmethylatie (maintenance methylation). Andere methyltransferases 
(zoals DNMT3a en DNMT3b) kunnen de transfer van methylgroepen op naakt, ongemethyleerd 
DNA katalyseren (de novo methylatie, onafhankelijk van replicatie)(Bestor, 2000). 
 
Tot nu toe zijn er bij de mens vier DNA methyltransferases gevonden: 
 

 DNMT1 wordt beschouwd als het maintenance methylatie enzym, het enzym zorgt er 
namelijk voor dat het methylatiepatroon op de een nieuw gesynthetiseerde streng 
wordt behouden. Verlies van DNMT1 is bovendien lethaal. De overexpressie van DNMT1 
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leidt in kankercellijnen ook tot de novo methylatie van endogene CpG eilanden (Novik 
et al., 2002) 

 De rol van DNMT2 is nog niet volledig begrepen en hoewel het enzym geconserveerde 
motieven bevat om methylgroepen over te brengen op cytosineresidu’s, oefent het deze 
functie in vitro niet uit. Er zijn wel aanwijzingen dat het enzym centromeerregio’s 
controleert (Novik et al., 2002) 

 DNMT3a en DNMT3b hebben de novo methylatie activiteit en spelen een belangrijke rol 
tijdens embryogenese. Snel na de bevruchting wordt het genoom van de zygote bij 
muizen gedemethyleerd (met uitzondering van bepaalde imprinted genen) en later 
wordt het opnieuw gemethyleerd via deze enzymen. Het ontbreken ervan zorgt dan ook 
voor abnormale ontwikkeling en de dood tijdens het gastrulatieproces (bij muizen, 
Novik et al., 2002). Er is nu aangetoond dat DNMT3b in vivo ook bijdraagt tot de 
onderhoudsmethylatie (Paz et al., 2003a) en dat het samen met DNMT1 het 
belangrijkste enzym is bij de methylatie van CpG eilanden (Rhee et al., 2002). 

4. Detectie van DNA methylatie 
 
De detectie van de gemethyleerde cytosineresidu’s is verschillend van de conventionele 
methodes aangezien het methylatiepatroon tijdens klassieke amplificatiestappen (klonering, 
PCR) verloren gaat. Er bestaan technieken op basis van restrictie-enzymen die gevoelig zijn 
voor de methylatietoestand van de cytosines en PCR methodes die gebaseerd zijn op de initiële 
behandeling van het DNA met bisulfiet. Bisulfiet deamineert enkel de cytosines die niet 
gemethyleerd zijn tot uracil terwijl de gemethyleerde cytosines intact blijven (Wang et al., 
1980)(zie p. 15). Vanaf dan heeft men enkele detectiemogelijkheden zoals enkele ervan zijn 
weergegeven in Figuur 6. Tegenwoordig worden er soms combinaties van methylatiespecifieke 
enzymen en PCR technieken gebruikt, of worden er andere detectieprincipes aangewend zoals 
massaspectrometrie of chromatografie, die sterk automatiseerbaar zijn. 

4.1. Southern blot analyses op fragmenten bekomen met 
methylatie-specifieke restrictie-enzymen 
 
Er zijn restrictie-enzymen die dezelfde doelsequentie herkennen, maar toch het DNA op een 
ander manier knippen omwille van hun specificiteit voor methylcytosine. Voorbeelden van 
dergelijke isoschizomeren zijn MspI en HpaII, die beiden CCGG herkennen, maar als het 
cytosineresidu van de centrale CG sequentie is gemethyleerd, kan HpaII het DNA niet knippen 
terwijl MspI onafhankelijk van de methylatietoestand zal knippen. De fragmenten die zo 
ontstaan kunnen worden gescheiden via elektroforese (aparte lanen voor sequenties 
behandeld met MspI en HpaII) en overgebracht worden op een nylonmembraan. Als we dan de 
fragmenten laten hybridiseren tegen specifieke DNA sequenties (Southern blotting), kunnen de 
verschillen in de bandenpatronen zichtbaar gemaakt worden (Huang et al., 2003). 

4.2. Restriction Landmark Genomic Scanning (RLGS) 
 
RLGS gebruikt een combinatie van restrictie-enzymen, waarvan er één methylatiespecifiek is. 
De fragmenten worden gescheiden in twee dimensies door middel van twee opeenvolgende 
elektroforeses. Het RLGS profiel bestaat uiteindelijk uit vele restrictiefragmenten die 
radioactief gemerkt zijn. Deze profielen zijn erg goed reproduceerbaar en laten vergelijking 
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tussen twee individuen of tussen gezonde en zieke weefsels toe. De sterkte van deze techniek 
is dat men hem kan toepassen zonder enige sequentiekennis. Het methylatiespecifieke 
restrictie-enzym is meestal een enzym dat slechts zelden knipt (minder dan 5000 sites in het 
humane genoom) en preferentieel op CpG eilanden die zich in de promotorregio van de genen 
bevinden, bindt. Er wordt vaak gebruik gemaakt van NotI, als de herkenningsplaats 
(GCGGCCGC) voor dit enzym gemethyleerd is, knipt dit enzym niet, wordt de site niet gemerkt 
met een radioactief label en zal ze ook niet worden waargenomen in het RLGS profiel. RLGS is 
al gebruikt om imprinted genen te vinden, nieuwe targets voor DNA amplificatie en methylatie 
bij kankers op te sporen en om methylatiepatronen te detecteren tijdens de ontwikkeling van 
kanker bij muizen (Costello et al., 2002). 
 
Werkwijze (Huang et al., 2003, zie Figuur 3): 
 
1. Genomisch DNA van hoge kwaliteit wordt geëxtraheerd uit de stalen. Tijdens de DNA 

extractie moet het aantal breuken zoveel mogelijk beperkt worden, aangezien veel random 
breuken zouden interfereren met de radioactieve labeling van fragmenten (en zo een 
achtergrondsignaal veroorzaken) 

2. Het dubbelstrengig DNA wordt geblokkeerd met nucleotide-analogen, zo worden de 
uitstekende eindjes van eventuele breuken als het ware opgevuld. Deze stap moet efficiënt 
verlopen, zoniet zullen de uiteinden van breuken radioactief worden gelabeld zonder dat er 
een knipplaats aanwezig was 

3. DNA wordt behandeld met een methylatiespecifiek enzym dat slechts zelden knipt, zoals 
NotI, AscI, BssHIII of EagI; al deze enzymen creëren fragmenten met vier enkelstrengige 
bases aan elk uiteinde. De enzymen knippen enkel niet-gemethyleerde sequenties en 
knippen bij voorkeur in de CpG eilanden van de promotorregio’s van genen 

4. De uiteinden die door de restrictie ontstaan, worden radioactief gelabeld door middel van 
Sequenase™ (een gemodificeerd DNA polymerase) dat exact vier gelabelde nucleotiden zal 
inbouwen aan de uiteinden. Sommige NotI sites zijn gelegen in repetitieve sequenties en 
deze fragmenten zullen dan ook duidelijker zichtbaar zijn in het RLGS profiel 

5. Het DNA wordt behandeld met een tweede, niet-methylatiespecifiek, enzym zoals EcoRV 
6. De restrictiefragmenten worden gescheiden in een 60 cm lange 0,8 % agarosegel door 

middel van gelelektroforese. Deze gel bevindt zich in een Teflon® buis met een 
binnendiameter van 2,4 mm 

7. De agarosegel wordt uit de Teflon® buis gehaald en overgebracht naar een iets grotere 
buis. Een derde, niet-methylatiespecifiek, restrictie-enzym (HinfI) wordt in hoge 
concentratie toegevoegd en het DNA wordt binnenin de gel geknipt. Zo ontstaan een 
heleboel fragmenten 

8. De gel (eerste dimensie) wordt overgebracht naar het uiteinde van een acrylamidegel 
(tweede dimensie) 

9. Na elektroforese in de tweede gel wordt deze gedroogd en worden de gelabelde 
fragmenten zichtbaar gemaakt op X-film 
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Figuur 3: de belangrijkste stappen van het RLGS principe 

4.3. Methylation-sensitive Arbitrarily Primed PCR (AP-PCR) 
 
AP-PCR is gebaseerd op de mogelijkheid van PCR reacties om een reproduceerbare groep DNA 
fragmenten te bekomen wanneer de reactie wordt uitgevoerd bij lage annealing temperaturen. 
Deze techniek staat ook bekend als RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Bij die lage 
temperaturen binden de primers minder specifiek maar kunnen ze hybridiseren op veel meer 
plaatsen, ook zij die minder goed overeenkomen met hun doelsequentie. Zo kunnen veel DNA 
fragmenten bekomen worden zonder sequentiekennis. Om nu in die fragmenten 
gemethyleerde sites te ontdekken, maakt men gebruik van methylatiespecifieke restrictie-
enzymen en hun tegenhanger die het onderscheid niet maakt tussen gemethyleerd of niet 
(bijvoorbeeld HpaII en zijn isoschizomeer MspI). Meestal gebruikt men daarnaast ook nog een 
algemeen restrictie-enzym zoals RsaI. 
 
De DNA fragmenten worden op gel gescheiden, en genereren zo een reproduceerbaar profiel. 
Een band wordt als gemethyleerd beschouwd als er PCR product aanwezig is in zowel de lanen 
die werden behandeld met RsaI en RsaI + HpaII maar niet in de laan met RsaI + MspI. 
 
Werkwijze (Huang et al., 2003): 
 
1. Genomisch DNA wordt geknipt door RsaI en methylatiespecifiek HpaII of zijn isoschizomeer 

MspI 
2. 100-200 ng van dit geknipte DNA wordt geamplificeerd onder de aanwezigheid van 

radioactief gelabeld α32P- d-CTP door middel van AP-PCR met ofwel één enkele primer 
ofwel een combinatie van twee of drie primers. Uit nader onderzoek is gebleken dat CG- 
rijke primers ook preferentieel binden op CG rijke regio’s. Korte primers leveren ook een 
beter resultaat op 
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3. PCR producten worden gescheiden op een 5 % polyacrylamidegel en de fragmenten 
worden gedetecteerd met X-film. Banden die verschillen tussen de verschillende lanen, 
worden uitgesneden en opgelost in water. Deze ondergaan dan een PCR met dezelfde 
primers dan in de AP-PCR, zo wordt er genoeg DNA bekomen voor de klonering in een 
vector en de sequentiebepaling van het geamplificeerde DNA  

4. De sequentie wordt vergeleken met sequenties uit genbank via BLAST. Nadien kan men 
eventueel nog een Southern Blot analyse toepassen om te bevestigen dat de gekloneerde 
band inderdaad overeenkomt met de band bekomen na AP-PCR 

4.4. Amplification of inter-methylated sites (AIMS) 
 
De AIMS-techniek is gebaseerd op methylatiegevoelige enzymen, gecombineerd met linkers 
(adaptoren) waarop primers zijn ontwikkeld om deze fragmenten te amplificeren, uitgebreid 
met extra nucleotiden. Zo wordt een reproduceerbaar patroon bekomen, de techniek is te 
vergelijken met AFLP qua werkingsmechanisme. 
 
Werkwijze (Frigola et al., 2002)(zie Figuur 4): 
 
1. Genomisch DNA (volle lijn) dat in dit voorbeeld 7 CCCGGG sites bevat, waarvan er 3 niet-

gemethyleerd zijn (witte blokjes) en 4 wel (zwarte blokjes), wordt behandeld met een 
methylatiegevoelig enzym SmaI dat stompe eindjes creëert (het knipt enkel niet-
gemethyleerde CCCGGG sites) 

2. De tweede digestie wordt uitgevoerd met het isoschizomeer PspAI dat sticky eindjes maakt 
met CCGG enkelstrengige overhang. Zo worden de gemethyleerde sites gekenmerkt 

3. De adaptoren worden geligeerd aan deze sticky eindjes, waarna DNA fragmenten die 
worden geflankeerd door twee adaptoren worden geamplificeerd door middel van PCR met 
primers die specifiek binden op de adaptoren, uitgebreid met één of meer additionele 
nucleotiden die arbitrair gekozen worden. 

4. Zo wordt een beperkt aantal sequenties bekomen van ~ 200 tot ~ 2000 bp. In dit 
voorbeeld wordt dit geïllustreerd voor 1, 2 en 3 additionele nucleotiden 
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Figuur 4: schematisch voorstelling van de AIMS techniek met van links naar rechts 1, 2 en 3 
extra nucleotiden (bovenop de sequentie van de adaptoren) 

4.5. Bisulfiet behandeling van DNA 
 
Behandeling van DNA met bisulfiet zal cytosine omzetten naar uracil maar laat gemethyleerde 
cytosines ongewijzigd. Als gedenatureerd DNA wordt blootgesteld aan natriumbisulfiet zal door 
sulfonatie het bisulfiet ion (SO3

-) worden toegevoegd op positie zes van cytosine. In de 
volgende stap van de chemische reactie wordt de aminogroep van positie vier van het 
cytosinesulfonaat onstabiel en zal er deaminatie plaatsvinden tot uracilsulfonaat. Vervolgens 
kan de sulfonaatgroep, die gebonden is op uracil, worden verwijderd bij hoge pH. Deze 
reacties worden weergegeven in Figuur 5. Na deze behandeling kan het gemodificeerde DNA 
als template in PCR reacties worden gebruikt (Huang et al., 2003). 
 

 
 

Figuur 5: chemische reacties bij de omzetting van cytosine naar uracil via bisulfiet 
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Figuur 6: PCR methodes voor de detectie van gemethyleerde cytosine. Voor de eigenlijke PCR 
wordt het DNA behandeld met bisulfiet dat ongemethyleerde cytosineresidu’s omzet tot uracil. 
Dit gemodificeerde DNA kan dan als template worden gebruikt voor methylatie-specifieke PCR 
reacties (uit de analyse van de eindproducten van deze PCRs volgt onmiddellijk de conclusie) 
ofwel voor normale PCR reacties die geen onderscheid maken tussen gemethyleerde en niet-
gemethyleerde residu’s. Bij deze laatste PCRs is nadien dan nog een verdere analyse 
noodzakelijk om het methylatiepatroon te achterhalen (sequentieanalyse, smeltcurveanalyse, 
restrictieanalyse, DGGE of DHPLC) (Worm & Guldenberg, 2002). 

4.6. Methylation-specific PCR (MSP) 
 
MSP is onafhankelijk van het gebruik van methylatiegevoelige restrictie-enzymen. Na een 
bisulfietbehandeling van het DNA worden specifieke primers gebruikt om gemethyleerd en 
ongemethyleerd DNA apart te amplificeren. MSP is gebaseerd op een PCR techniek en vereist 
geen restrictie-enzymen, de techniek vereist kleine hoeveelheden DNA en kan toegepast 
worden op stalen die bewaard worden in paraffine. Bovendien is MSP bijzonder gevoelig: als 
0,1 % van de allelen gemethyleerd is op een bepaald CpG locus, kan dit al gedetecteerd 
worden (Herman et al., 1996). 

4.7. MethyLight 
 
De MethyLight techniek is gebaseerd op de bisulfiet behandeling van DNA om zo methylatie-
afhankelijke sequentieveranderingen te creëren. Er kunnen dan PCR primers worden 
ontwikkeld die enkel de gemethyleerde of de niet-gemethyleerde patronen herkennen. Dit 
principe wordt methylatie-specifieke PCR genoemd (MSP). In conventionele MSP worden de 
PCR producten dan gescheiden via agarosegelelektroforese. Bij MethyLight gebeurt de detectie 
echter via een Real Time PCR systeem, tijdens de PCR reactie, door middel van fluorescentie.  
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Werkwijze (Huang et al., 2003): 
 
1. Genomisch DNA, dat niet van hoge kwaliteit hoeft te zijn, wordt uit weefsel geïsoleerd. 

MethyLight kan zelfs worden gebruikt met DNA fragmenten afkomstig uit stalen die 
bewaard worden in paraffine of formaline 

2. Het DNA wordt bij hoge temperatuur en hoge pH gedenatureerd 
3. DNA wordt met hoge concentraties natriumbisulfiet geïncubeerd. Tijdens deze stap, die 

voor meerdere uren of overnacht wordt uitgevoerd, worden de niet-gemethyleerde 
cytosines gedeamineerd tot uracil 

4. Bij hoge pH wordt de sulfongroep van de uracilresiduen verwijderd 
5. Het staal wordt geneutraliseerd en opgezuiverd voor opslag en verdere analyse 
6. PCR reacties worden uitgevoerd op het gemodificeerde DNA. Deze reacties kunnen in 

individuele buisjes doorgaan, of in 96 of 384 well platen zodat high-throughput analyse 
mogelijk is met deze techniek. Het gaat om Real Time PCR analyses, dus in elke reactie 
worden forward en reverse primers samen met de fluorescente probe (TaqMan® principe) 
toegevoegd 

7. Tijdens de Real Time PCR wordt de fluorescentie in elk reactievolume gemeten, en via de 
standaardreeks wordt dit signaal door de software van de Real Time PCR machine 
omgerekend naar het aantal kopijen en alle data wordt bijgehouden in een rekenblad 

8. Deze data kunnen nu verder worden gebruikt voor de statistische analyses 
 

4.8. Methylation-specific single base extension (MSBE) 
 
Een enorm nadeel van methylatie specifieke PCR (MSP) is dat voor ieder gen dat men wil 
onderzoeken, er primers voor ongemethyleerde en gemethyleerde CG dinucleotiden moeten 
ontwikkeld worden. Bovendien moet men nadien de resultaten visueel beoordelen op een 
agarosegel, deze beoordeling kan ook niet kwantitatief gebeuren. MSP is dus wel een gevoelige 
techniek, maar is eigenlijk niet geschikt om toe te passen op grote schaal, waar automatisatie 
is vereist. 
 
Om aan deze problemen te ontkomen, werd MSBE ontwikkeld, deze techniek kan DNA 
methylatie op een of meerdere CpG eilanden simultaan bepalen op een semi-automatische 
manier. De detectie is eigenlijk gebaseerd op een sequenering: er worden gelabelde ddNTP’s 
gebruikt die een ketenterminatie veroorzaken als ze worden ingebouwd. Bij MSBE gebruikt 
men echter enkel ddA en ddG, zodat het onderscheid gemaakt kan worden tussen niet-
gemethyleerd (CG wordt na bisulfietbehandeling TG, waarop ddA bindt) en gemethyleerd (CG 
blijft CG na bisulfietbehandeling, waarop ddG bindt). 
 
Werkwijze (Hong et al., 2005)(zie Figuur 7): 
 
1. 1 µg DNA ondergaat bisulfietbehandeling 
2. Er worden specifieke primers gebruikt voor de amplificatie, de geamplificeerde producten 

worden opgezuiverd en geëlueerd 
3. Daarna worden er primers voor de SBE reactie gebruikt en gelabeld ddA en ddG wordt 

toegevoegd 
4. De amplificatieproducten worden geanalyseerd met een automatische sequencer en de 

pieken die corresponderen met gemethyleerde of niet-gemethyleerde sequenties worden 
opgemeten, zodat de methylatiegraad kwantitatief kan worden bekeken 
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Figuur 7: links: principe van MSBE rechts: toepassing van MSBE; A: op één enkele 

site; B: op twee verschillende sites via meerdere 
primers 

4.9. Differential Methylation Hybridization (DMH) 
 
Er bestaan intussen al methodes om het methylatiepatroon snel en met een hoge resolutie te 
bepalen op basis van PCR. Specifieke CpG posities worden via PCR geamplificeerd na 
behandeling met bisulfiet. De resulterende sequenties worden gedetecteerd door de 
hybridisatie van de PCR producten tegen oligonucleotiden op een minuscule glazen slide. De 
oligo’s op de glasslide zijn uiteraard zo ontworpen dat ze origineel gemethyleerde (CG) en 
niet-gemethyleerde (TG) kunnen onderscheiden (Figuur 8). 
 

 
 
Figuur 8: Detectie of CpG eilanden gemethyleerd of niet-gemethyleerd zijn via behandeling 
met bisulfiet waarna de PCR producten gespot worden tegen oligo’s die onderscheid kunnen 
maken tussen TG (niet-gemethyleerd) en CG (gemethyleerd)(Novik et al., 2002). 
Vereenvoudigde voorstelling van de DMH werkingsmechanisme. 
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Werkwijze (Huang et al., 2003)(zie Figuur 9): 
 
1. Er zijn genomische bibliotheken beschikbaar met duizenden gekloonde CpG eilanden, 

bijvoorbeeld van het Human Genome Mapping Program Center die ongeveer 8000 
individuele CGI bacteriële klones bevatten in 96 well platen 

2. De klones in de 96 well platen worden overgebracht naar buisjes, PCR wordt uitgevoerd 
met primers die worden ontwikkeld op de vectorsequenties 

3. Elk PCR product moet nu worden overgebracht naar een glasslide die gecoat is met 
polysine zodat het DNA covalent gebonden wordt. Dit gebeurt uiteraard met een robot, 
zodat in totaal ongeveer 8000 fragmenten van CpG eilanden kunnen worden gespot op een 
oppervak van 4,5 x 1,6 cm². Nadien wordt alle ongebonden DNA weggewassen 

4. DNA van test- en controlestalen wordt geknipt met MseI, dat TTAA herkent, een sequentie 
die slechts zelden voorkomt in CpG eilanden. Op die manier wordt het genomisch DNA in 
erg kleine stukken geknipt, maar blijven de meeste CpG eilanden intact. De eindjes van de 
CpG eilanden worden gebonden aan linkers die worden gebruikt voor anchor PCR 

5. Het DNA wordt behandeld met de methylatiespecifieke enzymen HpaII en BstUI 
6. De fragmenten worden geamplificeerd via PCR met primers die op de linkers binden. DNA 

fragmenten die gemethyleerde sites bevatten kunnen niet worden geknipt door het 
methylatiespecifieke restrictie-enzym en worden dus geamplificeerd door de PCR met 
primers die binden op de linkers 

7. De geamplificeerde fragmenten worden opgezuiverd en amino-allyl-dUTP wordt ingebouwd 
door een random primed labeling mechanisme. Cy5 of Cy3 fluorescente moleculen worden 
gekoppeld aan het amino-allyl-dUTP residu 

8. Test (gelabeld met bijvoorbeeld Cy5) en controle (met Cy3 gelabeld) worden 
gehybridiseerd tegen de glasslide 

9. Gehybridiseerde slides worden gescand via laserexcitatie waarna het emissiepatroon 
gemeten wordt. De data wordt geregistreerd en verder statistisch geanalyseerd met 
specifiek  daartoe ontworpen analysetools 

 

 
 
Figuur 9: principe van DMH 



 

Literatuurstudie 20 

4.10. Combined bisulfite restriction analysis (Cobra) 
 
Cobra is een kwantitatieve techniek om op een specifieke plaats in het genoom het 
methylatieniveau te bepalen. Er wordt zowel gebruik gemaakt van restrictie-enzymen als PCR 
na bisulfietbehandeling van het DNA. Er is aangetoond dat het methylatieniveau goed 
gerepresenteerd wordt in de relatieve aantallen gedigesteerde en niet-geknipte PCR producten. 
De techniek kan ook worden gebruikt met DNA afkomstig van stalen in paraffine. 
 
Werkwijze (Xiong et al., 1997)(zie Figuur 10): 
 
1. Bisulfietbehandeling van het DNA waarbij ongemethyleerde cytosines worden 

gedeamineerd tot uracil. Ongeveer 1 µg genomisch DNA is hierbij vereist, voor stalen met 
lagere hoeveelheden DNA (zoals weefselstalen in paraffine), wordt zalm sperma DNA 
toegevoegd. DNA wordt gedenatureerd met 0,2 M NaOH waarna 3,1 M natriumbisulfiet 
wordt toegediend samen met 0,5 mM hydroxyquinon. De behandeling gaat door bij 55 °C 
gedurende 16 u. Daarna wordt het DNA gedesulfoneerd met 0,3 M NaOH en geprecipiteerd 
met ethanol 

2. PCR reactie met 1 x HF-buffer, 2,5 mM MgCl2, 0,24 mM dNTP’s, 1 µl van elke primer en 2U 
HF enzymmix. PCR producten worden opgezuiverd op een kolom 

3. Restrictie met BstUI, een methylatiespecifiek restrictie-enzym dat zijn knipplaats enkel 
behoudt als het cytosine gemethyleerd was. Het is essentieel dat de bisulfietconversie 
volledig was, dit wordt gecontroleerd door middel van een tweede enzym, Hsp92II, dat zijn 
herkenningsplaats (CATG) moet verliezen door de bisulfietbehandeling. Er mag dus geen 
restrictie zijn met dit enzym, tenzij de bisulfietconversie niet volledig was of er methylatie 
opgetreden is buiten CpG plaatsen 

4. De gedigesteerde PCR producten worden in een 8 % denaturerende polyacrylamidegel 
gescheiden en overgebracht naar een membraan via elektroblotting. Deze membranen 
worden dan gehybridiseerd met 5’ gelabelde oligonucleotiden. Daarna wordt de 
kwantificatie uitgevoerd afhankelijk van het label en de detectietechniek 

 

 
 
Figuur 10: vereenvoudigde voorstelling van de Cobra techniek 
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4.11. Multiplex ligation-dependent probe amplification 
(MLPA) 
 
Er is een duidelijke nood aan multiplex technieken voor de routinematige detectie van de grote 
variabiliteit aan aberraties in kankers. Technieken zoals AFLP hebben aangetoond dat PCR kan 
gebruikt worden voor de simultane reproduceerbare amplificatie van DNA fragmenten in één 
enkele reactie. Multiplex amplifiable probe hybridisation (MAPH) is een gelijkaardige methode 
waarbij 40 verschillende doelsequenties worden gedetecteerd en gekwantificeerd. MAPH 
gebruikt hiervoor oligonucleotide probes die specifiek hybridiseren op een bepaalde plaats. 
Elke gehybridiseerde probe kan vervolgens simultaan worden geamplificeerd met behulp van 
één enkel primerpaar en levert zo een amplificatieproduct op met een unieke grootte. De 
verschillende fragmenten kunnen verder gekwantificeerd worden. Nadeel aan MAPH is dat de 
techniek (net zoals Southern blotting) de immobilisatie van DNA en intensief wassen om 
ongebonden probes te verwijderen vereist. De MLPA techniek ontsnapt aan deze problemen 
door de oligonucleotideprobes te amplificeren in plaats van het DNA in het staal. Immobilisatie 
en wegwassen van ongebonden probes is niet noodzakelijk. 
 
Werkwijze (Schouten et al., 2002)(zie Figuur 11): 
 
1. Elke MLPA probe bestaat uit één korte synthetische oligonucleotide en één lange 

oligonucleotide, afgeleid van faag M13 
2. De korte oligonucleotide bestaat uit een doelwit specifieke sequentie (21-30 nucleotiden) 

aan het 3’ eind en een gemeenschappelijke sequentie van 19 basen (identiek aan de 
gelabelde PCR primer) aan het 5’ uiteinde 

3. De lange oligonucleotide van elke MLPA probe wordt aangemaakt door het kloneren van 
een doelwitspecifieke oligonucleotide van 25-43 basen in de SALSA-vectoren, afgeleid 
van faag M13. Elke kloon wordt gebruikt om de E. coli stam TG1 te infecteren. Daartoe 
wordt enkelstrengig DNA opgezuiverd door polyethyleenglycolprecipitatie van 
faagpartikels, hittebehandeling van het virus en cetyl-trimethyl-ammonium bromide 
precipitatie van het DNA. Dit enkelstrengig DNA wordt gedeeltelijk dubbelstrengig 
gemaakt ter hoogte van de EcoRV en BsmI knipplaatsen door de annealing van twee 
korte oligonucleotides. Restrictie met EcoRV en BsmI vormt een groot 7200 nt M13 
fragment (het is niet vereist dit fragment te verwijderen) en de MPLA probe (80-420 nt). 
Deze probe bevat dan een 25-43 nt specifieke sequentie aan het 5’ uiteinde en een 36 nt 
sequentie die complementair is met de niet-gelabelde primer. Tussen beiden bevindt zich 
een stuffer met een variabele lengte. 

4. DNA uit de stalen wordt verdund tot 5 µl en verhit op 98 °C gedurende 5 minuten. Er 
wordt een zoutbuffer aan toegevoegd (met 1,5 M KCl, 300 mM Tris–HCl pH 8,5, 1 mM 
EDTA), gemengd met 1,5 µl probemix (1-4 fmol van elke synthetische probe en M13 
afgeleide M13 oligonucleotide). Het mengsel wordt gedurende 1 minuut verhit tot 95 °C 
en vervolgens 16 u. geïncubeerd bij 60 °C 

5. De ligatie tussen de twee geannealde oligonucleotiden gebeurt door middel van een 
buffer (2,6 mM MgCl2, 5 mM Tris–HCl pH 8,5, 0,013% non-ionic detergents, 0,2 mM NAD) 
met 1 U ligase-65 enzym. De incubatie vindt gedurende 15 minuten plaats bij 54 °C. Het 
ligase wordt daarna geïnactiveerd door verhitting tot 95 °C gedurende 5 minuten 

6. Daarna wordt bij 65 °C een bufferoplossing met de PCR primers toegevoegd (10 pmol), 
dNTP’s (2,5 nmol) en 2,5 U Taq polymerase of SALSA polymerase. De PCR wordt 
uitgevoerd (33 cycli, elke cyclus met 30 s bij 95 °C, 30 s bij 60 °C en 1 min bij 72 °C). 
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De amplificatieproducten gescheiden op 6,5 % polyacrylamidegel ofwel met een capillair 
elektroforesesysteem 

 

 
 
Figuur 11: MLPA methode. Links: constructie van de probe; rechts: schema van de MLPA 
procedure zelf. Bij de constructies van de probe wordt een synthetische oligo, die de 
hybridiserende sequentie bevat, gekloneerd in een SALSA vector. Elke SALSA vector bevat een 
ander stuffer fragment. Er wordt enkelstrengig DNA vanuit deze klones bereid. BsmI en EcoRV 
knipplaatsen worden dubbelstrengig gemaakt door de annealing van twee korte oligo’s. Na 
digestie met deze twee enzymen, worden de 85-440 nt lange oligo’s bekomen die worden 
gebruikt in de probe-mix. Het 7200 nt fragment van faag M13 hoeft niet verwijderd te worden 
 

4.12. Digital Karyotyping 
 
Digital kartotyping berust op twee principes: korte sequentietags (21 bp) die worden bekomen 
van specifieke locaties in het genoom. Deze tags bevatten normaal gezien voldoende 
informatie om de genomische loci van waar ze afkomstig zijn te achterhalen. Tweede principe 
is dat populaties van tags onmiddellijk kunnen worden gematched tegen de geassembleerde 
genomische sequenties. Digitale tellingen van de tags kunnen dan worden gebruikt om de DNA 
inhoud kwantitatief met een hoge resolutie te beoordelen. 
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Werkwijze (Wang et al., 2002)(zie Figuur 12) 
 
1. Genomische DNA extractie en opzuivering 
2. Digestie met een rare cutter, bijvoorbeeld SacI (om wijzigingen in methylatietoestand te 

detecteren: NotI dat methylatiegevoelig knipt). Dit restrictie-enzym wordt door middel van 
T4 ligase gekoppeld aan een linker die biotine bevat 

3. Restrictie met NlaIII 
4. DNA fragmenten met linkers die biotine bevatten worden geïsoleerd door middel van 

magnetische beats, gecoat met streptavidine 
5. De linkers bevatten herkenningsplaatsen voor  MmeI en worden door middel van dit 

restrictie-enzym losgeknipt van de beats. De tags worden dan geligeerd om zo ditags te 
vormen. Deze worden geïsoleerd om concatemeren te vormen die gekloneerd worden in 
een plasmide. Deze worden dan gesequeneerd. Via geavanceerde software worden de 
oorspronkelijke 21 bp genomische tags geïdentificeerd 

6. Er wordt Comparative Genomic Hybridisation uitgevoerd en karyotypering 
 

 
 
Figuur 12: schematische voorstelling digital karyotyping 

4.13. GOOD assay protocol / MALDI massaspectrometrie 
 
Het GOOD assay protocol is een hoogtechnologisch detectieplatform dat geautomatiseerde, 
high-throughput analyse van methylatiepatronen mogelijk maakt. De technologie werd ook al 
gebruikt voor de detectie van SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). Men kan gebruik 
maken van multiplex reacties zodat veel regio’s tegelijkertijd kunnen worden bekeken. De 
massaspectrometrie is erg gevoelig en de detectie kan volledig geautomatiseerd worden. Het 
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HEP (Human Epigenome Project, zie 45) project maakt gebruik van deze techniek. Het 
volledige protocol is erg uitgebreid en erg technisch, zodat hier slechts een samenvatting 
wordt gegeven. 
 
Werkwijze (Tost et al., 2003)(zie Figuur 13): 
 
1. Na bisulfietbehandeling van het DNA wordt het DNA geamplificeerd door middel van PCR, 

eventueel met multiplex primers om verschillende regio’s waarin men geïnteresseerd is, 
tegelijkertijd te kunnen bekijken 

2. Digestie met SAP 
3. Primer extensie reactie: er worden primers voor specifieke sequenties ontworpen, als de 

primers overlappen met een CpG sequentie, worden er wildcards gebruikt: C/T (Y) of A/G 
(R). De primers bevatten aan het 3’ uiteinde een amino-gemodificeerde base die wordt 
gebruikt om ladingstags op te binden 

4. PDE digestie: azijnzuur en fosfodiesterase II worden toegevoegd 
5. Alkylatiereactie: een mengsel van acetonitril, triethylammonium-carbonaat, Tris buffer en 

iodomethaan wordt toegevoegd en het mengsel wordt geïncubeerd. Na koeling ontstaan er 
twee fasen, waarvan de bovenste genomen wordt en er acetonitril aan toegevoegd 

6. Er wordt een matrix aangemaakt voor de MALDI massaspectrometrie met een bepaald 
methylester in aceton 

7. Het staal wordt op de droge matrix gepipetteerd 
8. MALDI analyse: analyse via massaspectrometrie brengt volledig geautomatiseerd de 

methylatiegraad van elk fragment aan het licht 
 

 
 
Figuur 13: vereenvoudigd schema van het GOOD assay protocol 
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5. Relatie methylatie – transcriptionele activiteit 
 
Over het algemeen is een hoge methylatiedensiteit in de promotor gerelateerd aan een lage 
transcriptionele activiteit van dat gen. Eerst kon men aantonen dat methylatie van DNA de 
binding van bepaalde transcriptiefactoren voorkwam. Dit model kan slechts een minderheid 
van de gevallen verklaren waar methylatie stabiele transcriptionele silencing van genen 
veroorzaakt.  
 
Een tweede model (zie Figuur 14) impliceert structuurveranderingen van het nucleosoom. 
Deze laatste theorie wordt versterkt door de ontdekking van een familie van eiwitten die 
preferentieel binden op gemethyleerde CpG sequenties, de methyl-CpG-bindende eiwitten 
(MBDs) (Wade, 2001). Tot nu toe zijn er in vertebraten vijf dergelijke eiwitten geïdentificeerd: 
MBD1, MBD2, MBD3, MBD4 en MECP2 (Roloff et al., 2003). Deze eiwitten worden in verband 
gebracht met methylatie-afhankelijke silencing omdat ze histon deacetylases (HDACs) naar de 
methylatiesites lokken. Dit gebeurt via een transcriptierepressorcomplex dat SMRT bevat 
(silencing mediator of retinoic and thyroid receptors), mSin3a, RbAp46/48 en de twee 
histondeacetylases HDAC1 en HDAC2. Het complex wordt gevormd door de interactie van 
mSin3a met het methylbindingseiwit MeCP2 en SAP18/30 (Sin3-associated polypeptides 
18/30). MeCP2 handelt dus als een soort shuttle die DNA methylatie en histondeacetylatie aan 
elkaar koppelt. De histondeacetylases kunnen op hun beurt de verwijdering van acetylgroepen 
op de histonen katalyseren (Razin, 1998). Zo wordt de open chromatinestructuur, die 
gemakkelijk toegankelijk is voor alle factoren die betrokken zijn bij transcriptie, omgezet tot 
een gesloten structuur die niet langer toegankelijk is voor de transcriptionele eenheden. Een 
open chromatinestructuur wordt gekenmerkt door hyperacetylatie van histonen H3 en H4 en 
weinig histonmethylatie. 
 
Acetylatie, methylatie en fosforylatie van histonen gebeurt voornamelijk aan het 
ongestructureerde N-uiteinde van de staarten van de histonen. Deze modificaties vormen een 
soort histoncode die onmiddellijk de associatie van regulatorische eiwitten met de 
nucleosomen vergemakkelijkt of net niet. Methylatie van lysine 79 aan de buitenzijde van de 
staartregio van histon H3 wordt bij verschillende species van gist tot de mens geassocieerd 
met actief chromatine en transcriptie. Hoe de methylatie van lysine 79 geassocieerd is met 
andere post-translationele wijzigingen van de H3 staart is onbekend (Zhang et al., 2004b). 
 
Het Sin3a complex is het eerste complex dat methylatie kon linken met histonacetylatie, 
momenteel zijn er nog enkele componenten van andere complexen bekend die eveneens 
methylatie en histondeacetylatie verbinden met elkaar, deze complexen zijn weergegeven in 
Tabel 1 (Dobosy et al., 2001). Van deze zes gekende complexen die betrokken lijken te zijn bij 
de onderdrukking van genexpressie, zijn er twee waarvan men vermoedt dat siRNAs (small-
interfering RNAs) een belangrijke rol spelen bij de koppeling van methylatie en 
histondeacetylatie. Het mogelijke mechanisme wordt weergegeven in Figuur 15 (Kawasaki et 
al., 2005). 
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Figuur 14: Model voor de methylatie-afhankelijke silencing van genen. De structurele 
basissteen van chromatine is de nucleosomale kern, die bestaat uit een 146 bp DNA sequentie 
die rond histonen gewikkeld is. Acetylatie van de histonen veroorzaakt een open chromatine 
structuur waar transcriptie mogelijk is. Gemethyleerde cytosines worden herkend door methyl-
CpG-bindende eiwitten (MBDs) die op hun beurt histon deacetylases (HDACs) katalyseren en 
de chromatinestructuur omvormen tot een gesloten structuur die niet langer toegankelijk is 
voor de transcriptionele eenheden (Worm & Guldenberg, 2002) 
 
Tabel 1: gekende componenten van complexen die methylatie en histonacetylatie aan elkaar 
linken (a: namen van de componenten bij zoogdieren gegeven, b: betrokkenheid van HDAC 
niet experimenteel bewezen) 
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Figuur 15: mechanismen waarop siRNA gemedieerde transcriptionele gensilencing in 
zoogdieren betrekking zou hebben. 
A. siRNA in de kern zou binden op een argonaut (Ago) en een nog te beschrijven complex met 
HDAC (histondeacetylase). Het siRNA/Ago complex zou het transcriptioneel actief chromatine 
afscannen totdat er een binding ontstaat tussen de antisensestreng van het siRNA en de 
promotorregio die het siRNA als doel heeft. Eenmaal deze koppeling gemaakt, zou het complex 
een histon deacetylase rekruteren of zou het complex er al een bevatten, zodat de 
verwijdering van acetaatgroepen van lysineresidu’s van het N-terminaal van de histonen H2A, 
H2B en H3 en/of H4 worden verwijderd. Deze modificatie leidt tot de compactatie van het 
nucleosoom.  
B. siRNA zou rechtstreeks kunnen binden met HP1 (dat een gekend RNA bindingsdomein bezit) 
en zo HP1 en het volledige complex naar de promotor leiden die het siRNA als doel heeft. Het 
siRNA zou dan functioneren als gids voor het chromatine herschikkend complex, resulterend in 
histon deacetylatie, DNA methylatie en silencing van de doelwitregio 
C. in dit scenario zou het siRNA op één of andere manier met het chromatine herschikkend 
complex met Sin3a kunnen geassocieerd worden, zodat DNA methylatie van de 
doelwitpromotor eenvoudiger zou verlopen 
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Figuur 16: globaal overzicht van de transcriptionele activiteit van genen op alle niveaus. Open 
chromatine is goed toegankelijk voor transcriptiefactoren terwijl gesloten chromatine niet 
toegankelijk is voor deze factoren. Als de histonen worden gedeacetyleerd, wordt de 
chromatinestructuur gewijzigd naar een gesloten, gecondenseerde structuur die niet meer 
toegankelijk is voor transcriptie 
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6. De invloed van voeding op de methylatie 
 
Beschadigingen van het genetische materiaal in cellen en de gewijzigde expressie van genen 
verhogen het risico op de ontwikkeling van kanker en versnelde veroudering. Essentiële 
micronutriënten zoals foliumzuur, vitamine B12, choline en methionine, spelen een sleutelrol 
bij de stabiliteit van DNA doordat ze als koolstofbron fungeren bij de synthese van DNA en 
voor het onderhoud van de methylatiepatronen. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
hoeveelheden foliumzuur en vitamine B12 die vereist zijn om de DNA schade zo laag mogelijk 
te houden, ver boven de niveaus liggen die zijn vereist om geen ziektes te ontwikkelen die zijn 
gerelateerd aan vitaminetekort zoals anemie. 

6.1. Invloed van vitamine B11 & B12 op DNA stabiliteit 
 
De vitamines foliumzuur (vitamine B11) en vitamine B12 spelen, net zoals methionine en 
choline, een belangrijke rol bij het behouden van de stabiliteit van DNA en het 
methylatiepatroon. Ze doen dit door methylgroepen ter beschikking te stellen voor de synthese 
van basen van het DNA (bijvoorbeeld omzetting van uracil tot thymine) of voor cytosine in zijn 
gemethyleerde staat te houden zodat het gewenste genexpressieniveau wordt behouden (zie 
Figuur 17 voor de voornaamste pathway waarmee dit gebeurt). 
 

 
 
Figuur 17: de belangrijkste pathway waarbij foliumzuur, vitamine B12, choline en methionine 
betrokken zijn bij methylatie, synthese en herstelling van DNA. BHMT: betaïne homocysteïne 
methyltransferase; DHF: dihydrofoliumzuur; DMG: dimethylglycine; 5-MeTHF: 5-
methyltetrahydrofoliumzuur; 10-MeTHF: 10-methyleentetrahydrofoliumzuur; MS: 
methioninesynthase: MTHFR: methyleentetrahydrofoliumzuur reductase; SAM: S-adensoyl 
methionine; THF: tetrahydrofoliumzuur; TS: thymidinesynthase; VIT B12: vitamine B12 
(Fenech, 2001) 
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Als er te weinig foliumzuur aanwezig is, zal uracil accumuleren en uiteindelijk in het DNA 
ingebouwd worden in de plaats van thymine. Dit leidt niet alleen tot afwijkingen in de 
genetische code maar ook tot breuken en herschikkingen van het DNA, die onder de 
microscoop kunnen worden waargenomen als gebroken chromosomen en kleine nucleaire 
fragmenten, zogenaamde micronuclei. De mutagene effecten van uracilinbouw in het DNA 
worden onderstreept door het feit dat er acht gekende menselijke enzymen zijn die abnormale 
bases in het DNA verwijderen, waarvan er vier (UNG, TDG, hSMUG1 en MDB4) zijn toegespitst 
op het verwijderen van uracilresidu’s. Foliumzuur en vitamine B12 zijn ook vereist voor de 
synthese van methionine en S-adenosyl-L-methionine (SAM). SAM is de normale methyldonor 
die vereist is voor het behouden van het methylatiepatroon (zie ook p. 10) (Wagner, 1995). 
Als de concentratie van vitamine B12 te klein wordt, wordt foliumzuur onbeschikbaar voor de 
synthese van thymine vanuit uracil of methionine vanuit homocysteïne. Deficiënties in 
foliumzuur en vitamine B12 leiden tot:  
 

 Een verhoogd risico op DNA schade en een gewijzigd methylatieprofiel, beide verhogen 
het risico op kankerontwikkeling 

 Een verhoogd gehalte homocysteïne, een risicofactor voor cardiovasculaire ziektes 
 Verminderde celdelingcapaciteit, hetgeen kan leiden tot anemie 

 
Verder spelen in het dieet ook choline en methionine een belangrijke rol. Methionine is immers 
een precursor van SAM en choline bevat drie methylgroepen die beschikbaar komen wanneer 
het geoxideerd wordt tot betaïne (voornamelijk in de lever en de nieren) dat op zijn beurt zijn 
methylgroepen kan aanwenden voor de omzetting van homocysteïne naar methionine. Dit kan 
dienen als alternatief voor methioninesynthese via 5-methyltetrahydrofoliumzuur en vitamine 
B12. Als choline deficiënt is, wordt er SAM verbruikt voor de de novo synthese van choline 
door de methylatie van fosfotidyletanolamine, zodat de vraag naar foliumzuur en methionine 
toeneemt (Fenech, 2003). 

6.2. Beschikbaarheid van B11, B12, choline & methionine 
 
Het is nuttig eens na te kijken welke voedingsmiddelen foliumzuur, vitamine B12, choline en 
methionine bevatten omdat deze kennis eigenlijk essentieel is voor iedereen die de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (ADH) wil halen van 400 µg voor foliumzuur en 2,4 µg voor vitamine 
B12. Lever is één van de belangrijkste bronnen van foliumzuur, en bij de groenten bevat 
broccoli veel foliumzuur. Ter vergelijking moet men wel beschouwen dat 30 gram kippenlever 
evenveel foliumzuur bevat dan 600 gram broccoli. Lever is ook een uitstekende bron van 
vitamine B12. Vlees, vis, lever, kaas en noten hebben de hoogste gehaltes aan methionine. 
Eieren en lever zijn de best gekende bronnen van choline (Fenech 2001). 
 
We moeten ook rekening houden met omgevings- en genetische factoren die mee de 
biobeschikbaarheid van foliumzuur en vitamine B12 bepalen. Zo is alcoholisme geassocieerd 
met sterk verminderde gehaltes van vitamine B12. Dit zou te maken kunnen hebben met de 
verminderde absorptie, en ook met de verhoogde gehaltes aan acetaldehyde dat foliumzuur 
afbreekt. Ook genetische factoren spelen een belangrijke rol aangezien vele enzymen en 
transporters vereist zijn. Als één van deze eiwitten niet voldoende wordt aangemaakt kan dat 
een grote invloed op de biobeschikbaarheid van foliumzuur en vitamine B12 hebben (Fenech, 
2003). 
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Onderzoeksgroepen zijn nu bezig te bekijken hoeveel van deze stoffen we nu zouden moeten 
innemen om het risico op genetische instabiliteit te verkleinen. Dit zou kunnen leiden tot een 
dieet met verminderde risico’s op kankerontwikkeling, infertiliteit, defecten in de ontwikkeling 
en veroudering, die allen gerelateerd zijn aan DNA schade en hypomethylatie. Ook het belang 
van methionine en choline op de genomische methylatie moet nog bepaald worden. 

7. Pathways en processen beïnvloed door methylatie 

7.1. P53-gerelateerde pathways 
 
P53 is het meest gemuteerde tumorsuppressorgen in humane kankercellen, het kan ook 
geïnactiveerd worden door silencing via methylatie van het tumorsuppressorgen p14ARF dat 
MDM2 inhibeert, een oncogeen eiwit dat p53 degradatie induceert (zie verder)(Esteller, 1999). 
Verder wordt ook p73, een p53 homoloog, overgemethyleerd bij leukemie (Corn et al., 1999). 
Eigenlijk zijn ook alle overige pathways die hier verder zullen opgenoemd worden gerelateerd 
aan p53, de transcriptiefactor controleert immers verschillende processen, betrokken bij 
apoptose, groeistop en senescentie (veroudering). Een overzicht van alle betrokken moleculen 
en signaalpathways is gegeven in Figuur 18.  
P53 bestaat in een latente vorm die kan worden geactiveerd door stressomstandigheden zoals 
DNA schade, cytokines, metabolische wijzigingen, virale infectie, oncogenen, of een brede 
waaier aan genotoxische stressomstandigheden zoals UV bestraling of DNA schade. De diverse 
regulatorische mogelijkheden van p53 lijken afhankelijk te zijn van het fosforylatiepatroon. 
Deze fosforylatie wordt bewerkstelligd door verscheidene kinasen zoals CSNK1-delta (casein 
kinase 1 delta), CSNK2 (casein kinase 2), PKA (proteïne kinase A), CDK7 (cycline afhankelijk 
kinase 7), DNA-PK (DNA-activated protein kinase), HIPK2 (homeodomein-interacting protein 
kinase 2) en JNK (Jun NH2 terminaal kinase).  
 
Niet-gefosforyleerd p53 wordt bezet met ubiquitine door MDM2 ubiquitine ligase (mouse 
double minute 2). MDM2 kan dan op twee manieren p53 deactiveren. Eerst zal MDM2 op het 
domein van p53 binden dat de transcriptie activeert, zodat interactie met de transcriptionele 
eenheden wordt gehinderd. Ten tweede wordt de covalente binding van ubiquitine met p53 zo 
bewerkstelligd. P53 gebonden op ubiquitine zal zo vanuit de nucleus (waar het zich omwille 
van posttranscriptionele wijzigingen opstapelt) naar het cytoplasma worden vervoerd waar het 
wordt gedegradeerd door het proteasoom. P53 zelf reguleert de MDM2 functie zelf via een 
negatieve feedback lus, aangezien het MDM2 gen een doelwit is van p53. Zo leidt de activatie 
van p53 eigenlijk tot zijn eigen deactivatie door een pathway aan te schakelen die leidt tot de 
vernietiging van p53. MDM2 wordt verder gereguleerd door directe binding van het ARF 
(actieve respons factor) eiwit dat de proteolyse van p53 via MDM2 verhindert. De stabiliteit 
van MDM2 wordt ten slotte ook geregeld door ubiquitinilatie en de posttranslationele 
toevoeging van een ubiquitine-achtige molecule SUMO (small ubiquitine-related modifier). 
MDM2 wordt op genniveau gereguleerd via de Ras/MEK/MAPK pathway (mitogen-activated 
protein kinase) zonder de tussenkomst van p53. Activatie van de Raf/MEK/MAPK pathway via 
Ras kan hierdoor een sleutelrol in het onderdrukken van p53 spelen. 
 
Chk2 activeert p53 na DNA schade. Ook ATM (ataxia telanientasia mutated protein) ligt 
functioneel upstream van p53. Onder invloed van ioniserende straling wordt ATM geactiveerd, 
dit leidt op zijn beurt tot de activatie van Ckh2 via fosforylatie. Zo wordt CDC25C (cell division 
cycle 25 C) verhindert. Dit houdt de cel in G2 toestand en p53 wordt gefosforyleerd op Ser20, 
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hetgeen de binding van MDM2 verhindert zodat p53 wordt gestabiliseerd. ATM kan ook p53 
direct fosforyleren op Ser15, hetgeen vereist is voor de activatie van p53 als transcriptiefactor 
en ook synergistisch werkt met de fosforylatie op Ser20. 
 
P53 kan ook worden gefosforyleerd door JNK. JNK is een familie van stresskinases die worden 
geïnduceerd door wijzigingen in redoxpotentiaal, door hitteschok, osmotische schok, UV en 
inflamatoire cytokines. JNK vereist voor zijn activiteit MEKK (mitogen-activated protein kinase 
kinase) 1-4 dat MKK (mitogen-activated protein kinase kinase) 4/7 activeert. MKK 4/7 
fosforyleert op zijn beurt JNK op residuen 183 en 185. Geactiveerd JNK zal uiteindelijk zijn 
substraat p53 fosforyleren. Deze fosforylatie van p53 door stresskinases of DNA schade zal 
leiden tot zijn stabilisatie en acetylatie, hetgeen essentieel is om p53 te stimuleren tot de 
transcriptie van zijn doelgenen. Acetylatie van de C-terminus van p53 vereist de coactivatoren 
CBP (CREB binding protein) en PCAF (p300/CBP associated protein). Deze coactivatoren 
interageren met elkaar en beide bezitten intrinsiek histon acetylatietransferase activiteit. 
Verscheidene p53 deacetylases zijn al geïdentificeerd, zoals MDM2, een complex met HDAC1 
(histon deacetylase 1) en Sirt. 
 
BRCA1 (breast cancer 1) kan ook de p53 pathway activeren door twee gescheiden 
mechanismen: accumulatie van p53 (direct ofwel via de indirecte inductie van p14ARF) ofwel 
via directe transcriptionele activatie van p53. BRCA1 kan verder ook de chemosensitiviteit en 
de herstelling van DNA schade verhogen door coactivatie van p53. Verder bindt p53 ook met 
TBP (TATA binding protein). Deze TBP-p53 interactie is van functioneel belang voor de 
regulatie van genen afgeschreven door RNA polymerase III. PIAS eiwitten daarentegen 
verhinderen de transcriptionele activiteit van p53, het PIAS-SUMO complex zou een belangrijke 
rol spelen bij de regulatie van p53 en eventueel nog andere transcriptiefactoren. Geactiveerd 
p53 induceert de transcriptie van BAX (BCL2 associated X protein) en andere genen om zo 
apoptose te initiëren in bepaalde celtypes. 
 
De p53 pathway onderhoudt genomische stabiliteit door het uitschakelen van beschadigde 
cellen ofwel door hun deling te blokkeren ofwel via apoptose. Gamma stralen zullen 
bijvoorbeeld p53 activeren om de transcriptie van p21 (CIP1) en GADD4 te verhogen. Deze 
binden en inhiberen vervolgens CDK4 (cycline dependent kinase 4). Dit veroorzaakt 
hypofosforylatie van RB (retinoblastoma) zodat de vrijstelling van E2F wordt geblokkeerd en 
de cel in het G1-S stadium wordt  geblokkeerd. De mogelijkheid van p53 om apoptose te 
promoten als antwoord op mitogene oncogenen is essentieel voor zijn functie als 
tumorsuppressorgen. Caspase 9 en zijn cofactor APAF1 (apoptotic protease activating factor 1) 
zijn belangrijke downstream componenten van p53 in Myc-geïnduceerde apoptose. P53 is ook 
vereist voor de hypoxia-geïnduceerde apoptose. De effecten veroorzaakt door p53 zijn dus 
apoptose, DNA herstel en celcycluscontrole ter hoogte van de G1 – S en G2 fases.  
 
(Hammond et al., 2002; Yanping & Xiong, 2001 ; Chen et al., 2003; Atsushi et al., 2000; 
Canman et al., 1998; Hirao et al., 2000; Soengas et al., 1999). 
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Figuur 18: schematische voorstelling van de meeste pathways waarin p53 is in betrokken 
(afkortingen in de tekst; bron: http://www.proteinlounge.com: “complete systems biology”) 

7.2. Celcyclus 
 
Hypermethylatie van celcyclus inhibitor p16INK4a, zoals bij veel tumoren wordt opgespoord, 
laat kankercellen toe te ontsnappen aan het verouderingsproces en laat ze toe sterk te 
prolifereren (Herman et al., 1995). Ook het retinoblasmagen (RB) en de celcyclusinhibitor 
p15INK4b kunnen sterk gemethyleerd worden (Herman et al., 1996; Robertson et al., 1999). 



 

Literatuurstudie 34 

7.3. DNA herstel 
 
De consequenties van hypermethylatie zijn onder andere: genomische instabiliteit door 
silencing van DNA mismatch herstelgen hMLH1; mutaties in K-RAS en p53 door 
hypermethylatie van de O6-methylguanine-DNA methyltransferase promotor zodat de 
verwijdering van methylgroepen op de O6 positie van guanine wordt geblokkeerd; 
hypermethylatie van het mitotische controlegen CHFR; inactivatie van BRCA1 zodat de 
herstelling van breuken in DNA dubbelstengen wordt geblokkeerd (Esteller, 2003). 

7.4. Hormonale respons 
 
Vooral bij borstkanker en kankers aan de uterus is hypermethylatie van genen die coderen 
voor progesteronreceptoren, oestrogeenreceptoren en androgene receptoren van belang 
aangezien ze zo de kankercellen ongevoelig maken voor behandelingen met steroïdhormonen 
(Jarrard, 1998). 

7.5. Veroudering 
 
Het onderzoek naar de novo methylatie in kankertypes bracht aan het licht dat in een individu 
honderden genen zijn gerelateerd met methylatie door veroudering. Maar wat zijn de 
functionele gevolgen van methylatie tijdens de veroudering? In tegenstelling met methylatie 
bij tumorontwikkeling, waar de methylatie dens is, is de methylatie bij veroudering vooral 
slechts gedeeltelijk met niveaus van methylatie tussen 5 en 50 %. Zulke lage niveaus van 
methylatie kunnen op twee manieren worden verklaard: methylatie komt in alle cellen voor 
maar heeft weinig effect op genexpressie, of methylatie is intensief maar komt slechts in een 
aantal cellen voor. In de colon komen beide situaties voor, afhankelijk van het gen. Een studie 
van transgenen in epitheliale cellen in de colon toonde aan dat silencing gerelateerd aan 
veroudering uniform voorkwam binnen een bepaalde crypte maar een mozaïekpatroon 
vertoonde over de hele colon. Eén enkele crypte, afkomstig van één enkele stamcel, kon 
autonoom getroffen worden door silencing, en het aantal crypten met silencing verhoogt met 
de leeftijd. Maar wat is nu de oorzaak van deze methylatie die gelinkt is aan veroudering? Er 
zouden methylatiecentra bestaan die ouderdomsgerelateerde methylatie aantrekken en zich, 
naarmate de leeftijd vordert, meer en meer uitbreiden naar de promotorregio. Verder is het zo 
dat deze methylatie erg variabel is tussen verschillende weefsels en verschillende individuen. 
De bronnen voor deze variabiliteit zijn van groot biologisch en klinisch belang (Issa, 2003). 
 
Het is nu duidelijk dat de leeftijdsgebonden epigenetische wijzigingen aanleiding geven tot een 
kleine fractie van normaal epithelium die een neoplastische transformatie ondergaan door de 
expressie van sleutelgenen zoals MLH1 in de colon te onderdrukken. Hoewel deze wijzigingen 
slechts voorkomen in een kleine fractie van de normale weefsels, wordt hun massale 
aanwezigheid in neoplastische lesis verklaart door de positieve selectie via verhoogde 
proliferatie en verminderde apoptosis (Issa, 2003). 
 
Een andere ziekte gekenmerkt door focale proliferatieve lesis is artherosclerotische vasculaire 
ziekte. Ongecontroleerde proliferatie van gladde spiercellen draagt bij tot de vernauwing van 
het vasculaire lumen. Nog geassocieerd met veroudering is de methylatie van de promotor van 
de oestrogeenreceptor α (ER-α ) (Issa, 2003). 
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Het begrijpen van de leeftijdsgebonden methylatie zou het mogelijk maken te kunnen 
tussenkomen in het proces als preventie. Met dierlijke modellen is al aangetoond dat de 
niveaus van DNA methyltransferases verlagen, het risico op tumorontwikkeling beperkt. Er is 
ook veel onderzoek naar de relatie tussen het dieet en DNA methylatie en verdere studies 
zouden het dieet kunnen verhelderen dat geschikt is om ouderdomsgebonden DNA methylatie 
te verminderen (zie p. 29). Het voordeel van epigenetische wijzigingen is dat ze reversibel 
zijn, hetgeen duidelijk aangetoond wordt bij de embryogenese waar de epigenetische 
informatie bijna volledig gewist wordt. Inhibitoren van DNA methyltransferases zouden dan 
ook ouderdoms -en kankergerelateerde silencing van genen kunnen opheffen. Men hoopt dan 
ook dat het klinische onderzoek naar epigenetische therapieën ouderdomsziekten zou kunnen 
beïnvloeden en zou leiden naar een vorm van levensverlenging, zeker bij individuen die risico 
lopen op ziektes, gerelateerd met methylatie (Issa, 2003)(zie p. 43). 

8. Ziektes veroorzaakt door epimutaties 
 
Epimutaties zijn abnormale wijzigingen in de epigenetische modificaties, eigenlijk net zoals 
mutaties wijzigingen in de DNA sequentie betekenen. Epimutaties worden veroorzaakt door 
mutaties in factoren zoals methyltransferases die belangrijk zijn voor epigenetische profielen. 
Epimutaties komen ook met een zekere frequentie spontaan voor, deze frequentie wordt 
bepaald door genetische en omgevingsfactoren (Reit et al., 2003). 

8.1. Kanker 
 
In kankercellen vinden significante wijzigingen in de DNA methylatiepatronen plaats die 
kunnen worden samengevat als een globale hypomethylatie van het genoom gecombineerd 
met hypermethylatie op bepaalde plaatsen (Robertson, 2001). De oorzaak van deze 
wijzigingen is grotendeels onbekend; de zoektocht naar genetische defecten in de 
transcriptionele eenheden heeft tot nu toe niets opgeleverd. Er is veel meer bekend over hoe 
de wijzigingen aan de DNA methylatie kan leiden tot wijzigingen in de genexpressie die 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van tumoren. 
 
Onder meer tumorsuppressorgenen zouden door methylatie kunnen worden geïnactiveerd. De 
duidelijke associatie van methylatie en transcriptionele activiteit heeft geleid tot een herziening 
van de two-hit hypothese voor de inactivatie van tumorsuppressie van Knudson (Jones & 
Laird, 1999).  
 
DNA methylatie is eigenlijk een epigenetisch functioneel equivalent van genetische wijzigingen 
zoals deleties en mutaties. De twee allelen van een tumorsuppressiegen kunnen worden 
geïnactiveerd door een combinatie van epigenetische en genetische wijzigingen. Er zijn vele 
voorbeelden van de inactivatie van tumorsuppressiegenen en nog een aantal andere genen 
door de methylatie van CpG eilanden in de promotorregio door humane kankers. De novo 
methylatie van bepaalde genen kan al vroeg optreden in de tumorontwikkeling en zo leiden tot 
het abnormaal functioneren van belangrijke pathways in de cel zoals de sturing van de 
celcyclus, apoptose en cel- cel communicatie (Robertson, 2001). 
 
Wijzigingen in het DNA methylatiepatroon kan vele cellulaire consequenties hebben: niet alleen 
wordt de transcriptionele activiteit van tumorsuppressorgenen geïnactiveerd maar is de 
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hypermethylatie van genen ook betrokken bij de cellulaire impact op chemotherapie en de 
inactivatie van DNA repair mechanismen en systemen om de cel tegen carcinogenen te 
beschermen. De globale hypomethylatie van het genoom heeft implicaties voor de 
chromosoomstabiliteit, veroorzaakt het verlies van imprinting en de reactivatie van 
transposons en retrovirussen; al deze factoren kunnen een belangrijke bijdrage hebben in de 
verdere ontwikkeling van de tumor (Robertson, 2001). 

8.2. Rett syndroom 
 
Verschillende studies tonen aan dat DNA methylatie cruciaal is voor het normaal functioneren 
en ontwikkelen van neuronen in de hersenen. Mutaties in het gen dat het MeCP2 eiwit codeert 
(één van de factoren die op gemethyleerd DNA binden en DNA methylatie aan transcriptionele 
repressie linken) veroorzaken een ernstige neurologische aandoening, het Rett syndroom. Het 
Rett syndroom komt bij vrouwen voor met een frequentie van 1 op 10-15000. De vroegste 
neurologische symptomen treden op tussen de 6de en de 18de maand na de geboorte. De 
neurologische defecten uiten zich in de degeneratie van spraak- en motoriek vermogen, 
autisme, ataxia en erg karakteristieke stereotype bewegingen van de hand (Amir et al., 1999). 

8.3. ICF syndroom 
Het ICF syndroom (immunodeficiency centromeric instability - facial anomalies syndrome) is 
een zeldzame ziekte, gekenmerkt door onder andere immunodeficiëntie en onstabiliteit van de 
centromeerregio’s. Het ICF syndroom wordt moleculair gekenmerkt door de hypomethylatie 
van satelliet 2 en 3 sequenties. Het gen, geassocieerd met ICF, is gelegen in de 20q11-q13 
regio, een gebied waarin het DNMT3B (een DNA methyltransferase) ligt. Het is intussen 
aangetoond dat het ICF syndroom inderdaad veroorzaakt wordt door mutaties in dit DNA 
methyltransferase gen (Xu et al., 1999). 

8.4. Fragiel X syndroom 
 
Mutaties in het FMR1 gen veroorzaken het fragiel X syndroom. De meest voorkomende mutatie 
in FRM1 is de uitbreiding van de CCG herhalingen op het einde van het gen. Door deze 
uitbreiding worden de CG dinucleotiden van de CCG herhaling gemethyleerd en wordt het 
FRM1 gen transcriptioneel gesilenced. Deze silencing lijkt te worden veroorzaakt door 
wijzigingen in de chromatinestructuur. De locale condensatie van het chromatine leidt tot de 
genetische stabilisatie van de uitgebreide herhalingen (Coffee et al., 1999). 
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9. Toekomstperspectieven 

9.1. Moleculaire diagnostiek 

9.1.1. Informatie-inhoud van DNA methylatie 

 
 Sommige posities van methylatie geven informatie over de huidige activiteit van een 

gen 
 Andere posities in de promotor van een gen kunnen informatie geven hoe eenvoudig 

een gen kan geactiveerd worden, hetgeen zou toelaten dat we de reactie van een cel op 
een geneesmiddel of andere stimuli kunnen voorspellen 

 Het methylatiepatroon van sequenties die binden met transcriptiefactoren laat toe 
voorspellingen te maken over de binding van transcriptiefactoren of andere 
chromatinecomponenten 

 Expressie van genetische netwerken wordt vaak gecontroleerd door veranderingen in 
chromatinestructuur. Omdat dit wordt teruggevonden of zelfs wordt gecontroleerd door 
methylatie, kan de expressie van vele genen worden getest door naar enkele sites in 
het genoom te kijken 

 Het methylatiepatroon van een cel verschilt drastisch naargelang de leeftijd 
 Nutritionele en omgevingsvariabelen hebben een significant effect op de 

methylatietoestand 
 Het methylatiepatroon is erfelijk over celdelingen heen, zodat effecten in het verleden 

zoals omgevingsinvloeden tijdens de embryonale ontwikkeling worden gereflecteerd in 
het methylatieprofiel 

 Methylatiepatronen verschillen op veel posities van het genoom naargelang het weefsel 
(Olek et al., 2003) 

9.1.2. Technische voordelen van diagnostiek op methylatie 

 
 DNA is een stabiele molecule 
 Als men gebruikt maakt van DNA als molecule om te analyseren, kan men zowel SNP 

signalen als methylatiesignalen opnemen in hetzelfde analytisch proces, zonder extra 
inspanningen 

 Methylatiepatronen, relevant voor tumoren, kunnen worden bepaald via circulerende 
tumorcellen of uit vrij DNA in het bloed van tumorpatiënten 

 De sensitiviteit bij het opsporen van methylatie is erg hoog 
 Methylatiesignalen zijn digitaal: elke cytosine op een chromosoom kan gemethyleerd 

(1) zijn of ongemethyleerd (0) 
 PCR cycli vestoren de helderheid van het methylatiesignaal niet, zodat de analyses 

kunnen worden uitgevoerd op grote schaal en met genen met een laag en een hoog 
aantal kopijen tegelijkertijd 

 DNA methylatiesignalen zijn goed te kalibreren 
 Het is mogelijk het DNA methylatieprofiel te bepalen van stalen bewaard in paraffine, 

formaline en alcohol 
 Analyse van methylatie kan gebeuren met een heleboel technieken (micro-arrays, Real 

Time PCR, massa spectrometrie,…) zodat in elke situatie de meest efficiënte techniek 
kan worden gekozen (Olek et al., 2003) 
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9.2. Opsporen van kanker 

9.2.1. Vroege diagnose 

 
Er is dringend nood aan nieuwe technieken om vroege diagnose van kanker en het 
heropflakkeren ervan mogelijk te maken. In deze optiek was de bevinding dat tumorcellen 
DNA vrijgeven erg belangrijk. Zo kan men immers op plaatsen die zich op een afstand 
bevinden van de tumor een analyse uitvoeren op tumorspecifieke DNA merkers, bijvoorbeeld 
specifieke mutaties in het p53 tumorsuppressorgen (Hibi et al, 1998). Ondanks deze hoopvolle 
ontdekking staan de vele verschillende mogelijke mutaties die werden geobserveerd in het p53 
gen in de weg voor snelle screening. Een aanpak die gebaseerd op het DNA methylatiepatroon 
zou dan ook bijzonder nuttig zijn, aangezien dit patroon voor een bepaald gen geen variatie 
vertoont tussen individuen onderling. 
 
Tumorspecifiek DNA kan vrij eenvoudig worden gehaald vanuit de plaats waar de tumor zich 
ontwikkelt (bijvoorbeeld uit urine van patiënten met prostaatkanker) en er is melding gemaakt 
dat voldoende hoeveelheden tumor DNA gehaald kunnen worden uit serum van 
longkankerpatiënten. Hoopvol is ook dat op basis van DNA uit het sputum van 
longkankerpatiënten al drie jaar voor een klinische diagnose mogelijk is, de tumor kan worden 
opgespoord via methylatiespecifieke methodes (Palmisano et al., 2000). 

9.2.2. Moleculaire classificatie 

 
Blijkbaar kan er een profiel worden bepaald van welke tumorsuppressorgenen er bij een 
bepaald soort kanker worden gemethyleerd. Waarom nu precies bij bepaalde tumoren een 
tumorsuppressorgen wordt gehypermethyleerd en in andere gelijkaardige tumortypes niet, is 
nog niet duidelijk. Net zoals bij genetische mutaties neemt men de hypothese aan dat silencing 
van bepaalde genen in sommige situaties een overlevingsvoordeel biedt (Esteller, 2003). 
Tabel 2 (Esteller, 2005) geeft een globaal overzicht van welke genen kunnen 
gehypermethyleerd bij bepaalde kankertypes. Op basis van zulke gegevens kan men via 
algoritmes (machine learning) bepalen welke regio’s van welke genen het best geschikt zijn 
om een methylatieprofiel op te stellen zodat men met zo weinig mogelijk testen en zo snel 
mogelijk een goede diagnose heeft welk kankertype de patiënt heeft (Garinis et al., 2002). 
 
Figuur 19 (Paz et al., 2003b) toont aan dat men op basis van het methylatiepatroon van 
enkele genen een heleboel kankercellijnen juist kan clusteren. 
 
Men is nu bezig nauwkeurig het methylatieprofiel (methylotype) voor elke kanker te 
beschrijven. Via algoritmes die de methylatiepatronen analyseren heeft men al aangetoond dat 
alvast voor een aantal kankertypes men het type tumor erg goed kan voorspellen op basis van 
ongeveer 200 CpG regio’s in de buurt van een 50-tal  genen (Novik et al., 2002). 
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Tabel 2: DNA hypermethylatie van genen 
 

 
 
De studie van Feltus et al. (2003) gaat nog een stap verder: zij ontdekten dat via 
overexpressie van DNMT1 en een analyse met restrictie-enzymen die het onderscheid kan 
maken tussen gemethyleerde en niet-gemethyleerde CpG sequenties (via restriction landmark 
genome scanning, RLGS – zie p. 11) dat niet alle CpG eilanden even gevoelig zijn voor de novo 
methylatie. Verder konden ze aantonen dat de epigenetische toestand van een CpG eiland te 
voorspellen was; hun algoritmes konden op basis van zeven patronen met 82 % zekerheid 
voorspellen of een CpG eiland gemethyleerd was of niet. Deze methylatiestatus kon dus 
bepaald worden aan de hand van de sequentie zelf (Feltus et al., 2003). 
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Figuur 19: hiërarchische clustering van humane kankercellijnen met behulp van 
hypermethylatie van CpG eilanden. Rood betekent dat de promotorregio voor een gen 
gehypermethyleerd is; groen betekent geen promotormethylatie en zwart geeft een 
homozygote deletie aan. De verschillende celtypes worden weergegeven door een kleur: colon 
(blauw), borst en prostaat (donkergroen), long (roze), nier (grijs), hoofd en nek (lichtgroen), 
leukemie (lichtblauw), melanoom (geel), glioom (donkerviolet), lymfe (magenta) en niet-
getransformeerde cellijnen (rood). 
 
 

Epigenomics (http://www.epigenomics.com) is op dit moment in 
samenwerking met Roche vroege detectie en moleculaire 
classificatietesten aan het ontwikkelen en valideren. Voor een aantal 
kankertypes heeft men al epigenetische merkers gevonden (zie Figuur 
20). 
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Figuur 20: ontwikkeling van vroege detectie en moleculaire classificatietesten door 
Epigenomics en Roche 

9.2.3. Weefselidentificatie 

 
Epigenetische analyse is een excellente methode om de verschillende pathways van de 
differentiatie te bekijken en om de identiteit en activiteit te achterhalen. DNA methylatie 
moduleert niet enkel genexpressie, het functioneert ook als cellulair geheugen dat informatie 
geeft over de differentiatietoestand die de progenitorcel had bereikt. Methylatie kan aanzien 
worden als een foto die de differentiatietoestand, die werd bereikt door externe stimuli, 
bevriest. Na bisulfietbehandeling kan het methylatiepatroon worden omgezet in een digitaal 
signaal. Zo kan de differentiatietoestand van een cel worden voorgesteld als een digitale string 
van 0 (niet-gemethyleerd) en 1 (gemethyleerd). Analyse van de methylatie heeft volgende 
voordelen (Olek, 2003): 
 

 Een digitaal signaal genereren dat onafhankelijk is van de hoeveelheid celmateriaal 
 Veel CpG eilanden tegelijkertijd analyseren, zodat complexe patronen ontstaan 
 Multiplex merkers kunnen worden gebruikt 
 Het DNA substraat is erg stabiel 
 Laat comparatieve analyse toe van in vitro en in vivo weefsel na weefseltransplantatie 
 Laat de correcte identificatie toe van celtypes uit biopsie en autopsie 
 Laat de analyse toe van in vitro gedifferentieerde cellen en de correcte identificatie van 

deze cellen 
 Laat analyse toe van het differentiatieproces van cellen en de identificatie van 

groeifactoren, media en andere omstandigheden die vereist zijn voor correcte 
differentiatie 

 Finale kwaliteitscontrole bij de productie van weefsels 
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9.2.4. Pharmaco-epigenetische stratificatie 

 
Voor pharmacogenetische en diagnostische classificatie van patiënten is genetische informatie 
belangrijk (bijvoorbeeld SNPs), net zoals informatie over genactiviteit. De mogelijkheid van 
een enzym een geneesmiddel te metaboliseren zou bijvoorbeeld beïnvloed kunnen worden 
door zijn aminozuursequentie (bijvoorbeeld het gevolg van van een SNP) en zijn 
expressieniveau (wijzigingen in methylatiepatroon). Methylatietechnologie zou de technische 
problemen kunnen oplossen die tot nu toe de opname van genactiviteitsprofielen bij klinische 
ontwikkeling verhinderden. Het methylatieprofiel kan eenvoudig en geautomatiseerd bepaald 
worden en uit deze data kunnen statistische analyses merkers halen. Eenmaal een 
diagnostische merker is geïdentificeerd, kan deze routinematig gezocht worden in stalen die 
bewaard worden in paraffine. 
 
Probleem met de huidige genetische technieken is niet de beschikbaarheid van assays, maar 
eerder voldoende informatie halen uit de SNP analyse uit kleine klinische populaties. De 
huidige genetische technieken werken zelfs niet met de grotere groepen uit fase III. Een 
strategie om dit probleem op te lossen zou er uit kunnen bestaan dat zowel genetische (SNP) 
als epigenetische (genactiviteit – methylatiepatroon) informatie wordt gecombineerd. 
 

 
 

Figuur 21: voorstelling van het principe van pharmaco-epigenetische stratificatie. Op basis 
van het al dan niet gemethyleerd zijn bepaalde regio’s kan een welbepaalde 
behandelingsmethode succesvol zijn of net niet. Zo zou de best mogelijke behandeling 
gedeeltelijk worden bepaald door de patiënt zijn methylatieprofiel. 
 
Voorbeeld van pharmaco-epigenetische stratificatie is een studie van Hegi et al. (2005). In 
deze studie wordt aangetoond dat glioblastomapatiënten, waar de promotor van MGMT (O6-
methylguanine–DNA methyltransferase) gemethyleerd is, een hogere overlevingskans hebben 
bij het toepassen van carmustine of temozolomide (alkylerende chemotherapie) naast 
radiotherapie. Bij deze groep van patiënten heeft het dus wel degelijk meer zin om deze stof 
toe te dienen, bij patiënten waar de MGMT promotor niet is gemethyleerd geef het al dan niet 
toepassen geen significant verschil. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 22. 
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Figuur 22: overlevingscurves van patiënten met een gemethyleerde en niet-gemethyleerde 
MGMT promotor en de verschillende behandelingen (radiotherapie alleen of gecombineerd met 
temozolomidine) 

9.3. Methylatietherapie 

9.3.1. DNA methylatie als doelwit 

 
DNA methylatie van de promotorregio’s kan worden geraakt door de DNA methyltransferases 
te blokkeren. Dit kan leiden tot de re-expressie van tumorsuppressorgenen en het herstel van 
de gevoeligheid voor geneesmiddelen. De eerste DNA methyltransferase die werden 
gesynthetiseerd waren 5-aza-cytidine en 5-aza-2-deoxycitidine (decitabine). Deze stoffen zijn 
analogen van pyrimidines die in het genomisch DNA worden ingebouwd en een covalent 
complex vormen met DNMT1 en het inactiveren. Op die manier worden nieuw 
gesynthetiseerde strengen niet langer gemethyleerd. Decitabine is toxisch en moet daarom in 
lage concentraties gebruikt worden. Het herstelt onder meer de sensitiviteit voor 
chemotherapeutische drugs door het hMLH1 gen terug tot expressie te brengen, een 
mismatch-repair gen dat cruciaal is bij de respons op DNA-beschadigende geneesmiddelen 
zoals carboplatine en epirubicine.  
 

Een andere aanpak om DNA methylatie te inhiberen wordt getest door 
Methylgene in samenwerking met MGI® Pharma. Dit bedrijf heeft een 
antisense oligonucleotide (MG98) tegen DNMT1 ontwikkeld. Behandeling met 
MG98 zou zo de gehaltes aan DNMT1 sterk verminderen en zo verscheidene 
genen (waaronder p16) terug tot expressie brengen. De grootste zorg is 
echter dat de globale hypomethylatie kan leiden tot de reactivatie van virale 
sequenties en imprinted genen met effecten gerelateerd aan tumorgroei 
(Olek, 2003). 

9.3.2. Chromatine als doelwit 

 
Een ander veelbelovend doelwit van de epigenetische therapie is de histonmodificatie. 
Verschillende families van histondeacetylases (HDACs) en histon acetyl transferases (HATs) 
zijn geïdentificeerd. HDACs kunnen voor therapeutische doeleinden worden geïnhibeerd door 
verschillende moleculen: vetzuren met een korte keten (zoals butyraat), hydroxaminezuren 
(bv. trichostatine A), cyclische tetrapeptiden (bv. trapoxine A, apicidine) en benzamides (bv. 
MS-275). In menselijke tumorcellen veroorzaken HDAC inhibitoren groeiarrest, cellulaire 
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differentiatie en apoptose. Interessant is dat de expressie van slechts twee procent van de 
genen wordt gewijzigd na behandeling met HDAC inhibitoren. Recente studies hebben de 
structuur van het katalytisch domein van HDACs bepaald, zodat nu zeer specifieke inhibitoren 
gesynthetiseerd kunnen worden. Net zoals bij de demethylerende agentia rijst de vraag hoe 
we specifieke genen kunnen activeren waarvan de re-expressie noodzakelijk is voor apoptose, 
pathways die de groei van tumoren onderdrukken en sensitiviteit voor antikanker 
geneesmiddelen (Olek, 2003). 

9.3.3. Voorbeeld: opheffen van chemoresistentie 

 
Hoewel chemotherapeutische geneesmiddelen veel gebruikt worden, blijft de resistentie tegen 
deze stoffen de meest onvoorspelbare factor in de behandeling en beperkt deze resistentie de 
succesvolle behandeling van vele kankertypes. Als we de cellulaire en moleculaire 
mechanismen kennen die aanleiding geven voor deze resistentie zou dit een drastische impact 
hebben op de manier waarop chemotherapeutische geneesmiddelen worden gebruikt en 
ontworpen. De mogelijkheid dat genen die coderen voor de resistentie tegen 
chemotherapeutica reversibel worden uitgeschakeld door DNA methylatie zou belangrijke 
consequenties kunnen hebben. 
 
Chemotherapeutica doden gevoelige cellen via apoptose zodat de downregulatie van elk gen 
dat betrokken is in het apoptotisch proces een mechanisme zou kunnen zijn van resistentie 
tegen deze stoffen. Een voorbeeld is de relatie tussen het verlies van het apoptose-
gerelateerde eiwit caspase-8 en resistentie voor doxorubicine en cisplatine (cytotoxische 
geneesmiddelen). Behandeling van cellen die behandeld zijn met 5-aza-2’-deoxycitidine zorgde 
voor de expressie van caspase-8 en zo tot de herstelling van de gevoeligheid voor 
chemotherapie  (Fulda et al., 2001). 
 
Hoewel deze gegevens vooral gebaseerd zijn op testen met celculturen tonen ze toch aan dat 
het uitschakelen van de silencing van apoptose-gerelateerde genen de efficiëntie van 
chemotherapie kan verhogen en dat vrij eenvoudige genetische testen zouden kunnen leiden 
tot de identificatie van patiënten die zouden kunnen genieten van een behandeling die 
chemotherapeutica en inhibitoren van DNA methylatie en/of deacetylase van histonen 
combineert. 
 
Chemoresistentie kan ook veroorzaakt worden door andere mechanismen zoals downregulatie 
van genen betrokken in de interactie met het geneesmiddel, de stabiliteit of de accumulatie 
van het geneesmiddel wordt gewijzigd door de uitschakeling van deze genen. 
 
Hetzelfde mechanisme zou ook kunnen worden toegepast om de hypermethylatie van 
tumorsuppressorgenen teniet te doen. Probleem hierbij is echter dat de geneesmiddelen die 
DNA kunnen demethyleren niet specifiek zijn, zodat we ze niet kunnen gebruiken om enkel 
bepaalde genen te demethyleren; ze veroorzaken een globale hypomethylatie. Bijkomend 
probleem is dat in hoge dosissen deze stoffen een toxisch effect vertonen op gezonde cellen. 
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Figuur 23: Promotormethylatie kan worden opgeheven door inhibitoren van DNA methylatie 
of histon deacetylase. Cytosine-analogen zoals 5-aza-2’-deoxycitidine worden ingebouwd in 
het DNA en verhinderen binding van het DNA methyltransferase (DNMT). Inhibitie van histon 
deacetylase (HDAC) stimuleert de acetylatie van de histonen zodat opnieuw een open 
chromatinestructuur ontstaat die transcriptioneel actief is (Worm & Guldenberg, 2002). 

9.3.4. Target-specificiteit: de Sangamo aanpak 

 
Sangamo Biosciences heeft een veelbelovende aanpak geïntroduceerd die 
het probleem van specificiteit bij het gebruik van DNA demethylerende 
stoffen en HDAC inhibitoren kan oplossen. Om een specifieke activiteit 
(acetyl transferase, histon deacetylatie, K9 methyl transferase, …) naar een 

welbepaalde site in het genoom te brengen, wordt gebruik gemaakt van het DNA- bindend 
zinkvingerdomein Cys2-His2. Dit motief wordt aangepast zodat het de gewenste specificiteit 
heeft voor een bepaalde DNA bindingssite. Zo ontstaat een synthetisch peptide (ZFP™). 
Afhankelijk of de re-expressie van het doelgen of eerder zijn downregulatie nuttig is, wordt 
een functioneel domein dat dienst doet als transcriptionele activator of repressor, aan het 
artificieel peptide gebonden (Reik, 2002).  

9.4. Human Epigenome Project (HEP) 
 

Het doel van het Human Epigenome Project 
(http://www.epigenome.org) is methylatie-patronen over het 
gehele genoom te identificeren, catalogiseren en interpreteren 
en dit voor alle menselijke genen in alle belangrijke weefsels. 
Het consortium dat dit project opgezet heeft (Wellcome Trust 
Sanger Institute, Epigenomics AG & Centre National de 
Génotypage), ziet methylatie als de belangrijkste missing link 
tussen genetica, ziekte en de omgeving.  
 

De onderzoekers gaan in dit project op zoek naar methylatie variabele posities (MVPs) als 
epigenetische merkers die een grote vooruitgang in de kennis en de diagnostiek van allerlei 
ziektes. Alle MVP-data die wordt geïdentificeerd wordt na 120 dagen publiek bekend gemaakt. 

http://www.cng.fr/
http://www.cng.fr/
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Recent heeft het consortium als voorproef op het volledige project de methylatiepatronen in 
het Major Histocompability Complex (MHC) onderzocht, een regio op chromosoom 6 die wordt 
geassocieerd met meer ziektes dan elke andere regio in het humaan genoom. Ze hebben MVPs 
in de nabijheid van de promotor en andere relevante regio’s op 150 loci geïdentificeerd in 
weefsels van een heleboel individuen. Deze data zal een verhelderend inzicht geven in het 
verband tussen de genetica en epigenetica die aan de basis ligt van ziekte, in het bijzonder 
auto-immuunziekten (Rakyan et al., 2004). 
 
Voor dit proefproject heeft men een specifieke detectietechnologie ontwikkeld die de 
geautomatiseerde bisulfietbehandeling van het DNA, de genspecifieke bisulfiet PCR en 
sequenering van amplicon op grote schaal inhoudt. Analyse en kwantificering van 
methylatiepatronen wordt uitgevoerd door middel van massaspectrometrie en microarrays.
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1. Sequentie-informatie 
 
We hebben toegang tot een lijst met 125 genen waarvan men zeker weet dat de promotor 
gemethyleerd kan worden tijdens de ontwikkeling van kanker. Deze genen vormen de 
positieve lijst. De negatieve lijst wordt verkregen door ad random genen te kiezen. 
 

Via Ensembl (http://www.ensembl.org) worden deze genen opgespoord en de 
verschillende transcripten opgezocht. Ook wordt het RefSeq nummer genoteerd, 
aangezien deze identificatie ook wordt gebruikt door andere databanken die verder 
gebruikt worden. 

 
De genen die we gebruiken worden in het kader van dit proefschrift niet vermeld, aangezien 
deze data nog niet eerder gepubliceerd is. Ook in het verdere verloop van dit werk worden alle 
mogelijke verwijzingen naar deze sequenties gemaskeerd. 

1.1. Transcriptiestartsite 
 

Vervolgens wordt een database gebruikt van de transcriptiestartsites 
(DBTSS, http://dbtss.bioinf.med.uni-goettingen.de) om de sequenties 
van de verschillende transcripten in de buurt van deze 
transcriptiestartsite te bekomen (Suzuki et al., 2002). 

 
De sequentie vanaf 9000 bp upstream van de transcriptiestartsite (TSS) tot 3000 bp 
downstream ervan wordt hiermee opgevraagd. Zo krijgen we een idee waar ergens ten 
opzichte van de transcriptiestartsite de CpG eilanden zich bevinden en wat de invloed is van de 
positie van een CpG eiland ten opzichte van de TSS op zijn eigenschappen.  
 
Ook worden de sequenties vanaf 500 bp upstream tot 500 bp downstream van de TSS 
opgevraagd. Dit doen we omdat gebleken is dat de meeste CpG eilanden zich in de nabijheid 
van de transcriptiestartsite bevinden, hetzij in de promotorregio, hetzij in het onvertaald 
gebied na de startsite. Deze sequenties worden verder gebruikt om de classificatie positief-
negatief zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, ze worden bewaard in een FASTA-bestand met 
als identificatielijn het eigen referentienummer en het Ensembl ID. 

1.2. CpG eilanden zoeken 
 
In de sequenties uit dit FASTA bestand (12 kb of 1 kb) gaan we op zoek naar CpG eilanden. Dit 
doen we met het Java-programma CpGIE (CpG Island Explorer, zie p. 8). Volgende parameters 
worden gekozen: minstens 50 % GC en O/E (observed/expected) ratio minstens 0,6. Als 
minimum lengte voor de CpG eilanden kiezen we voor 200. Deze parameters zijn arbitrair 
gekozen op basis van de verschillende ‘definities’ van CpG eilanden en om zoveel mogelijk CpG 
eilanden te bekomen (Gardiner-Garden et al., 1987). Moesten deze criteria moeten aangepast 
worden (strenger gemaakt) kan dat later nog altijd vrij eenvoudig uitgevoerd worden. 
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Het algoritme geeft vrij snel als output volgende parameters van de gevonden CpG eilanden: 
 

 Aantal CpG eilanden gedetecteerd in een bepaalde sequentie 
 Startpositie 
 Eindpositie 
 C+G inhoud (als percentage) 
 O/E (observed/expected) ratio  
 Lengte 

 
Tevens kan men voor een individuele sequentie een grafische voorstelling laten maken van de 
positie van de CpG eilanden waarbij de verticale lijnen regio’s zijn waar de dinucleotide CG 
meer dan verwacht wordt aangetroffen (zie Figuur 24). 
 

 
 

Figuur 24: voorbeeld van de grafische output van CpGIE, met links en rechts de positie in de 
bronsequentie, verticale lijnen stellen dense CpG regio’s voor en de uiteindelijke CpG eilanden 
worden onderlijnd en genummerd 
 
Op Figuur 24 is duidelijk te zien dat erg dicht bij de transcriptiestartsite (positie 9000) de CpG 
rijke regio’s heel dens bij elkaar gelegen zijn en de CpG eilanden die in die regio’s worden 
gedetecteerd langer zijn. 
 
Aan de hand van de resultaten wordt een FASTA bestand aangemaakt waar voor elk transcript 
de volgende informatie in vermeld staat: 
 

 In de header: [>] het rangnummer van het gen [.] rangnummer van het transcript [_] 
Ensembl ID van het transcript 

 De sequentie in de buurt van de transcriptiestartsite, aangeduid met SQ gevolgd door 
een spatie en daarna de sequentie 

 Het aantal CpG eilanden gevonden in het transcript, voorafgegaan door middel van AA 
 De startsite, voorafgegaan door “B” en het eilandnummer 
 De lengte, voorafgegaan door “L” en het eilandnummer 
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 Het G+C gehalte, voorafgegaan door “G” en het eilandnummer 
 De O/E ratio, voorafgegaan door “O” en het eilandnummer 

 
Bijvoorbeeld in het geval van het 12 kb transcript dat wordt voorgesteld in Figuur 24 met drie 
CpG eilanden wordt dit de entry in het FASTA bestand: 
 
>003.1_ENST00000264218 
SQ ttcttacaattacatgaactgt…. (1 kb) 
AA 3 
B1 2518 
L1 410 
G1 51.5 
O1 0.64 
B2 7796 
L2 335 
G2 50.1 
O2 0.67 
B3 8653 
L3 1206 
G3 61.4 
O3 0.78 

 
Deze vorm geeft de mogelijkheid om snel verdere analyses uit te voeren op de CpG eilanden 
(gemiddelde lengte, gemiddeld aantal per transcript, gemiddeld GC gehalte,…) en laat ook toe 
op een eenvoudige wijze de sequenties van de CpG eilanden te stockeren in een goed 
georganiseerd bestand. 
 
De eigenschappen (lengte, CG-gehalte,…) van de CpG eilanden van de positieve en negatieve 
lijst worden vergeleken en er wordt ook nagegaan of de CpG eilanden dichter bij de 
transcriptiestart andere eigenschappen vertonen. Er wordt ook nagegaan of met andere 
criteria voor de CpG eilanden de CpG eilanden erg dicht bij de transcriptiestartsite beter 
worden gedetecteerd. 

1.3. Resultaten 

1.3.1. 12 kb 

1.3.1.1. Positieve lijst 

 
Gegevens voor alle CpG eilanden in de regio van 9 kb voor en 3 kb na de TSS (minimum 200 
bp, G+C gehalte van 50 % en O/E ratio van 0,6): 
 

 Aantal: 419 
 Gemiddeld aantal per transcript: 3,22 
 Gemiddelde startpositie: 6000 ± 308 
 Gemiddelde stoppositie: 6758 ± 329 
 Gemiddelde lengte: 758 ± 58 
 Gemiddeld G+C gehalte: 57,75 ± 0,69 
 Gemiddelde O/E ratio: 0,68 ± 0,0091 
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Gegevens van de CpG eilanden die zich (deels) in de buurt van de transcriptiestartsite (3kb 
voor en 3 kb na de transcriptiestart) bevinden: 
 

 Aantal: 256 (61 %) 
 Gemiddelde startpositie: 8221 ± 200 
 Gemiddelde stoppositie: 9168 ± 205 
 Gemiddelde lengte: 947 ± 114 
 Gemiddeld G+C gehalte: 58,69 ± 0,83 
 Gemiddelde O/E ratio: 0,68 ± 0,013 

 
Gegevens van de CpG eilanden die zich (deels) erg dicht bij de TSS (500 bp voor en 500 bp 
na) bevinden: 
 

 Aantal: 113 (27 %) 
 Gemiddelde startpositie: 8335 ± 121 
 Gemiddelde stoppositie: 9826 ± 119 
 Gemiddelde lengte: 1471 ± 190 
 Gemiddeld G+C gehalte: 62,36 ± 1,06 
 Gemiddelde O/E ratio: 0,67 ± 0,022 
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Figuur 25: grafische voorstelling van de startpositie, eindpositie, lengte (bovenaan) en het 
GC-gehalte en de O/E ratio (onderaan) van alle CpG eilanden of enkel de CpG eilanden in de 
6kb of 1kb regio rond de transcriptiestartsite 
 
De conclusies waar Takai & Jones in 2002 toe kwamen, blijken dus ook op deze data te 
kloppen: zij beschrijven hoe nieuwe criteria voor CpG eilanden (minimum lengte van 500 bp, 
G+C gehalte van 55 % en O/E ratio van 0,65) beter geassocieerd zijn met de promotorregio 
van genen. Dit wordt met onze data nagegaan: 256 eilanden (61 %), gezocht met de klassieke 
norm voor CpG eilanden (200 bp, 50 %, 0,6) zijn (deels) in een regio van 6 kb rond (3 kb 
voor, 3 kb na) de transcriptiestart gelegen. Als de 500-55-0,65 criteria gehanteerd worden, 
worden er slechts 84 eilanden gevonden (in vergelijking met 419), waarvan er 63 (75 %) 
(deels) in de 6kb regio zijn gelegen. Deze criteria zijn dus inderdaad beter geschikt om enkel 
CpG eilanden op te sporen die zich in de nabijheid van de promotorregio bevinden, met de 
beperking dat er uiteraard minder eilanden gevonden worden. 

1.3.1.2. Negatieve lijst 

 
Gegevens voor alle CpG eilanden (minimum 200 bp, G+C gehalte van 50 % en O/E ratio van 
0,6): 
 

 Aantal: 559 
 Gemiddeld aantal per transcript: 3,49 
 Gemiddelde startpositie: 6034 ± 281 
 Gemiddelde stoppositie: 6641 ± 294 
 Gemiddelde lengte: 607 ± 52 
 Gemiddeld G+C gehalte: 58,34 ± 3,92 
 Gemiddelde O/E ratio: 0,76 ± 0,18 
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Gegevens van de CpG eilanden die zich (deels) in de buurt van de transcriptiestartsite (3kb 
voor en 3 kb na de transcriptiestart) bevinden: 
 

 Aantal: 329 (59 %) 
 Gemiddelde startpositie: 8487 ± 184 
 Gemiddelde stoppositie: 9260 ± 181 
 Gemiddelde lengte: 763 ± 79 
 Gemiddeld G+C gehalte: 60,28 ± 6,63 
 Gemiddelde O/E ratio: 0,84 ± 0,31 

 
Gegevens van de CpG eilanden die zich (deels) erg dicht bij de TSS (500 bp voor en 500 bp 
na) bevinden: 
 

 Aantal: 131 (23 %) 
 Gemiddelde startpositie: 8295 ± 100 
 Gemiddelde stoppositie: 9597 ± 92 
 Gemiddelde lengte: 1301 ± 141 
 Gemiddeld G+C gehalte: 61,14 ± 1,07 
 Gemiddelde O/E ratio: 0,76 ± 0,016 
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Figuur 26: grafische voorstelling van de startpositie, eindpositie, lengte (bovenaan) en het 
GC-gehalte en de O/E ratio van alle CpG eilanden of enkel de CpG eilanden in de 6kb of 1kb 
regio rond de transcriptiestartsite 
 
De criteria van Takai & Jones (2002) worden ook op deze data nagegaan: 329 eilanden (59 
%), gezocht met de ‘klassieke’ norm voor CpG eilanden (200 bp, 50 %, 0,6) zijn (deels) dicht 
bij de transcriptiestart gelegen. Als de nieuwe criteria (500 bp, 55 %, 0,65) gehanteerd 
worden, worden er slechts 126 eilanden gevonden (in vergelijking met 559), waarvan er 106 
(84 %) (deels) dicht bij de transcriptiestart zijn gelegen. Deze criteria zijn dus inderdaad beter 
geschikt om enkel CpG eilanden op te sporen die zich in de nabijheid van het gen bevinden, 
met de beperking dat er uiteraard minder eilanden gevonden worden. 

1.3.1.3. Samenvatting 

 
Tabel 3: resultaten van de analyse van de CpG eilanden (aantal eilanden, aantal per transcript 
of percentage van het totale aantal eilanden, start -en stopposities, lengte, GC gehalte en O/E 
ratio). De eigenschappen van de negatieve en de positieve lijst worden vergeleken; ook wordt 
het onderscheid gemaakt tussen alle CpG eilanden of enkel die eilanden in de 6kb of 1kb regio 
rond de transcriptiestartsite 
 

ID aantal /transc. start stop lengte G+C O/E 

Positief, 
alle 

419 3,22 6000 ± 
308 

6758 ± 
329 

758 ± 58 57,75 ± 0,69 0,68 ± 0,0091 

Negatief, 
alle 

559 3,49 6034 ± 
281 

6641 ± 
294 

607 ± 52 58,34 ± 3,92 0,76 ± 0,18 
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ID aantal %totaal start stop lengte G+C O/E 

Positief, 
6 kb 

256 61 8221 ± 
200 

9168 ± 
205 

947 ± 114 58,69 ± 0,83 0,68 ± 0,013 

Negatief, 
6 kb 

329 59 8487 ± 
184 

9260 ± 
181 

763 ± 79 60,28 ± 6,63 0,84 ± 0,31 

ID aantal %totaal start stop lengte G+C O/E 

Positief, 
1 kb 

113 27 8335 ± 
121 

9826 ± 
119 

1471 ± 
190 

62,36 ± 1,06 0,67 ± 0,022 

Negatief, 
1 kb 

131 23 8295 ± 
100 

9597 ± 
92 

1301 ± 
141 

61,14 ± 1,07 0,76 ± 0,016 

 

1.3.1.4. Besluit 

 
De eigenschappen van de CpG eilanden verschillen niet statistisch tussen beide klasses, 
behalve de observed/expected ratio van CpG eilanden die deels in de 1 kb regio rond de 
transcriptiestart gelegen zijn, daar is deze ratio bij CpG eilanden van promotorregio’s die niet 
gemethyleerd worden bij tumorontwikkeling groter. Dit is ook zo in de andere gevallen, zij het 
niet statistisch aan te tonen. 

1.3.2. 1 kb 

 
Nu wordt als input aan het algoritme slechts de regio van 1 kb symmetrisch rond de 
transcriptiestartsite gegeven (500 bp downstream en 500 bp upstream van de TSS). 
 
In totaal worden er 103 CpG eilanden bij de positieve genen en 117 bij de negatieve met als 
criteria: minimum lengte 200, GC-gehalte minimaal 0,50 en O/E ratio minimum 0,60. De 
eigenschappen van deze CpG eilanden zijn gegeven in Tabel 4. 
 
Tabel 4: eigenschappen (startpositie, GC-gehalte, O/E ratio en lengte, steeds 95 % 
betrouwbaarheidsinterval) van de CpG eilanden die teruggevonden worden in de 1kb regio 
rond de transcriptiestart 
 

Klasse begin GC-gehalte O/E ratio lengte 
positief 126,98 ± 38,15 65,03 ± 1,26 0,78 ± 0,022 797,17 ± 43,31 
negatief 103,78 ± 29,31 64,07 ± 1,31 0,79 ± 0,020 799,57 ± 44,11 

 
De eigenschappen van de CpG eilanden zijn dus erg vergelijkbaar tussen de twee groepen, 
geen van hen verschilt significant tussen beide klasses. De eigenschappen van de CpG 
eilanden kunnen dus niet gebruikt worden als men het onderscheid wil maken tussen 
promotorregio’s die wel of niet gemethyleerd kunnen worden bij de ontwikkeling van kanker. 
 
Wat wel opvalt, is het verschil tussen de eigenschappen van de CpG eilanden die gevonden 
worden in de regio van 1 kb rond de transcriptiestart en de eilanden die gevonden worden in 
de regio van 12 kb (9 kb upstream en 3 kb downstream van de transcriptiestart) maar die zich 
(deels) bevinden in de regio van 1 kb rond de transcriptiestartsite. Reden ligt bij het algoritme 
dat de eilanden steeds verder uitbreidt tot ze nog net voldoen aan de voorwaarden. Het GC-
gehalte en de O/E ratio ligt beduidend hoger bij eilanden die enkel en alleen binnen de 1 kb 
regio mogen vallen dan bij eilanden die wel deze regio gedeeltelijk mogen overlappen maar er 
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een groot stuk buiten mogen vallen. Dit toont aan dat de regio erg dicht bij de 
transcriptiestartsite bij de genen met één of meerdere CpG eilanden in hun promotorregio, in 
het algemeen het hoogste GC gehalte bezit en daar de CpG dinucleotiden het meest dens bij 
elkaar gelegen zijn. Deze regio zal dan hoogst waarschijnlijk het sterkst gemethyleerd worden. 
Dit verklaart waarom CpG eilanden, gevonden met de striktere criteria van Takai & Jones, zich 
voornamelijk bevinden in een vrij nauwe regio rond de transcriptiestartsite. Tevens binden in 
deze regio rond de transcriptiestartsite de meeste transcriptiefactoren en enhancers, zodat 
methylatie in deze buurt een erg grote invloed kan hebben op de genregulatie. CpG eilanden 
zijn sterk gerelateerd met promotorregio’s, en ze worden vaak aangewend bij de predicties 
van de ligging van genen. 

1.4. Besluit 
 
De eigenschappen van de CpG eilanden in de promotorregio van genen die kunnen 
gemethyleerd worden bij kankerontwikkeling, verschillen niet significant van de eigenschappen 
van de CpG eilanden van random gekozen genen. Op basis van deze eigenschappen kan dus 
geen classificatie worden uitgevoerd.  
 
CpG eilanden dichter bij de transcriptiestartsite hebben een hoger GC-gehalte, een grotere O/E 
ratio en zijn langer. De CG dinucleotiden liggen er veel denser bij elkaar, zodat een methylatie 
van die regio’s intens zal zijn, en dit erg nabij de transcriptiestartsite. Deze regio heeft dan ook 
een zeer belangrijke invloed op de genregulatie en het expressieniveau. Verder in dit 
proefschrift beperken we ons tot een nauwe regio rond de TSS (500 bp voor en 500 bp na de 
TSS). Als deze regio wordt gemethyleerd heeft dit belangrijke biologische consequenties 
aangezien in deze regio de transcriptiefactoren en –activatoren binden en dit gebied het 
sterkste betrokken is bij genregulatie –en expressie. 

2. Bindingsplaatsen transcriptiefactoren 
 
Zoals net aangehaald, speelt het verhinderen van de binding van transcriptiefactoren door 
methylatie (en de daarmee gerelateerde ontoegankelijkheid van het chromatine) een 
belangrijke rol. Er wordt nu getracht na te gaan of er een onderscheid tussen beide klassen 
(positief en negatief) kan gemaakt worden op basis van bindingsplaatsen voor 
transcriptiefactoren.  

2.1. Werkwijze 
 
Omdat CpGIE de sequenties van de CpG eilanden niet weergeeft, moeten we deze zelf 
bepalen. Dit kan vrij eenvoudig met Script 1 omdat gebruik gemaakt wordt van een 
gestructureerd bestand waarin de gegevens van de CpG eilanden en de sequentie snel kunnen 
worden afgelezen. Dit script geeft als output een FASTA-bestand met de identificatie van de 
eilanden in de header, gevolgd door hun sequentie. 
 
 
 
 
 
 



 

Niet-gemethyleerd / gemethyleerd 57 

Script 1: script om de sequenties van de CpG eilanden gestructureerd weer te geven 
 
use strict; 

 
my $gc_file= "sequenties transcriptiestart.fasta";     bestand openen 

 
open (GC,$gc_file) || die "cannot open \"$gc_file\":$!"; 
 
my $line; my $field1; my $field2; my $ID;my $nummerID;my $restID; my $sequentie; my 

$begin1;my $lengte1;my $begin2;…          variabelen instellen 

 
 

while ($line=<GC>){               lijn inlezen 
     
chomp($line);       

$field1=substr($line,0,1);       veld maken om header te herkennen 

$field2=substr($line,0,2);        veld maken om parameters te herkennen 
 
         

if ($field1 eq ">"){            herkennen headerlijn (>) 

$ID=$line;                   

$nummerID=substr($ID,0,6);         rangnummer opslaan 

$restID=substr($ID,6,50);                Ensembl ID opslaan 
} 

 

 if($field2 eq "SQ"){          sequentie herkennen en opslaan 

$sequentie=substr($line,3,12000); 
 } 
   

 if($field2 eq "B1"){           beginpositie van eerste CpG eiland opslaan 
 $begin1=substr($line,3,5); 

 print $nummerID.".1".$restID."\n";  rangnummer [.] 1_Ensembl ID printen 

} 
   

 if($field2 eq "L1"){     lengte van eerste CpG eiland opslaan 

$lengte1=substr($line,3,4); 

 print substr($sequentie,$begin1-1,$lengte1)."\n";       sequentie CpG eiland printen 

} 
   
 ######  

 …       zelfde principe voor de andere CpG eilanden 
###### 

} 
   

Met het FASTA-bestand met de sequenties van de CpG eilanden kunnen we nu 
gaan zoeken naar bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren. Deze 
bindingsplaatsen worden echter niet eenvoudig gedefinieerd als een sequentie, 
maar als een matrix waarin het aantal keer dat een bepaalde nucleotide op 
een bepaalde plaats voorkomt, wordt weergegeven. Deze matrices (PSSM, 
position specific scoring matrix) zijn opgenomen in een database van de 
bindingssites van transcriptiefactoren: Transfac® (Biobase). Hier wordt gebruik 
gemaakt van versie 6.0 van Transfac® die vrij ter beschikking is gesteld. 
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Een entry in Transfac® bevat de volgende informatie: 
 

 Accession nummer (AC) 
 Identificatie (naam van de matrix - ID) 
 Data van wijzigingen en toevoegingen aan de entry (DT) 
 Naam van de transcriptiefactor (NA) 
 Beschrijving van de transcriptiefactor (DE) 
 Andere benamingen, species waarbij deze transcriptiefactor wordt teruggevonden (BF) 
 De matrix zelf met de posities vertikaal en het voorkomen van de nucleotiden 

horizontaal 
 Gegevens en literatuurverwijzingen waarop de matrix is gebaseerd (BA) 

 
Een voorbeeld van transcriptiefactor MyoD (muis) in Transfac® (versie 3.2 uit 1997) 
 
AC  M00001               accession number 
XX 

ID  V$MYOD_01              identificatie matrix 
XX 

DT  19.10.92 (created); ewi.        data van revisie 
DT  16.10.95 (updated); ewi. 
XX 

NA  MyoD               naam factor 
XX 

DE  myoblast determination gene product          omschrijving factor 
XX 

BF  T00526; MyoD; Species: mouse, Mus musculus.                naam en species 
XX 

P0      A      C      G      T                 PSSM-matrix 
01      1      2      2      0      S 
02      2      1      2      0      R 
03      3      0      1      1      A 
04      0      5      0      0      C 
05      5      0      0      0      A 
06      0      0      4      1      G 
07      0      1      4      0      G 
08      0      0      0      5      T 
09      0      0      5      0      G 
10      0      1      2      2      K 
11      0      2      0      3      Y 
12      1      0      3      1      G 
XX 

BA  5 functional elements in 3 genes       gegevens waarop de PSSM is gebaseerd 
XX 
// 
 

De sequenties van de CpG eilanden worden doorzocht op bindingsplaatsen 
voor transcriptiefactoren via Match™, een algoritme dat de vrije versie van 
Transfac® gebruikt bij het opsporen van transcriptiebindingssites 
(http://www.gene-regulation.com). We kiezen voor het doorzoeken van de 
matrices van vertebraten.  

 
Verder wordt gekozen om enkel zogenaamde kwaliteitsmatrices te doorzoeken (matrices die in 
een laag aantal gevallen aanleiding geven tot vals positieven), en de parameters (cut-off 
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waarden,…) die het programma gebruikt, kiezen we ook zodanig dat vals positieven worden 
geminimaliseerd. 
 
Het Match™ algoritme zal dan de volgende output verschaffen: 
 

 Identificatie van het CpG eiland (rangnummer gen [.] nr. transcript [.] nr. eiland [_] 
Ensembl ID 

 Identificatie van de matrix die een hit oplevert (van welke transcriptiefactor er zich in 
de sequentie een bindingsplaats zou bevinden) 

 Op welke positie en op welke streng de transcriptiefactor zou binden 
 Core match: score van de overeenkomst op basis van vier tot vijf nucleotiden die het 

belangrijkste bleken voor werkelijke binding (de hoofdletters in de sequentie) 
 Matrix match: score van de overeenkomst berekend op basis van de gehele matrix 
 Sequentie van de bindingsplaats 
 Naam van de transcriptiefactor 

 
Voorbeeld voor het transcript waarvan de drie CpG eilanden worden voorgesteld in Figuur 24. 
 
Scanning sequence ID:   003.1.1_ENST00000264218; 

 
matrix                    position  core   matrix sequence (always the           factor name 
identifier                (strand)  match  match  (+)-strand is shown) 
 
V$HNF3B_01                  48 (+)  1.000  0.961  ggtagTATTTctttt      HNF-3beta 
 
 
Scanning sequence ID:   003.1.2_ENST00000264218; 
 
matrix                    position  core   matrix sequence (always the               factor name 
identifier                (strand)  match  match  (+)-strand is shown) 
 
V$ELK1_01                   60 (-)  1.000  0.931  atgtaCTTCCtgccct                   Elk-1 
 
Scanning sequence ID:   003.1.3_ENST00000264218; 
 
matrix                    position  core   matrix sequence (always the               factor name 
identifier                (strand)  match  match  (+)-strand is shown) 
 
V$PAX4_01                  239 (+)  0.881  0.845  cggggTGAGGcgaggtaggcc              Pax-4 
V$PAX4_01                  275 (+)  0.879  0.859  cgaggTGACGcgcggcgggga              Pax-4 
V$MYOGNF1_01               322 (+)  1.000  0.774  gagatttaaaagTTGGCggctcgccgggc      myogenin/NF-1 
V$CREL_01                  705 (+)  1.000  0.990  cggggTTTCC                         c-Rel 
V$CREL_01                  875 (+)  1.000  0.991  cgggaTTTCC                         c-Rel 
V$HAND1E47_01              879 (-)  1.000  0.979  atttCCAGAccccccg                   Hand1/E47 
V$HNF4_01                 1123 (-)  1.000  0.925  gagtgggCTTTGtgcctta                HNF-4 
 
 

De transcriptiebindingsfactoren die zo gevonden worden, worden in een bestand verwerkt waar 
de identificatie van het CpG eiland, de lengte van het eiland en de gevonden 
transcriptiefactoren verzameld worden 
 
Voorbeeld: 
 

>003.1.1_ENST00000264218                              identificatie  

LE 410            lengte CpG eiland 

TF V$HNF3B_01         matrixnaam van transcriptiefactor die bindt 
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2.2. Bindingsplaatsen vergelijken 
 
Om de bindingsplaatsen van de transcriptiefactoren te vergelijken tussen de positieve en de 
negatieve lijst, creëren we een rekenblad met als variabelen het aantal bindingsplaatsen van 
elk van de transcriptiefactoren, gedeeld door de lengte van het CpG eiland waarin deze 
bindingsplaatsen worden gevonden. Zo voeren we meteen een correctie uit voor de 
verschillende lengte van de CpG eilanden. 
 
Om dit rekenblad te bekomen, genereren we via Script 2 een CSV-bestand (comma seperated 
values; de waarden voor de variabelen worden gescheiden door een komma). 
 
Script 2: rekenblad genereren om verschillen te zoeken tussen de bindingsplaatsen voor 
transcriptiebindingsfactoren van de positieve en negatieve lijst 
 
use strict; 
 
my $tf_file= "lijst alle transcriptiebindingsfactoren.txt"; 

       alle gevonden transcriptiefactoren 
open (TF,$tf_file) || die "cannot open \"$tf_file\":$!"; 
 
my $line; my @alle_tf; my $i; 
 
while ($line=<TF>){  

chomp($line); 

$line=~s/ //g;           inlezen alle transcriptiefactoren 
$line=~s/\$/-/g; 
push(@alle_tf,$line); 

} 
 
for ($i=0; $i<=84;$i++){ 

print "\"".$alle_tf[$i]."\",";    alle transcriptiefactoren printen 
} 
 
close($tf_file); 
 
######## 
 
my $pos_file= "transcriptiebindingssites negatief.fasta";     
   
open (PO,$pos_file) || die "cannot open \"$pos_file\":$!"; 
 
my $field1;my $field2;my $id;my $lengte;my $i;my $j;my $temp;my $count;my $test;my 
$test2;my $counter;my @tfs; 
    
while ($line=<PO>){ 
 
chomp($line); 
 
 $field1=substr($line,0,1); 
 $field2=substr($line,0,2); 
 
 if ($field1 eq ">"){ 

 $id=$line;           inlezen van het ID en weergeven ervan 
 $id=substr($id,1,80); 
 $id=~s/ //g; 
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 print "\n\"".$id."\","; 
 } 
  
 if ($field2 eq "TF"){ 
 $counter++; 
 $temp=substr($line,3,60) 
 $temp=~s/ //g; 
 $temp=~s/\$/-/g; 
 push (@tfs,$temp); 
 } 
  

      bindingsplaatsen voor een transcriptiefactor in elk CpG eiland opslaan 
  
 if ($field2 eq "LE"){ 
 $lengte=substr($line,3,4); 
 $lengte=~s/ //g; 

 print $lengte.",";                             lengte van het CpG eiland weergeven 
 
 for ($i=0; $i<=84;$i++){ 
   for ($j=0;$j<=$counter;$j++){ 
    if ($alle_tf[$i] eq $tfs[$j]){ 
    $count++; 
    } 
   } 

tellen hoeveel keer elke transcriptiefactor bindt in een CpG eiland en dit aantal, telkens 
gescheiden met een komma, weergeven 
    
  print $count.","; 
  $count=0; 
 } 
 $temp=""; 
 $counter=0; 
 $count=0; 
 @tfs=""; 
 } 
} 

 

Zo wordt een bestand verkregen dat de volgende structuur heeft: 
 

 lijn met de variabelen, in ons geval de identificatie, de lengte en de 85 bindingsfactoren 
 per lijn het ID, de lengte en per transcriptiefactor het aantal keer dat deze in het CpG 

eiland voorkomt 
 
Bijvoorbeeld: 
 
"id","lengte","V-AHRARNT_01",…  
"002.1.1_ENST00000249530",301,0,0,0,…     
"002.1.2_ENST00000249530",213,0,0,0,… 
… 

 

Dit bestand kan dan geopend worden in de meeste statistische programma’s om de data 
verder te kunnen analyseren (classificatie, clustering,…). Verder worden ook de eigenschappen 
van de CpG eilanden waar zich een bindingsplaats voor één of meerdere transcriptiefactoren 
bevinden, bekeken en vergeleken met de eigenschappen van alle CpG eilanden. 
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2.3. Classificatie 
 
Om de mogelijke bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren te vergelijken tussen de positieve 
en de negatieve lijst, zouden op de eerste plaats classificatiealgoritmes erg nuttig kunnen zijn. 
De verschillende klasses (positief of negatief) zijn immers bekend, in tegenstelling tot 
clusteranalyses die bruikbaar kunnen zijn in situaties waar er geen indeling bekend is. De 
algoritmes zullen dus de klasse moeten voorspellen op basis van het aantal bindingsplaatsen 
per lengte (per kb) van de transcriptiefactoren. Nadien kan de classificatiefout die de 
algoritmes maken, bepaald worden. 
 
We voeren nu verschillende classificatiemethodes uit, gebaseerd op het aantal bindingplaatsen 
per sequentie, gedeeld door de lengte van die sequentie, om zo een correctie uit te voeren voor 
de verschillende lengtes. Dit is de beste manier om te classificeren op basis van de 
bindingsplaatsen van transcriptiefactoren.  
 

Deze algoritmes worden uitgevoerd met WEKA 
(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka). In WEKA zijn er verschillende 
technieken om te classificeren opgenomen: beslissingsbomen, Bayesiaanse 
methodes, neurale netwerken en methoden gebaseerd op clusteranalyse. 

 
De fout die een classificatiealgoritme maakt wordt telkens berekend op basis van crossvalidatie, 
waarbij het algoritme 9/10 van de data krijgt als training, waarop het getest wordt op het 
resterende 1/10 van de dataset. Dit wordt 10 maal herhaald zodat alle data eens optreedt als 
gegeven waarop het algoritme niet is getraind maar waarop het de klasse wel moet trachten te 
voorspellen. Zo krijgen we een vrij goed beeld op de kracht van een algoritme en een goede 
inschatting van de classificatiefout. 

2.4. Resultaten 
 
Er worden in totaal 57 verschillende transcriptiefactoren teruggevonden die volgens Match™ in 
minstens één CpG eiland binden in de regio van 1 kb symmetrisch rond de 
transcriptiestartsite. 
 
Op basis van ADTree (beslissingsboom) worden de factoren bepaald die het belangrijkste zijn 
om de twee klassen van elkaar te onderscheiden, deze zijn weergegeven in Tabel 5. 
              

Tabel 5: overzicht van de factoren die het beste het onderscheid kunnen maken tussen 
positief en negatief. Het gemiddeld aantal bindingsplaatsen per kb (met 95 % 
betrouwbaarheidsinterval). Op dit aantal bindingsplaatsen per kb wordt een simultane 
tweezijdige test uitgevoerd (Sidak-methode), significantie wordt aangeduid met *** 
 

Transcriptiefactor Aantal bindingsplaatsen 
per kb - positief 

Aantal bindingsplaatsen 
per kb - negatief 

CCAAT box 0,12 ± 0,13 0,07 ± 0,059 
Hand1 E47 0,12 ± 0,083 0,031 ± 0,036 

HNF 4 0,14 ± 0,099 0,19 ± 0,10 
Pax 4 *** 0,40 ± 0,17 0,82 ± 0,25 

V Myb 0,027 ± 0,038 0,15 ± 0,11 
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Enkel het aantal bindingsplaatsen per kb voor Pax-4 wordt door de Sidak-methode 
(meervoudig vergelijken van gemiddelden) als significant verschillend beschouwd tussen de 
twee klasses. De resultaten van de classificatie met deze factoren wordt weergegeven in Tabel 
6. 
 

Tabel 6: resultaten (precisie en fouten per klasse) van enkele classificatiealgoritmes met als 
input het aantal bindingsplaatsen per kb van de 5 transcriptiefactoren uit Tabel 5. 
 
Algoritme Precisie pos 

(%) 
Fout pos 

(%) 
Precisie neg 

(%) 
Fout neg  

(%) 
Totale fout 

(%) 
Background 

Zero R 
0 100 56,3 0 43,7 

Rules 
NNGE 

55,9 50,0 64,2 30,6 39,1 

Tree 
ADTree 

49,6 23,7 68,4 60,2 44,3 

Tree 
LMT 

42,1 55,9 78,9 22,4 47,1 

Meta 
Bagging 

54,4 51,3 63,2 31,6 40,2 

Lazy 
IB1 

55,3 31,6 70,0 42,9 37,9 

Functions 
Logistic 

47,6 47,4 60,0 44,9 45,0 

Functions 
SMO 

72,7 89,5 58,3 3,1 40,8 

Bayes 
BayesNet 

50,0 93,4 56,7 5,1 43,7 

 

2.5. Besluit 
 
De classificatie op basis van het aantal bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren is niet 
bijzonder succesvol. Er zit enige vorm van informatie in, maar echt een duidelijk onderscheid 
tussen CpG eilanden die gemethyleerd worden bij de ontwikkeling van kanker en CpG eilanden 
die niet worden gemethyleerd, kan niet worden gemaakt. Dit heeft in het bijzonder te maken 
met de hoge variabiliteit van het aantal bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren. De 
bindingssites voor transcriptiefactoren worden immers bepaald door een positiespecifieke 
matrix met per positie kansen. In een aantal gevallen zou een vermoedelijke bindingssite 
kunnen voorkomen door toeval, zeker als slechts vijf nucleotiden echt volledig overeen moeten 
komen met het profiel van de bindingssite. In ieder geval is het aantal bindingssites voor 
transcriptiefactoren per lengte-eenheid te variabel en niet bruikbaar om een onderscheid te 
maken tussen beide klassen. 
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3. Patronen 
 
Het verschil tussen de positieve en de negatieve lijst zouden we ook kunnen trachten te 
verklaren door verschillen in de sequenties zelf te zoeken. Hiervoor wordt op zoek gegaan naar 
DNA-patronen die de beide groepen het best van elkaar kunnen onderscheiden. Deze patronen 
zijn liefst zo lang mogelijk en kunnen wild cards (karakters die alle nucleotiden voorstellen, in 
sequenties aangeduid als N of hier met “.”) bevatten. 
 
Als eerste stap zoeken we binnen elke klasse patronen die in zoveel mogelijk CpG eilanden van 
die klasse voorkomen. 
 

We doen dit door middel van het Teiresias algoritme (Rigoutsos et al., 
1998), ontwikkeld door Bioinformatics and Pattern Discovery, een 
onderzoeksgroep binnen Computational Biology Center van IBM®.  
(http://www.research.ibm.com/bioinformatics). 

 
Een aangepaste versie van Teiresias (Chung-Kwei algoritme) wordt momenteel gebruikt om 
spam (ongewenste e-mail) of phishing (frauduleuze e-mail die afkomstig lijkt te zijn van een 
vertrouwde bron) te detecteren. Deze methode zal bijvoorbeeld gewijzigde schrijfwijzen 
(hetgeen veel voorkomt in spam en phishing, bijvoorbeeld het cijfer 0 in plaats van de letter 
O) toch op basis van de patronen ontdekken terwijl andere methoden daar eventueel falen. 
(Spamguru- http://www.research.ibm.com/spam/filtering.html). 
 

Dankzij Apache HTTP Server 2.0.50  (webserver – http://www.apache.org) en 
Apache Tomcat 5.0 (service die de verbinding maakt tussen de webserver en de 
Java compiler en runtime) is Teiresias lokaal via een webbrowser aanstuurbaar 
(op http://127.0.0.1, localhost). Als Java compiler en runtime wordt gebruik 
gemaakt van Sun® Java SDK 1.5.0. Al deze programma’s zijn vrij beschikbaar. 

 
Voor zowel de negatieve als de positieve lijst laten we het Teiresias algoritme zoeken naar 
gemeenschappelijke patronen in de lijst. De patronen moeten aan de volgende parameters 
voldoen: 
 

 K: de K-waarde (aantal sequenties waarin het patroon moet voorkomen) wordt gekozen 
zodat het patroon minstens eenmaal voorkomt in 25 % van de sequenties 

 L: minstens 7 niet-wildcard nucleotiden in het patroon, deze hoeven niet continu te zijn 
(bijvoorbeeld ATGCATG maar evengoed ATGC…ATGC, waarbij . een wildcard is, die 
staat voor elke nucleotide) 

 W: de maximale lengte tussen twee niet-wildcard nucleotiden kiezen we 9 
 De andere instellingsmogelijkheden worden zo gekozen dat uiteraard enkel nucleotiden 

aanvaard worden en dat rekening gehouden wordt met de waarde van K 
 
We maken dan een eenvoudig Perl-script dat uit de output van het algoritme de patronen 
extraheert en ze sorteert. Op die manier wordt een gestructureerde lijst bekomen met alle 
patronen die in minstens één van de twee lijsten in minstens 25 % van de CpG eilanden 
voorkomen. 
 
Vervolgens wordt op basis van Script 3 een dataset gegenereerd met het aantal keer per 
kilobase elk patroon in de CpG eilanden voorkomt. 
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Script 3: script om een dataset te creëren met het aantal keer elk de patronen voorkomt in de 
CpG eilanden per kilobase 
 
use strict; 
use Bio::SeqIO; 
 
################################################################ 
 
my $pa_file= "alle patterns 5 gesorteerd.txt";      
  
open (PA,$pa_file) || die "cannot open \"$pa_file\":$!"; 
 
my $line; my @alle_pa; my $count=0;my $i; 
 
print "id, klasse, lengte,"; 
 
while ($line=<PA>){  
chomp($line); 
$line=~s/ //g; 

push(@alle_pa,$line);             inlezen van alle patronen en ze stockeren 
$count++;  
} 
 
for ($i=0; $i<=$count;$i++){ 
print $alle_pa[$i].","; 
} 
 
close($pa_file); 
  
################################################################ 
 
my $filename="sequenties CG eilanden positief.fasta"; 
my $j; my $count2; my $test; my $analyse; my $sequence_object; 
my $seqio = Bio::SeqIO -> new   ( 
                                '-format' => 'fasta', 
                                '-file' => $filename 
                                ); 
 
while ($sequence_object = $seqio -> next_seq) { 
 my $sequentie = $sequence_object-> seq(); 
 $sequentie=~s/ //g; 
 

 my $id=$sequence_object->id();              ID, lengte en sequentie opslaan 
 my $lengte=length($sequentie); 
 

 print "\n";              het ID, de klasse en de lengte weergeven 
 print $id.","; 
 print "positief,"; 
 print $lengte.","; 
  
  
 for ($j=0; $j<=$count;$j++){ 
  $count2=0; 
  $test=$alle_pa[$j]; 
   while ($sequentie=~/$test/g){ 
   $count2++ 
   } 
  $analyse=$count2*1000/$lengte; 
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  $analyse=substr($analyse,0,6); 
  print $analyse.",";   

  het aantal keer elk patroon voorkomt per kb weergeven, telkens gescheiden door een komma 
  
 } 
} 
close ($filename); 

 
De keuze van de parameters van het Teiresias algoritme is eigenlijk louter arbitrair en vooral 
bepaald door computationele beperkingen van de classificatie nadien. Vooral het 
geheugengebruik van de Java runtime bij het gebruik van WEKA stelt problemen met de 
standaardinstellingen. De configuratie van Java wordt gewijzigd naar de instellingen voor 
servers en de beschikbare geheugenruimte voor de runtime naar 2048 MB. Langere patronen 
(meer vaste nucleotiden of meer wildcards) kunnen wel gegenereerd worden door het 
Teiresias algoritme, maar niet meer geclassificeerd in WEKA. 

3.1. Resultaten 
 
In totaal worden 7683 unieke patronen teruggevonden met de gekozen parameters van het 
Teiresias algoritme. Als we één van de parameters aanpassen om meer patronen te vinden (W 
verhogen naar 10 of K aanpassen zodat de patronen maar in 20 % van de sequenties van één 
van de klasses moet voorkomen), is het computationeel niet meer mogelijk een classificatie 
met WEKA uit te voeren, ook al werd het beschikbare geheugen voor de java-runtime 
maximaal verhoogd. De lengte van de DNA patronen is dus beperkt tot maximaal negen 
nucleotiden. 
 
Met behulp van het ADTree algoritme in WEKA worden vrij snel de belangrijkste patronen 
gevonden die het beste de beide klasses kunnen onderscheiden van elkaar. Dit is het enige 
algoritme dat in dit stadium de classificatie kan uitvoeren. De patronen gevolgd door *** 

verschillen significant in het aantal keer dat ze voorkomen per kb tussen de beide klasses. Dit 
wordt nagegaan door een meervoudige tweezijdige test via de Sidak-methode. Daarna worden 
deze patronen verder geëvalueerd met verschillende classificatiealgoritmen. De resultaten van 
deze classificaties worden gegeven in Tabel 8. 
 
Tabel 7: overzicht van de patronen (hun ID en het aantal keer ze per klasse voorkomen per 
kb met het 95 % betrouwbaarheidsinterval en significante verschillen tussen beide klasses 
aangeduid met ***), bepaald via ADTree, die verder zullen gebruikt worden om de classificatie 
uit te voeren. Sequenties van de patronen zijn gemaskeerd. 
 

Naam Aantal /kb positief Aantal /kb negatief 
p51 0,44 ± 0,13 0,24 ± 0,13 

p450 *** 0,56 ± 0,17 0,20 ± 0,089 
p1620 0,35 ± 0,13 0,63 ± 0,16 

p3064 *** 0,10 ± 0,072 0,33 ± 0,10 
p3439 0,31 ± 0,17 0,57 ± 0,19 
p4567  0,65 ± 0,21 0,59 ± 0,16 

p5396 *** 0,15 ± 0,077 0,45 ± 0,15 
p6889  0,32 ± 0,14 0,20 ± 0,13 
p6900 0,57 ± 0,21 0,52 ± 0,17 

p7327 *** 0,54 ± 0,17 0,22 ± 0,11 
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Tabel 8: resultaten (precisie en fouten van elke klasse) van enkele classificatiealgoritmes op 
basis van het aantal keer dat de patronen uit Tabel 7 per kb voorkomen 
 
Algoritme Precisie 

positief (%) 
Fout 

positief (%) 
Precisie 

negatief (%) 
Fout negatief 

(%) 
Totale fout 

(%) 
Background 

Zero R 
0 100 52,7 0 47,3 

Rules 
NNGE 

68,0 34,6 69,9 27,7 31,0 

Tree 
ADTree 

67,2 27,1 73,6 31,9 29,6 

Tree 
LMT 

68,0 22,4 76,9 32,8 27,9 

Meta 
Bagging 

68,4 25,2 75,2 31,1 28,3 

Lazy 
IB1 

66,7 34,6 69,4 29,4 31,9 

Functions 
Logistic 

66,9 22,4 76,5 34,5 28,8 

Functions 
SMO 

72,6 43,0 67,6 19,3 30,5 

Bayes 
BayesNet 

50,0 46,3 55,9 52,1 47,3 

 

3.2. Besluit 
 
Op basis van patronen is het wel mogelijk een vrij succesvolle classificatie uit te voeren (in 
vergelijking met de bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren). De classificatiefout kan 
teruggebracht worden naar minder dan 30 %. Nadeel is wel dat het aantal bindingsplaatsen 
per kb voor de meeste patronen een vrij grote variabiliteit vertoont en de klasses dus niet erg 
eenduidig kunnen gescheiden worden.  

4. Besluit 
 
We kunnen vaststellen dat de regio echt nabij de TSS (-500 tot +500 ten opzichte van de TSS) 
de regio is waar CG dinucleotiden het meest dens voorkomen. Daar zullen de CpG eilanden het 
hoogste GC-gehalte bezitten en in deze regio is de invloed van de dense methylatie hoogst 
waarschijnlijk ook sterk biologisch relevant. 
 
Het onderscheid maken tussen promotorregio’s waarvan geweten is dat ze kunnen 
gemethyleerd worden tijdens kankerontwikkeling en promotorregio’s van willekeurig gekozen 
genen met een CpG eiland is op basis van de eigenschappen van de CpG eilanden en 
bindingssites voor transcriptiefactoren niet betrouwbaar te maken. De classificatiealgoritmes 
hebben in het laatste geval te kampen met erg grote variabiliteit. De geselecteerde 
promotorregio’s zijn dan ook erg uiteenlopend, de genen van de negatieve lijst zijn wellicht 
betrokken bij sterk uiteenlopende processen en worden wellicht op verschillende manieren 
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transcriptioneel actief gemaakt. Bijkomende beperking is de onzekerheid op de 
bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren zodat het voorkomen van een valse bindingsplaats, 
die deze functie in werkelijkheid niet heeft, niet kan uitgesloten worden.  
 
Bij de patronen zijn we beperkt tot een lengte van negen nucleotiden, maar zien we wel dat de 
sequentie van de promotorregio rond de TSS zeker informatie bevat, daar kan de classificatie 
beter uitgevoerd worden en is de variabiliteit op het aantal patronen per kb niet zo groot als in 
het geval van de bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren. Nadeel bij het gebruik van 
dergelijke DNA-patronen (motieven) is dat deze gegenereerd worden en als dusdanig dus geen 
gekende biologische functie hebben. 
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1. Sequentie-informatie 
 
We beschikken over een lijst met 15 genen die in gezonde weefsels kunnen worden 
gemethyleerd en een lijst met 18 genen die enkel worden gemethyleerd bij kankerontwikkeling 
in een bepaalde kankerlijn. De gegevens van deze genen zijn nog niet gepubliceerd en worden 
in dit proefschrift niet vermeld. 

1.1. Eigenschappen van CpG eilanden 
Van deze genen worden in DBTSS de sequenties opgevraagd vanaf 500 bp voor tot 500 bp na 
de transcriptiestartsite. In deze sequenties worden via CpGIE de CpG eilanden met een 
minimale lengte van 200, GC gehalte van minstens 50 % en met O/E ratio groter dan 0,60 
gezocht. De eigenschappen van de CpG eilanden worden vergeleken in Tabel 9. 
 
Tabel 9: eigenschappen van de CpG eilanden (startpositie, GC-gehalte, O/E ratio en lengte, 
met het 95 % betrouwbaarheidsinterval en significante verschillen aangegeven met ***) van 
de CpG eilanden vergeleken tussen beide klasses 
 

Klasse Beginpositie G-C gehalte O/E ratio lengte 
kanker 84 ± 68 *** 65,48 ± 3,49 0,78 ± 0,040 817 ± 125 *** 
weefsel 251 ± 127 *** 62,95 ± 4,90 0,74 ± 0,073 611 ± 182 *** 

 
De beginpositie van de CpG eilanden die alleen bij kanker worden gemethyleerd (“kanker”) is 

statistisch significant (p=0,0183) verder upstream van de transcriptiestart gelegen dan de CpG 
eilanden die ook in gezonde weefsels (“weefsels”) worden gemethyleerd. Verder verschilt ook 
de lengte van deze eerste groep significant (p=0,0499) van die van de tweede groep, de CpG 
eilanden van “kanker” zijn ongeveer 200 bp langer. Ook het GC-gehalte en de O/E ratio zijn 

iets hoger bij de CpG eilanden die worden gemethyleerd bij kanker, zij het wel niet statistisch 
significant. Er worden ook histogrammen van de lengte, GC-gehalte en O/E ratio van de CpG 

eilanden van beide klasses gemaakt ( 
Figuur 27). 
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Figuur 27: histogrammen van de lengte (boven), het GC-gehalte (midden) en de O/E ratio 
(onder) van de CpG eilanden voor de klasses kanker (linkse histogrammen) en weefsel 
(rechtse deel) 
 

1.2. Besluit 
 
Op basis van de eigenschappen van de CpG eilanden zijn er wel enkele verschillen waar te 
nemen tussen beide klassen, maar enkel de lengte is statistisch significant verschillend. 
Omwille van het vrij lage aantal genen in beide klassen kunnen hieruit geen besluiten worden 
genomen, de variabiliteit van deze eigenschappen is vrij groot, mede door het beperkt aantal 
genen in beide klasses. 

2. Transcriptiefactoren 
 
Ook op basis van deze data trachten we ook hier verschillen tussen beide klassen te vinden in 
de transcriptiefactoren die binden via Match™ en de Transfac® database (zie p. 56). 

2.1. Classificatie 
 
Op basis van de bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren zoals bepaald door Match™, wordt 
een dataset opgesteld met daarin voor elke sequentie het aantal bindingsplaatsen voor elk van 
de transcriptiefactoren per kb. In totaal zijn er slechts 22 factoren die zouden binden op één of 
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meer sequenties. Met behulp van het ADTree algoritme in WEKA worden de 
transcriptiefactoren in Tabel 10 weerhouden, zij kunnen het onderscheid tussen beide klasses 
het beste maken. 
 
Tabel 10: transcriptiefactoren waarvan het aantal bindingsplaatsen per kb volgens ADTree het 
beste het onderscheid kunnen maken tussen beide klassen. Het aantal bindingsplaatsen per kb 
met het 95 % betrouwbaarheidsinterval wordt ook vergeleken tussen beide klassen 
 

Transcriptiefactor Aantal bindingsplaatsen 
per kb - kanker 

Aantal bindingsplaatsen 
per kb - weefsel 

CDP-CR1 0,17 ± 0,25 0,00 ± 0,00 
CREBP1 0,00 ± 0,00 0,11 ± 0,26 
c-REL 0,43 ± 0,63 0,57 ± 1,00 
E2F 0,18 ± 0,40 0,54 ± 1,03 

ELK-1 0,17 ± 0,25 0,58 ± 1,03 
HNF-4 0,35 ± 0,33 0,00 ± 0,00 
IK-1 0,43 ± 0,63 0,00 ± 0,00 

OCT-1 0,27 ± 0,41 0,00 ± 0,00 
PAX-4 0,26 ± 0,29 1,06 ± 1,22 
STAF 0,32 ± 0,71 0,00 ± 0,00 

 
Geen enkele van de transcriptiefactoren heeft een significant verschillend aantal 
bindingsplaatsen per kb tussen beide klassen, zowel niet bepaald via aparte tweevoudige T-
testen als met een meervoudige test zoals de Sidak-methode. Dit door het eerder lage aantal 
CpG eilanden dat één of meer transcriptiefactoren bezit zodat de variabiliteit vrij hoog is. Ook 
worden transcriptiebindingssites als een matrix voorgesteld met kansen, soms komen er 
bindingsplaatsen per toeval voor, zeker als de reeds geïdentificeerde bindingssites voor een 
bepaalde transcriptiefactor nogal variabel zijn of er nog niet veel gegevens bekend zijn over de 
bindingssites van een transcriptiefactor. De resultaten van enkele classificatiealgoritmes op 
basis van het aantal bindingsplaatsen voor de transcriptiebindingssites in Tabel 10, worden 
weergegeven in Tabel 11. 
 
Tabel 11: resultaten (precisie en fout) van enkele classificatiealgoritmes voor beide klassen 
 
Algoritme Precisie 

kanker (%) 
Fout kanker 

(%) 
Precisie 

weefsel (%) 
Fout weefsel 

(%) 
Totale fout 

(%) 
Background 

Zero R 
57,1 0 0 100 42,9 

Rules 
NNGE 

66,7 0 100 66,7 28,6 

Tree 
ADTree 

69,2 25,0 62,5 44,4 33,3 

Tree 
LMT 

100 25,0 75,0 0 14,3 

Lazy 
IB1 

73,3 8,3 83,3 44,4 23,8 

Functions 
Logistic 

71,4 16,7 71,4 44,4 28,5 

Functions 83,3 16,7 77,8 22,2 19,0 
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2.2. Biologische relevantie van de transcriptiefactoren 
 
Ondanks de grote variabiliteit van het aantal bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren, zijn 
sommige algoritmes in staat een vrij goede classificatie te maken op basis van slechts enkele 
transcriptiefactoren. Daarom bekijken we hier de biologische functies van enkele van deze 
transcriptiefactoren en hun relatie met kankerontwikkeling. 
 
c-Rel 
 
c-Rel is één van de leden van een familie heterodimere transcriptiefactoren, dikwijls de NF-κB 
familie van transcriptiefactoren genoemd. Deze transcriptiefactoren zijn betrokken bij heel wat 
processen, waarvan talrijke een belangrijke rol spelen bij kankerontwikkeling, zoals 
angiogenese, apoptose, adhesie en de controle van de celcyclus. De betrokkenheid van NF-κB 
bij deze processen is weergegeven in Figuur 28 (Ravi et al., 2004). 
 

 
 

Figuur 28: de betrokkenheid van NF-κB bij kankerontwikkeling 
 
HNF-4 (hepatocyte nuclear factor-4) 
 
HNF-4 is, samen met onder andere NF-κB, een transcriptiefactor die betrokken is bij de 
respons op vetzuren. Vetzuren of hun metabolieten kunnen rechtstreeks binden op deze 
transcriptiefactoren. Men vermoedt dat vetzuren en hun beïnvloeding van de genexpressie 
betrokken zijn bij ziektes zoals diabetes, schizofrenie en kankers (Jump, 2004). 
 
Oct-1 (octamer-binding transcription factor 1) 
 

 Histon deacetylase (HDAC) inhibitoren veroorzaken het blokkeren van de celcyclus ter 
hoogte van G1 en/of G2-M fases. Deze inhibitoren veroorzaken zo differentiatie en/of 
apoptose in verschillende types van tumorcellen. De stop van de celcyclus ter hoogte 
van de G1 fase is sterk afhankelijk van de opregulatie van p21/WAF1. Gadd45 
veroorzaakt stop van de celcyclus ter hoogte van de G2-M fase en neemt deel aan de 
genotoxische stressgeïnduceerde apoptose. De HDAC inhibitor TCA (trichostatine A) kan 
op een p53-onafhankelijke manier Gadd45 activeren, een proces waar zowel Oct-1 als 
NF-Y aanwezig moeten zijn (Hirose et al., 2003) 
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 Tissue factor pathway inhibitor 2 (TFPI-2) is geassocieerd met extracellulaire matrices 
en speelt een belangrijke rol in celmigratie en tumorinvasie. De promotorregio heeft 
een hoog GC gehalte met onder andere een bindingssite voor NF-κB, Oct-1 en NF1 
(Hube et al., 2003). 

 Brca1, een gen dat gevoelig is voor borst- en eierstokkanker, induceert Gadd45, dat 
gereguleerd wordt door p53 en stress-induceerbaar is. Het speelt een belangrijke rol bij 
DNA schade. De promotor van Gadd45 bevat bindingssites voor Oct-1. Nu is het zo dat 
het BRCA1 eiwit bindt op Oct-1 en NF-YA eiwitten en zo kan dit complex op de 
promotor van Gadd45. BRCA1 kan zo zijn doelgenen opreguleren (Fan et al., 2002) 

 Gadd45 wordt sterk geïnduceerd door UV-B straling, hoewel de andere genen 
gereguleerd door p53 dit niet doen. Dit omdat de Gadd45 twee bindingsplaatsen bevat 
voor Oct-1 (Lefort et al., 2001). 

 Gadd45 is een belangrijk gen bij de cellulaire respons op DNA schade, betrokken bij de 
controle van de celcyclus, apoptose en DNA herstel. Na ioniserende stralingen wordt het 
gen geactiveerd door een p53 bindingsmotief in het derde intron. Gadd45 inductie na 
behandeling met methylmethaansulfonaat (MMS) en UV straling is onafhankelijk van 
p53. In de promotor van Gadd45 zitten er twee Oct-1 bindingssites en een CAAT box. 
Oct-1 en NF-YA zijn duidelijk geïnduceerd na de blootstelling van de cel aan deze DNA 
beschadigende stoffen/stralingen. Oct-1 en NF-YA spelen dus een rol bij de cellulaire 
respons op DNA schade en zijn betrokken bij de regulatie van stressgeïnduceerde 
genen (Jin et al., 2001) 

 De DNA bindingsactiviteit van Oct-1 neemt drastisch toe bij bestraling met radioactieve 
stralingen in MDA-MB231 borstkankercellen en prostaatkankercellen. Zo neemt de 
bindingsactiviteit bij 15 Gy 11-voudig toe in PCI-041 nekkankercellen (Meighan et al., 
1999) 

 Tijdens de differentiatie van HL-60 cellen door all-trans retinoic acid neemt het niveau 
van H2B histon mRNA af. Het niveau van Oct-1 neemt ook af met het verhoogde 
retinoic acid gehalte. Dit zou aantonen dat de transcriptionele repressie van het H2B 
histon gen in HL-60 cellen zou gemedieerd worden door de verlaagde gehaltes Oct-1 
(Lee et al., 2001) 

 De expressie van Oct-1 verhoogt sterk bij het toepassen van allerlei stoffen die DNA 
beschadigen, dit is weergegeven in Figuur 29 (Zhao et al., 2000). 

 

 
 

Figuur 29: expressieniveau van Oct-1 (en actine als controle) na behandeling met 
verschillende stoffen die het DNA beschadigen 
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2.3. Besluit 
 
Classificatie op basis van het aantal bindingsplaatsen van transcriptiefactoren is op deze 
dataset vrij succesvol (tot minder dan 20 % classificatiefout). Sommige van de gevonden 
transcriptiefactoren zijn duidelijk sleutelcomponenten bij de ontwikkeling van kanker. Nadeel 
bij deze analyse is dat de variabiliteit van het aantal bindingsplaatsen bijzonder groot is, 
hetgeen de toepassing toch sterk belemmerd. Door de grote variabiliteit zou de goede 
classificatie voor een deel aan toeval te wijten kunnen zijn (door het lage aantal 
trainingsgegevens). 
 

3. Patronen 
 
Op basis van de sequenties van de CpG eilanden, wordt met het Teiresias algoritme (zie p. 64) 
voor elke klasse afzonderlijk naar patronen gezocht die aan volgende voorwaarden voldoen: 
 

 Minimaal aantal niet-wildcard nucleotiden (L): 7 
 Maximale afstand tussen twee niet-wildcard nucleotiden (W): 9 
 Voorkomen in minstens 25 % van één van de klassen (kanker of weefsel) voor, op 

basis daarvan wordt de K-waarde bepaald (K=5 bij kanker en K=4 bij weefsel) 
 
Deze keuzes worden voornamelijk gekozen omwille van computationele beperkingen bij de 
classificatie van de patronen achteraf, het vinden van patronen en het aanmaken van de 
dataset gaat vrij vlot en zou kunnen gebeuren met minder strikte voorwaarden van de 
patronen. Probleem is dat als we bijvoorbeeld de patronen uitbreiden met een wildcard meer, 
het aantal verschillende patronen dat kan worden teruggevonden met een factor 3 stijgt. Deze 
hoeveelheden data kunnen niet meer verwerkt worden door de verschillende 
classificatiealgoritmen (er zijn nu al 34 sequenties * 23988 patronen = 815592 gegevens, een 
wildcard meer zou betekenen dat er tegelijkertijd meer dan 2 miljoen datagegevens verwerkt 
zouden moeten worden). 
 
Met deze parameters worden er 23988 unieke patronen teruggevonden. Er wordt een dataset 
opgesteld met het aantal keer het patroon voorkomt in de sequentie, gedeeld door de lengte in 
kb. Zo worden de verschillende lengtes van de CpG eilanden in rekening gebracht. 

3.1. Classificatie 
 
Deze dataset wordt nu onderworpen aan een eerste, vrij snel, classificatiealgoritme dat zich 
baseert op een beslissingsboom (ADTree in WEKA, het enige algoritme dat de dataset kan 
verwerken zonder geheugentekort). Zo kunnen verder de patronen worden bepaald die de 
klasses het best van elkaar kunnen onderscheiden (Tabel 12). De sequenties van de patronen 
zijn gemaskeerd in dit proefschrift. 
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Tabel 12: patronen waarvan het aantal keer ze voorkomen per kb volgens ADTree de beste 
classificatiemogelijkheden biedt (voorkomen per kb met 95 % betrouwbaarheidsinterval) 
 

Naam Patroon Kanker Weefsel 
p164 ***  Patroon 1 0,57 ± 0,42 0,00 ± 0,00 

p172 - 0,00 ± 0,00 0,27 ± 0,23 
p266  Patroon 2 0,45 ± 0,440 0,00 ± 0,00 

p930 *** Patroon 3 0,72 ± 0,49 0,00 ± 0,00 
p6366 Patroon 4 1,10 ± 0,60 0,19 ± 0,29 
p10509 - 0,00 ± 0,00 0,76 ± 0,45 

p11883 ***  Patroon 5 0,75 ± 0,42 0,00 ± 0,00 
p16550 ***  Patroon 6 1,31 ± 0,66 0,00 ± 0,00 
p20875 ***  Patroon 7 0,63 ± 0,49 0,00 ± 0,00 

 
De sterren *** duiden aan voor welke patronen het aantal keer ze voorkomen per kb significant 
verschillend is tussen beide klassen. Dit is gebaseerd op de Sidak-methode (meervoudig 
vergelijken van gemiddelden). De resultaten van verschillende classificatiealgoritmes op basis 
van de patronen in Tabel 12 worden weegegeven in Tabel 13. Patronen die per kb vaker 
voorkomen in de kankerklasse dan in de weefselklasse worden kankerspecifiek genoemd en 
worden hernoemd naar patroon 1 – patroon 7. 

3.1.1. Resultaten 

 
Tabel 13 geeft een overzicht van de precisie en classificatiefout van verschillende algoritmen, 
getraind op basis van het aantal keer per kb de patronen uit Tabel 12 voorkomen. Deze 
classificatie blijkt heel succesvol te verlopen. 
 
Tabel 13: resultaten (precisie en fout) van verschillende classificatiealgoritmen voor zowel de 
weefselklasse als de kankerklasse 
 
Algoritme Precisie 

kanker (%) 
Fout kanker 

(%) 
Precisie 

weefsel (%) 
Fout weefsel 

(%) 
Totale fout 

(%) 
Background 

Zero R 
54,3 0 0 100 45,7 

Rules 
NNGE 

100 0 100 0 0 

Tree 
ADTree 

100 10,5  88,9 0 5,7 

Tree 
LMT 

100 0 100 0 0 

Meta 
Bagging 

100 10,5 88,9 0 5,7 

Lazy 
IB1 

100 0 100 0 0 

Functions 
Logistic 

100 0 100 0 0 

Functions 
SMO 

100 5,3 94,1 100 2,9 

BayesNet 100 5,3 94,1 100 2,9 
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Ook clustering op basis van K-means en Density kan de klasses goed onderscheiden, K-means 
maakt geen enkele fout, op basis van Density worden er vier datapunten (3 kanker en 1 
weefsel) verkeerd geclusterd, hetgeen een fout betekent van 11,4 %. 
 
Elk van de geselecteerde patronen kan goed de twee klassen scheiden, een voorbeeld (patroon 
164) is weegegeven op Figuur 30, op de X-as het aantal keer per kb het patroon voorkomt en 
in de Y-as de clusters op basis van K-means. Cluster0 is weefsel, cluster1 is kanker. In dit 
voorbeeld is in een aantal CpG eilanden (aangeduid op de figuur in een cluster) die worden 
gemethyleerd bij kanker het patroon veel meer vertegenwoordigd dan in CpG eilanden die ook 
in normale weefsels kunnen gemethyleerd worden. De scheidingslijn wordt op de figuur 
aangegeven door een streepjeslijn. Dit is ook het geval bij de andere patronen, behalve bij 
patronen 266 en 10509 die het omgekeerde fenomeen vertonen. 
 

 
 
Figuur 30: grafische voorstelling van de verdeling van de datapunten, op de X-as het aantal 
keer het patroon 164 per kb voorkomt, in de Y-as de clusterindeling volgens K-means; 
cluster1: kanker; cluster0: weefsel. Puntenwolk niet volgens schaal getekend, maar met een 
grotere spreiding om individuele datapunten zichtbaar te maken (jitter functionaliteit in WEKA) 
 

3.1.2. Besluit 

 
Het aantal keer bepaalde patronen voorkomen blijkt met deze dataset een bijzonder 
succesvolle strategie om de data te classificeren met een erg lage foutenmarge. Vele 
algoritmes maken geen enkele fout en er zijn patronen waar het aantal bindingsplaatsen per 
lengte-eenheid significant verschilt tussen beide klasses. Dit kan te wijten zijn aan het vrij lage 
aantal gegevens in de trainingsset zodat toeval een rol kan spelen. In tegenstelling tot het 
aantal bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren, is de variabiliteit van het aantal keer een 
patroon voorkomt, vrij beperkt en overlappen de intervallen van de beide klasses elkaar 
nauwelijks. Bij het meervoudig vergelijken van gemiddelden zijn er dan ook vijf van de negen 
patronen waarvan het aantal keer een patroon voorkomt per lengte-eenheid statistisch 
significant van elkaar verschilt tussen beide klasses. Dit komt ook naar voor in de 
clusteranalyse waarbij de twee klasses vrij goed van elkaar kunnen onderscheiden worden.  
 
Classificatie op basis van het aantal keer deze patronen voorkomen per lengte-eenheid is 
daarom beter geschikt voor classificatie dan het aantal bindingsplaatsen voor 
transcriptiefactoren. Van een patroon op zich (in tegenstelling tot een bindingsplaats voor een 
transcriptiefactor), kennen we evenwel geen biologische functie of relevantie, daarom moeten 

  WEEFSEL   KANKER 
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de gevonden patronen verder onder de loep genomen worden om evidentie te zoeken naar een 
biologische relevantie en de verdere bruikbaarheid van de patronen. 
 
De patronen die een hoger voorkomen kennen per lengte-eenheid bij de klasse kanker dan bij 
de klasse weefsel worden hernoemd naar patroon 1 tot en met patroon 7 in het verdere 
verloop van deze tekst. Deze patronen noemen we verder ook kankerspecifiek. Uit de figuren 
bij de clusteranalyses blijkt ook duidelijk dat elk van deze kankerspecifieke patronen veel 
vaker voorkomen bij een groep sequenties van de klasse kanker (en duidelijk te onderscheiden 
zijn van de datapunten van de weefselklasse), terwijl andere sequenties van de klasse kanker 
op basis van één dergelijk patroon niet kunnen onderscheiden worden van de wolk van punten 
uit de weefselklasse. 

3.2. Lokalisatie van de patronen 
 
Verder kan ook de lokalisatie van de patronen nagaan worden: per patroon wordt de positie in 
de sequentie bekeken waar het patroon voorkomt. Het zou kunnen dat sommige patronen 
systematisch overgerepresenteerd voorkomen erg dicht bij de transcriptiestartsite, hetgeen 
eventueel een biologische betekenis kan hebben (in de nabije buurt van de TSS binden 
transcriptiefactoren en enhancers, en kan een compactatie van het chromatine het gen 
transcriptioneel inactief maken). Eerder werd al aangetoond dat in de regio van 1 kb rond de 
TSS de CpG eilanden een hoger GC-gehalte en een grotere O/E ratio hebben. 

3.2.1. Resultaten 

 
In Figuur 31 wordt een histogram gegeven waarin de posities van alle patronen in de 
sequenties zijn opgenomen. Uit het histogram blijkt dat 100 bp voor en 200 bp na de 
transcriptiestartsite meer patronen binden dan verwacht (theoretisch in elke klasse 10 %). Dit 
ten koste van de eerste 200 bp en tussen 700 en 800 bp, waarin minder patronen binden dan 
de verwachte 10 %. Ongeveer 55 % van de patronen bevindt zich in de regio 400 bp regio 
symmetrisch rond de transcriptiestart. De gemiddelde positie van een patroon is 558 (net iets 
downstream van de TSS – positie 500, aangeduid door de pijl). 
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Figuur 31: histogram van de positie van de patronen die meer voorkomen bij kanker dan bij 
weefsel in de sequenties die enkel bij kankerontwikkeling worden gemethyleerd. Positie van de 
TSS is 500 (aangeduid door de pijl), lagere posities liggen upstream (5’ ten opzichte van TSS) 
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3.2.2. Besluit 

 
De lokalisatie van de patronen is voornamelijk gesitueerd rond de transcriptiestartsite, dit zou 
een eerste indicatie kunnen zijn van een zekere biologische relevantie. De patronen komen 
niet random in de nauwe regio rond de transcriptiestartsite voor, maar eerder vlakbij de TSS 
en preferentieel downstream ervan (dichter bij het startcodon en het gen gelegen). 

3.3. Stabiliteit van de patronen onder selectiedruk 
 
Volgende zaak die kan onderzocht worden is de stabiliteit van de onderzochte patronen 
doorheen de evolutie, onder selectiedruk als het ware. Zijn de patronen beter bestand tegen 
selectiedruk dan andere? Bedoeling is dus na te gaan of de patronen die meer voorkomen bij 
de klasse kanker stabieler zijn in de evolutie (minder onderhevig aan mutaties, deleties,…) dan 
andere elementen in de promotorsequenties. 

3.3.1. Werkwijze 

 
De werkwijze die wordt gevolgd: 
 

 In Ensembl worden de orthologen (en 1kb upstream) opgevraagd van de 
kankergemethyleerde genen bij chimpansee (Pan troglodytes), de kip (Gallus gallus), 
de muis (Mus musculus), de rat (Rattus norvegicus), het fruitvliegje (Drosophila 
melanogaster) en de nematode C. elegans. Bedoeling is dat de stabiliteit van de 
patronen wordt onderzocht doorheen de evolutie. Eerst wordt een fylogenetische boom 
(Figuur 32) gemaakt op basis van sequentie 15 en zijn orthologe sequenties (alignment 
met Clustal W – analyse met parsimony en 100 bootstraps, consensus tree getekend 
via Treeview - Page, 1996). De chimpansee staat het dichtst bij de mens, dan komen 
de rat en de muis. De kip staat ietwat apart, dit strookt met wat Benett en 
medewerkers in 2003 ook al concludeerden; de zoogdieren ontwikkelden niet vanuit de 
kip, maar de zoogdieren en de kip zouden wel een gemeenschappelijke reptielachtige 
voorouder hebben. Daarom kozen de onderzoekers in de boom, waar ze de 
verwantschap van belangrijke zoogdiergroepen voorstellen, voor de kip als outgroup 
(zie Figuur 33) 

 De orthologe sequenties (eerste 9 kb van het gen zelf + 1kb upstream)  worden met 
behulp van Clustal W 1.81 (Thompson et al., 1994) lokaal gealigneerd tegen de 1 kb 
sequenties van de humane genen (500 bp voor TSS, 500 bp na TSS), als interface voor 
Clustal W gebruiken we BioEdit v.2004 (Hall, 1999) 
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Figuur 32: fylogenetisch boom (parsimony – 100 bootstaps – consensus tree) op 
basis van sequentie 15 en zijn overeenkomstige sequenties van de homologen 

 

 
 

Figuur 33: verwantschap en evolutie van enkele belangrijke zoogdiergroepen, met de 
kip als outgroup 
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 De regio’s die goed gealigneerd kunnen worden, houden we bij in een apart FASTA-
bestand. Op basis van dit bestand wordt dan voor iedere sequentie een matrix 
opgesteld. Vertrekkende van de humane sequentie bepaalt het algoritme (zie Script 4) 
hoeveel keer elke nucleotide behouden blijft op dezelfde positie in de homologe 
sequentie of net niet. Dit wordt gedaan voor elke sequentie voor elk species dat is 
opgenomen. Er worden dan zulke matrices bekomen: 

 
Voorbeeld van sequentie 15, mens-kip: 
 
    A    T     G     C     -      
A   29     12    45    26    3 
T   14     44    37    61    2 
G   20     17    60    23    7 
C   15     41    42    79    6 
-   16     12    18    41    49 
 

Het element op de eerste rij in de derde kolom betekent dat als er in de humane 
sequentie in de alignment een ‘C’ stond, dat er bij de homologe sequentie van de kip op 
de zelfde posities in de alignment 26 keer een A stond. Zo kunnen er ook kansen 
worden berekend: de kans dat een ‘C’ in de humane sequentie een ‘A’ is in de 

homologie kipsequentie, is dan 
26 0,113

26 61 23 79 41
=

+ + + +
 

Deze matrices brengen ook aan het licht dat de sequenties van de chimpansee erg 
gelijkaardig zijn aan die van de mens (ongeveer 99,9 % gelijkenis), vanwege deze hoge 
gelijkenis zijn deze alignments niet geschikt om de patronen te scoren. Het omgekeerde 
kan dan weer gezegd worden van de sequenties van het fruitvliegje en C. elegans. Daar 
komen de scores in de buurt van volledig toeval en we gebruiken ze verder ook niet 
meer. 
 
Script 4: opstellen van de matrix die per nucleotide van de humane sequentie nagaat 
met welke verdeling aan nucleotiden dit in de alignment overeenkomt in de homologe 
sequentie 

 
use strict; 
 
my $lengte; my $field2; my $line; my $sequentie1; my $sequentie2; my $i; my 
$test1; my $test2; my $aa=0;my $at=0;my $ag=0;my $ac=0;my $as=0; my $ta=0;my 
$tt=0;my $tg=0;my $tc=0;my $ts=0; my $ga=0;my $gt=0;my $gg=0;my $gc=0;my $gs=0;my 
$ca=0;my $ct=0;my $cg=0;my $cc=0;my $cs=0; my $sa=0;my $st=0;my $sg=0;my $sc=0;my 
$ss=0; 
 
my $gc_file= "sequentie.txt"; 
open (GC,$gc_file) || die "cannot open \"$gc_file\":$!"; 
 
while ($line=<GC>){ 
 
 chomp($line); 
 $field2=substr($line,0,2); 
 $lengte=length($line)-3; 
  
 if ($field2 eq "S1"){ 
  $sequentie1=substr($line,3,$lengte) 
 } 
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 if ($field2 eq "S2"){ 
   $sequentie2=substr($line,3,$lengte) 
 } 
} 
  
 
for ($i=0;$i<=$lengte;$i++){ 
 $test1=substr($sequentie1,$i,1); 
 $test2=substr($sequentie2,$i,1); 
  

 if($test1 eq 'A'){     nagaan naar welke nucleotiden A evolueert 
  if($test2 eq 'A'){$aa++;} 
  if($test2 eq 'T'){$at++;} 
  if($test2 eq 'G'){$ag++;} 
  if($test2 eq 'C'){$ac++;} 
  if($test2 eq '-'){$as++;} 
 } 
    
    

 if($test1 eq 'T'){        nagaan naar welke nucleotiden T evolueert 
  if($test2 eq 'A'){$ta++;} 
  if($test2 eq 'T'){$tt++;} 
  if($test2 eq 'G'){$tg++;} 
  if($test2 eq 'C'){$tc++;} 
  if($test2 eq '-'){$ts++;} 
 }  
    

 if($test1 eq 'G'){     nagaan naar welke nucleotiden G evolueert 
  if($test2 eq 'A'){$ga++;} 
  if($test2 eq 'T'){$gt++;} 
  if($test2 eq 'G'){$gg++;} 
  if($test2 eq 'C'){$gc++;} 
  if($test2 eq '-'){$gs++;} 
 }    
  

 if($test1 eq 'C'){     nagaan naar welke nucleotiden C evolueert 
  if($test2 eq 'A'){$ca++;} 
  if($test2 eq 'T'){$ct++;} 
  if($test2 eq 'G'){$cg++;} 
  if($test2 eq 'C'){$cc++;} 
  if($test2 eq '-'){$cs++;} 
 } 
    
 if($test1 eq '-'){ 

    nagaan naar welke nucleotiden – (een gap in de alignment) evolueert 
  if($test2 eq 'A'){$sa++;} 
  if($test2 eq 'T'){$st++;} 
  if($test2 eq 'G'){$sg++;} 
  if($test2 eq 'C'){$sc++;} 
  if($test2 eq '-'){$ss++;} 
 }  
} 

 

print "   A\t \t T \t \t G \t \t C \t \t - \t \t \n";            matrix weergeven 
print "A  ".$aa." \t \t ".$ta."\t \t ".$ga."\t \t ".$ca."\t \t ".$sa."\n"; 
print "T  ".$at." \t \t ".$tt."\t \t ".$gt."\t \t ".$ct."\t \t ".$st."\n"; 
print "G  ".$ag." \t \t ".$tg."\t \t ".$gg."\t \t ".$cg."\t \t ".$sg."\n"; 
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print "C  ".$ac." \t \t ".$tc."\t \t ".$gc."\t \t ".$cc."\t \t ".$sc."\n"; 
print "-  ".$as." \t \t ".$ts."\t \t ".$gs."\t \t ".$cs."\t \t ".$ss."\n"; 

 
 In de alignments worden de patronen gezocht en wordt er volgens een arbitrair 

scoreschema een score toegekend aan alle alignments van deze patronen. Een match 
levert een scoreverhoging op van +1, terwijl een mismatch een negatieve invloed heeft 
op de score: -1. Dit is de observed score. 
 
Bijvoorbeeld patroon 7 in sequentie 15, positie 290 in de alignment: 
 
HUMAN  *********  observed expected 
CHICKEN **----***  1  -3,670 
MOUSE  ***--*---  -1  -4,077 
RAT  ***--*---  -1  -4,047 
 

In dit alignment bijvoorbeeld de score tussen mens en kip: alignment van 9 
nucleotiden, 5 matches, 4 mismatches, totale geobserveerde score: 1. Verwachte 
score:  
 
p(A behouden)*1 A in alignment *1 – (1-p(A behouden))*1A*1 
+ p(T behouden)*1 T in alignment *1 – (1-p(A behouden))*1T*1 
+ p(G behouden)*4 G in alignment *1 – (1-p(G behouden))*4G*1 
+ p(C behouden)*3 C in alignment *1 – (1-p(C behouden))*3C*1 
 

= 
29 29*1*1 (1 ) *1*1

29 14 20 15 16 29 14 20 15 16
− −

+ + + + + + + +
 

+ 
44 44*1*1 (1 )*1*1

12 44 17 41 12 12 44 17 41 12
− −

+ + + + + + + +
 

 

+ 
60 60*4*1 (1 ) *4*1

45 37 60 42 18 45 37 60 42 18
− −

+ + + + + + + +
 

 

+ 
79 79*3*1 (1 )*3*1

26 61 23 79 41 26 61 23 79 41
− −

+ + + + + + + +
 

 
= (0,215*1-0,785*1) + (0,349*1-0,651*1) + (0,278*4*1-0,732*4*1) + (0,343*3*1-
0,656*3*1) = -3,670 
 

 Verder wordt voor elke alignment ook een expected score berekend op basis van de 
kansen uit de matrices en hetzelfde scoringsschema. Beide scores worden dan gedeeld 
door de lengte van de alignment (als correctie voor de lengte van het patroon en het 
alignment) en kunnen zo met elkaar worden vergeleken 

 
Voorbeeld voor sequentie 15 – kip-mens:  
- Geobserveerde score: 1; alignment van 9; score per nucleotide = 0,111 
- Verwachte score: -3,670; alignment van 9; score per nucleotide = -0,408 
- Verschil (geobserveerd-verwacht) per nucleotide = 0,519 
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 Per patroon en per species (humane sequenties vergeleken met kip, muis en rat) wordt 
het verschil tussen de observed en expected score per nucleotide berekend. Als het 
verschil positief is, is het desbetreffende patroon stabieler dan het volledige alignment 
voor die bepaalde sequentie en dat bepaald species. Per patroon en per species wordt 
nu het gemiddelde verschil tussen beide scores per nucleotide berekent en de 
standaardfout. De data wordt weergegeven in Figuur 34 

 
 Als controle op de correctheid van de analyse wordt ook een ander patroon in deze 

analyse opgenomen: gcc.gggc, dat zowel in de klasses kanker en weefsel vrij veel 
voorkomt (in 30 van de in totaal 34 sequenties). Als op dit patroon geen positieve of 
negatieve selectiedruk rust, zou dit patroon dus min of meer symmetrisch rond 0 
moeten liggen. In werkelijkheid is het gemiddelde licht negatief maar ligt 0 duidelijk in 
het interval bepaald door de standaardfout. Dit is het geval voor zowel de kip, de muis 
als de rat 

3.3.2. Resultaten 
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Figuur 34: verschil observed - expected scores per nucleotide voor de zeven onderzochte 
patronen. Het verschil tussen deze scores wordt gegeven voor mens-kip, mens-muis en mens-
rat. Foutbalken geven de standaardfout aan, zoals bepaald door de ‘data analysis’ toolbox in 
Excel 2003 
 
Uit Figuur 34 kan worden besloten dat: 
 

 bij de kip de patronen over het algemeen minder geconserveerd zijn (ten opzicht van 
het gehele alignment) dan bij de muis en de rat 

 voor patronen 3, 4 en 6 de geobserveerde score niet echt veel verschilt van de 
verwachte score op basis van het gehele alignment. Deze patronen zijn dus niet 
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overtuigend meer geconserveerd dan andere delen uit de sequentie, dat is zeker het 
geval bij de kip, daar schommelt het verschil van de scores per nucleotide rond de 0 

 Wel meer geconserveerd zijn patroon 1, 5 en nog overtuigender patronen 2 en 7. Deze 
patronen worden meer geconserveerd doorheen de evolutie dan de omliggende 
sequentiestukken, en ze zijn overtuigend beter geconserveerd tijdens de evolutie 
muis/rat – mens. De gemiddelde observed-expected score per nucleotide ligt bij deze 
patronen rond 0,8. Dit betekent dat voor de totale lengte (9 nucleotiden) het verschil 
tussen de geobserveerde en verwachte scores ongeveer 7,2 bedraagt. 

3.3.3. Besluit 

 
De patronen die vaker voorkomen per lengte-eenheid bij de klasse kanker, zijn doorheen de 
evolutie sterker bewaard dan verwacht op basis van de evolutie van het globale alignment (en 
dan een controlepatroon met dezelfde complexiteit). Zeker in de evolutie van rat/muis naar 
mens zijn deze kankerspecifieke patronen in zekere mate sterker geconserveerd doorheen de 
evolutie. Patronen 2 en 7 zijn overtuigend meer geconserveerd tijdens deze evolutie dan 
verwacht. Dit geeft een indicatie dat deze patronen een zekere functie zouden kunnen 
bezitten, moesten ze gewoon random worden gekozen en geen relevante biologische functie, 
zouden ze niet zeker beter worden geconserveerd dan de sequentie in zijn geheel. De 
verhoogde stabiliteit van de patronen onder selectiedruk zou een biologische relevantie van de 
patronen kunnen betekenen. 
 

3.4. Gelijkaardigheid van de patronen 
 
Er zijn nu zeven patronen gevonden die meer voorkomen in de klasse kanker, maar hoe 
verschillend of gelijkaardig zijn deze patronen? Om dit te kunnen nagaan wordt gebruik 
gemaakt van een dissimilariteitsmaat voor matrices. Om de patronen om te zetten tot matrices 
die met elkaar kunnen vergeleken worden, worden de patronen omgezet tot een PSSM 
(Position Specific Scoring Matrix). Voor elke positie (van positie 1 tot 9 in de kolommen) wordt 
de kans voor de 4 nucleotiden weergegeven (A, T, G en C in de rijen). In het geval van 
patronen, gebruiken we voor een nucleotide die vast ligt kans 1 bij die nucleotide, voor 
wildcards zou voor elke nucleotide een kans van 0,25 kunnen toegekend worden, maar nog 
beter is gewoon op basis van de data de kansen toe te kennen (nagaan hoeveel keer een 
bepaalde nucleotide voorkomt op de plaats van een wildcard en dan delen door het totaal 
aantal keer het patroon bindt). 

3.4.1. Werkwijze 

 
De afstandsmaat voor matrices die wordt gebruikt is de Kullback-Leibler afstandsmaat, deze 
asymmetrische maat wordt voor twee probabiliteitsdensiteiten f1 en f2 gegeven door deze 
formule: 

1
1 2 1

2

( )( , ) ( )* log
( )

f yf f f y dy
f y

δ = ∫ .  

In het geval van twee matrices met i rijen en j kolommen kan de afstand tussen matrix A (met 
als elementen aij, als kansen uitgedrukt) en matrix B (met elementen bij, als kansen 
uitgedrukt) dan zo berekend worden: 
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1 1

* log
ji

ij
ij

i j ij

a
a

b= =
∑∑ . 

 
Gezien de Kullback-Leibler afstand niet symmetrisch is, kan de afstand van A tot B verschillen 
van de afstand van B tot A. Om dit probleem op te lossen, wordt het gemiddelde van beide 
afstanden genomen. De afstand tussen matrices A en B wordt dan: 

1 1 1 1

* log *log

2

j ji i
ij ij

ij ij
i j i jij ij

a b
a b

b a= = = =

+∑∑ ∑∑
. 

Bijkomend probleem in dit geval is dat sommige matrixelementen 0 zijn, deze elementen 
worden vervangen door 0,001. In Tabel 14 worden de resultaten weergegeven van de afstand 
tussen de patronen. 
 

3.4.2. Gelijkaardigheid van de patronen onderling 

 
Tabel 14: Kullback-Leibler afstanden tussen de verschillende patronen 
 
 Pat. 1 Pat. 2 Pat.3 Pat. 4 Pat. 5 Pat. 6 Pat. 7 
Pat. 1 3,3995E-07 37,899869 43,422605 43,253969 44,192349 32,875683 39,827667 

Pat. 2 37,899679 3,2495E-07 51,207462 39,335738 37,909056 57,135296 37,023797 

Pat. 3 43,417464 51,204525 1,5242E-06 59,697497 52,051503 38,366657 40,469063 

Pat. 4 42,102420 38,185143 58,551478 3,9104585 39,531169 45,095462 36,048178 

Pat. 5 44,192834 37,908080 52,056213 40,682097 3,1995E-07 56,547325 34,210210 

Pat. 6 32,875804 57,135330 38,372933 46,246355 56,546291 3,1995E-07 36,429135 

Pat. 7 28,981083 25,414262 28,686960 28,223519 25,475282 27,694496 27,373207 

 
Uit de berekende afstanden blijkt dat de patronen niet echt sterk verwant zijn met elkaar. 
Patroon 1 is meer gelijkaardig met patronen 6 en 7 dan met de andere; patroon 2 is 
gelijkaardig met patroon 7, net zoals patronen 3, 4, 6 en 7.  Artefact in deze afstandbepaling 
is patroon 7, dat bijvoorbeeld met zichzelf een afstand heeft van meer dan 27 en dat de 
afstand van 1 tot 7 niet gelijk is aan de afstand van 7 tot 1 hoewel de afstandsmaat 
symmetrisch is gemaakt. De reden daarvoor is onbekend maar misschien heeft het te maken 
met de beperkte nauwkeurigheid van de logaritmering van erg kleine of grote getallen. Wat 
wel opvalt, is dat patroon 7 een palindroom kan zijn, mits een goede keuze van de wildcards. 

3.4.3. Gelijkaardigheid van de patronen met bindingssites van 
transcriptiefactoren 

 
Op basis van de PSSM matrices van de patronen, kunnen de patronen nu ook vergeleken 
worden met de matrices van Transfac® 6.0 waarin de bindingssites van transcriptiefactoren als 
PSSM matrices worden voorgesteld. De Kullback-Leibler afstandsmaat tussen een patroon en 
alle transcriptiebindingssites van de matrixdatabase in Transfac® 6.0 wordt bepaald door 
middel van Script 5. 
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3.4.3.1. Werkwijze 

 
Samengevat gebeurt deze analyse als volgt: 
 

 Inlezen en opslaan van de elementen van de matrix die bij het patroon behoort, 
elementen die 0 zijn vervangen door 0,001 

 Idem voor elke matrix in Transfac®, na omzetten van de elementen naar kansen (elk 
element van de rij gedeeld door de som van de rij). De naam van de transcriptiefactor 
wordt ook geregistreerd 

 Berekenen van de Kullback-Leibler afstand tussen de beide matrices. Als er meer 
posities zijn in de Transfac®-entry dan in het patroon, worden alle afstanden berekend 
en de kleinste bijgehouden. In het andere geval (minder posities in Transfac® entry dan 
patroon), wordt eveneens de kleinste afstand berekend 

 Weergeven van de naam van de transcriptiefactor en de kleinste Kullback-Leibler 
afstand 

 
Script 5: Perl-script om de Kullback-Leibler afstand te berekenen tussen de PSSM matrices 
van de patronen en de entry’s van de matrix-database van Transfac® 
 
use strict; 
 
my $tf1_file= "pattern-analyse.txt"; 
open (TF1,$tf1_file) || die "cannot open \"$tf1_file\":$!"; 
 
my $line_pat;my $field2_pat;my $name_pat;my @matrix_pat;my $i_pat;my $count_pat=0;my 
$j_pat; 
 
while ($line_pat=<TF1>){       
 
 chomp($line_pat); 
 $field2_pat=substr($line_pat,0,2); 
  
 if ($field2_pat eq "ID"){ 
  $name_pat=substr($line_pat,4,15); 
  #print $name_pat."\n"; 
 } 
  
 while ($field2_pat=~/[0-9]{2}/g){ 
  $count_pat++; 
 } 
  

 if ($count_pat>=10){            inlezen en stockeren van PSSM matrices van de 7 patronen 
 
  for ($i_pat=1;$i_pat<=9;$i_pat++){ 
   if ($field2_pat eq "0".$i_pat){ 
   $matrix_pat[$i_pat][1]=substr($line_pat,5,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][2]=substr($line_pat,12,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][3]=substr($line_pat,19,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][4]=substr($line_pat,26,4); 
   } 
  } 
 
  
  for ($i_pat=10;$i_pat<=$count_pat;$i_pat++){ 
   if ($field2_pat eq $i_pat){ 
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   $matrix_pat[$i_pat][1]=substr($line_pat,5,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][2]=substr($line_pat,12,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][3]=substr($line_pat,19,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][4]=substr($line_pat,26,4); 
   } 
  } 
 } 
  
 else{ 
   
  for ($i_pat=1;$i_pat<=$count_pat;$i_pat++){ 
   if ($field2_pat eq "0".$i_pat){ 
   $matrix_pat[$i_pat][1]=substr($line_pat,5,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][2]=substr($line_pat,12,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][3]=substr($line_pat,19,4); 
   $matrix_pat[$i_pat][4]=substr($line_pat,26,4); 
   } 
  } 
 } 
  
 
 for ($i_pat=1;$i_pat<=$count_pat;$i_pat++){  

                            elementen die 0 zijn vervangen door 0.001 
  for ($j_pat=1;$j_pat<=4;$j_pat++){ 
   $matrix_pat[$i_pat][$j_pat]=~s/ //g; 
    if ($matrix_pat[$i_pat][$j_pat]==0){ 
    $matrix_pat[$i_pat][$j_pat]=0.001; 
    } 
  }  
 } 
   
   
 if ($field2_pat eq "//"){ 
  #print $count_pat."\n"; 
  #print $matrix_pat[$count_pat][3]."\n"; 
 }  
} 
  
########################################################### 
 
my $tf_file= "matrix3.dat"; 
open (TF,$tf_file) || die "cannot open \"$tf_file\":$!"; 
 
my $line;my $field2;my $name;my @matrix;my $i;my $j;my $count=0;my @matrixsom;my $pos;my 
$dis; my $distance; my $distance_min=10000; 
 
while ($line=<TF>){       
 
 chomp($line); 
 $field2=substr($line,0,2); 
  
 if ($field2 eq "ID"){ 
  $name=substr($line,4,20); 
  $name=~s/ //g; 
  #print $name.","; 
 } 
  
 while ($field2=~/[0-9]{2}/g){ 
  $count++; 
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 } 
  

 if ($count>=10){           inlezen van de PSSM matrices van alle entry’s in Transfac® 
  
  for ($i=1;$i<=9;$i++){ 
   if ($field2 eq "0".$i){ 
   $matrix[$i][1]=substr($line,5,4); 
   $matrix[$i][2]=substr($line,12,4); 
   $matrix[$i][3]=substr($line,19,4); 
   $matrix[$i][4]=substr($line,26,4); 
   } 
  } 
  
  for ($i=10;$i<=$count;$i++){ 
   if ($field2 eq $i){ 
   $matrix[$i][1]=substr($line,5,4); 
   $matrix[$i][2]=substr($line,12,4); 
   $matrix[$i][3]=substr($line,19,4); 
   $matrix[$i][4]=substr($line,26,4); 
   } 
  } 
 } 
 else{ 
  
  for ($i=1;$i<=$count;$i++){ 
   if ($field2 eq "0".$i){ 
   $matrix[$i][1]=substr($line,5,4); 
   $matrix[$i][2]=substr($line,12,4); 
   $matrix[$i][3]=substr($line,19,4); 
   $matrix[$i][4]=substr($line,26,4); 
   } 
  } 
 } 

 if ($field2 eq "//"){         omzetten van PSSM matrices naar matrices met kansen 
  
  for ($i=1;$i<=$count;$i++){ 
   for ($j=1;$j<=4;$j++){ 
    $matrix[$i][$j]=~s/ //g; 
     if ($matrix[$i][$j]==0){ 
     $matrix[$i][$j]=0.001; 
     } 
   } 
  } 
  
  for ($i=1;$i<=$count;$i++){ 
   for ($j=1;$j<=4;$j++){ 
   $matrixsom[$i]=$matrixsom[$i]+$matrix[$i][$j]; 
   } 
  } 
  
  for ($i=1;$i<=$count;$i++){ 
   for ($j=1;$j<=4;$j++){ 
   $matrix[$i][$j]=($matrix[$i][$j])/$matrixsom[$i]; 
   } 

  }    alle mogelijke afstanden berekenen tussen Transfac® entry en patroon 
 
  
  if($count >= $count_pat){ 
   for ($pos=0; $pos<=$count-$count_pat;$pos++){ 
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    for ($i=1;$i<=$count_pat;$i++){ 
     for ($j=1;$j<=4;$j++){ 
   
 $dis=(($matrix_pat[$i][$j]*log($matrix_pat[$i][$j]/$matrix[$i+$pos][$j]))+($matrix 
[$i+$pos][$j]*log($matrix[$i+$pos][$j]/$matrix_pat[$i][$j])))/2; 
      $distance=$distance+$dis; 
     } 
    } 
   } 
   if ($distance < $distance_min){ 
    $distance_min=$distance; 
    } 
  } 
  
  else{ 
   for ($pos=0; $pos<=$count_pat-$count;$pos++){ 
    for ($i=1;$i<=$count;$i++){ 
     for ($j=1;$j<=4;$j++){ 
     
 $dis=($matrix_pat[$i][$j]*log($matrix_pat[$i][$j]/$matrix[$i+$pos][$j])+$matrix[$i
+$pos][$j]*log($matrix[$i+$pos][$j]/$matrix_pat[$i][$j]))/2; 
      $distance=$distance+$dis; 
     } 
    } 
    if ($distance < $distance_min){ 
    $distance_min=$distance; 
    } 
 
   } 
 } 

bepalen welke afstand het kleinste is de PSSM matrices van Transfac®-entry en patroon een 

andere dimensie hebben, de kleinste bijhouden 
  
 print $distance_min."\n"; 
 #print $count."\n"; 
 #print $matrix[$count][1]."\n"; 
 #print $matrixsom[1]."\n"; 
 #print $matrix[1][1]."\n"; 
 $distance=0; 
 $distance_min=10000; 
 $count=0; 
 
  
  for ($i=1;$i<=100;$i++){ 
   $matrixsom[$i]=0; 
  } 
 } 

} voor elke entry in Transfac® de afstand met elk patroon bepalen en de kleinste afstand 

weergeven met alle patronen, telkens gescheiden door een komma. 

3.4.3.2. Resultaten 

Er wordt nu per patroon een lijst opgesteld van de transcriptiefactoren die het meest 
gelijkaardig zijn met dit patroon. De resultaten zijn weergeven in Tabel 15.  Er zijn een tiental 
transcriptiefactoren die met minstens drie patronen gelijkaardig zijn (in de top tien staan qua 
gelijkaardigheid met deze patronen). Deze transcriptiefactoren worden weergegeven in Tabel 
16. 
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Tabel 15: overzicht van de top tien van de transcriptiefactoren die het meeste gelijkenis (de 
kleinste Kullback-Leibler afstand) vertonen per patroon 
 

Transcriptiefactor Afstand tot patroon 1 Transcriptiefactor Afstand tot patroon 2 

V$HAND1E47_01 26,02703961 V$SP1_01 10,99606006 
V$MEF2_02 26,85712857 V$EGR3_01 23,09701534 
V$AML1_01 27,13801896 V$MZF1_01 23,51803205 
V$ER_Q6 27,43792627 V$AHRARNT_01 25,42579057 
V$GR_Q6 28,07696613 V$ELK1_02 26,50160016 

V$OCT1_Q6 28,55503982 V$GR_Q6 27,70556764 
V$E47_01 28,87114116 V$E2F_01 28,0400791 
V$USF_C 29,85996407 V$E47_01 28,13470459 
V$USF_02 29,88689194 V$AML1_01 28,47576821 
V$PAX2_01 31,32937984 V$RFX1_02 28,77077892 

 
 

Transcriptiefactor Afstand tot patroon 3 Transcriptiefactor Afstand tot patroon 4 

V$MEF2_03 19,86131424 V$ER_Q6 28,21019104 
V$MEF2_02 21,02147022 V$PAX5_01 29,32708432 
V$HNF4_01 23,11230773 V$USF_Q6 30,9317344 
V$AML1_01 24,21066332 V$SP1_Q6 31,57224342 
V$NF1_Q6 25,06565555 V$SP1_01 31,67694538 
V$RFX1_01 25,79033873 V$RFX1_02 33,46234156 
V$TGIF_01 25,82808617 V$RFX1_01 33,91137621 

V$CEBPA_01 25,97589185 V$GR_Q6 34,0328231 
V$P300_01 26,63544478 V$AML1_01 34,5204244 
V$MEF2_04 26,70444137 V$NF1_Q6 36,08279226 

 

Transcriptiefactor Afstand tot patroon 5 Transcriptiefactor Afstand tot patroon 6 

V$MZF1_01 14,39938548 V$NRSF_01 14,20284385 
V$EGR3_01 17,51036674 V$P300_01 21,51742655 
V$SP1_01 20,68761598 V$E47_02 21,67150446 

V$AML1_01 20,98627587 V$MEF2_02 21,89518089 
V$ER_Q6 22,20022801 V$HNF4_01 22,4368608 

V$HAND1E47_01 22,86380953 V$MEF2_03 23,3095565 
V$EGR1_01 23,09196703 V$XBP1_01 23,6539421 
V$HNF4_01 23,6474717 V$AML1_01 23,68836541 
V$GR_Q6 24,30198045 V$AP4_Q5 25,28685487 

V$PAX2_01 24,57113432 V$ER_Q6 25,42810733 
 

Transcriptiefactor Afstand tot patroon 7 Transcriptiefactor Afstand tot patroon 7 

V$AML1_01 25,17803894 V$OCT1_04 28,81136192 
V$SRY_01 27,59672911 V$EGR3_01 28,90782766 
V$GR_Q6 28,13183278 V$PAX2_01 29,12927204 
V$USF_C 28,41585391 V$RFX1_02 29,24722956 
V$ER_Q6 28,5627598 V$RFX1_01 29,32060892 
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Tabel 16: transcriptiefactoren die in de top 10 van de kleinste afstanden staan van minstens 
drie patronen (matrixnaam, naam van de transcriptiefactor, patronen en afstandsmaat 
weergegeven) 
 

Transcriptiefactor Patronen Afstand tot patronen 
MEF-2 1 - 3 - 5 - 6 26,9 – 21,0 – 24,6 – 21,9 
AML-1 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 27,1 – 28,5 – 24,2 – 21,0 – 23,7 – 25,2 

ER 1 - 5 - 6 - 7 27,4 – 22,2 – 25,4 – 28,6  
GR 1 - 2 - 4 - 5 - 7 28,1 – 27,7 – 34,0 – 24,3 – 28,1 

Pax-2 1 – 5 - 7 31,3 – 24,6 – 29,2 
Sp-1 2 – 4 - 5 11,0 – 31,7 – 20,7 

EGR-3 2 - 5 - 7 23,1 – 23,1 – 28,9 
RFX-1 2 - 3 - 4 - 7 28,8 – 25,9 – 33,9 – 29,3 
HNF-4 3 - 5 - 6 23,11 – 23,6 – 22,4 

 

3.4.4. Bespreking van de resultaten 

3.4.4.1. Vergelijking met geselecteerde transcriptiefactoren 

 
In Tabel 17 worden de resultaten herhaald van de classificatie van het aantal bindingsplaatsen 
voor transcriptiefactoren, uitgebreid met de afstandsmaat met het meest gelijkaardige 
patroon. 
 
Tabel 17: bindingsplaatsen waarvan het aantal bindingsplaatsen per lengte-eenheid het beste 
het onderscheid kunnen maken tussen de klasses kanker en weefsel. Aantal bindingsplaatsen 
voor beide klasses en afstandsmaat tot het patroon opgenomen dat het meest gelijkaardig is 
met de transcriptiefactor. Voor dit patroon is ook de gemiddelde afstandsmaat gegeven 
 
Transcriptiefactor Aantal 

bindingsplaatsen 
per kb - kanker 

Aantal 
bindingsplaatsen 
per kb - weefsel 

Patroon en 
afstand 

Gemiddelde 
afstand 

CDP-CR1 0,17 ± 0,25 0,00 ± 0,00 patr. 7 – 32,0 34,9 
CRE-BP1 0,00 ± 0,00 0,11 ± 0,26 patr. 1 – 37,2 49,7 

c-REL 0,43 ± 0,63 0,57 ± 1,00 patr. 5 – 31,2 43,1 
E2F 0,18 ± 0,40 0,54 ± 1,03 patr. 1 – 36,7 49,7 

ELK-1 0,17 ± 0,25 0,58 ± 1,03 patr. 5 – 34,9 43,1 
HNF-4 0,35 ± 0,33 0,00 ± 0,00 patr. 6 -  22,4 43,5 
OCT-1 0,27 ± 0,41 0,00 ± 0,00 patr. 5 – 26,1 43,1 

 
Uit deze tabel blijkt dat de transcriptiefactoren waarvan het aantal bindingsplaatsen per kb het 
beste het onderscheid kunnen maken tussen beide klassen niet erg gelijkaardig zijn met de 
patronen maar dat de afstand tot het patroon waar ze het meest gelijkaardig mee zijn wel 
steeds kleiner is dan de gemiddelde afstand van dat patroon tot de transcriptiefactoren (163 in 
totaal).  
 
Verder maken we ook een histogram van de afstanden van de transcriptiefactoren tot een 
bepaald patroon, de verdeling van deze afstand is niet normaal verdeeld maar heeft eerder 
een bredere ‘staart’ naar rechts. Voor patroon 1 is dit weergegeven in Figuur 35. 
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Figuur 35: histogram van de afstanden van patroon 1 tot alle transcriptiefactoren 

3.4.4.2. Biologische relevantie 

 
We hebben nu een lijst gegenereerd waarin de patronen die geassocieerd zijn met methylatie 
bij tumorontwikkeling worden gerelateerd aan de bindingsplaatsen van transcriptiefactoren. 
Daarom is het nuttig de functie van deze transcriptiefactoren te bekijken en bij welke 
processen ze zijn betrokken en of ze gerelateerd zijn bij de ontwikkeling van kanker (controle 
van de celcyclus, apoptose, DNA herstel, …). We bespreken de transcriptiefactoren in Tabel 16, 
deze transcriptiefactoren vertonen een sterke gelijkenis met minstens drie patronen.  
 
MEF-2 (myogenic enhancer factor 2) 
 
Samen met MRFs (myogenic regulatory factors) reguleert MEF-2 een heleboel andere 
transcriptiefactoren die de signalen, geïnitieerd door MRFs, verder zetten en versterken. 
Verschillende factoren zouden, afhankelijk van de differentiatiestaat, samenwerken met MRFs 
en betrokken zijn bij spierherstel en respons op stress en schade (Blais et al., 2005). 
 

AML-1 
 
In leukemie is aangetoond dat het fusie-eiwit AML1-ETO de normale AML-1 functie verhindert 
en de ontwikkeling tot leukemie initieert door de histon deacetylase te ontregelen (Insinga et 
al., 2005). 
 
ER (estrogen receptor) 
 
De oestrogen receptor is bij de ontwikkeling van vele kankers betrokken en zijn rol is het best 
beschreven bij borstkanker. Een overzicht van de pathways waarin ER is betrokken is 
weergegeven in Figuur 36. 
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Figuur 36: oestrogeen receptor en betrokken pathways (Bron: www.proteinlounge.com) 
 
GR (glucocorticoid receptor) 
 
Glucocorticoïden worden sterk in verband gebracht met hun mogelijkheid om apoptose te 
induceren bij leukemie, lymphoma en myelomacellen. De eerste stappen naar deze apoptose 
van deze complexe pathway is de regulatie van genen door de glucocorticoïd receptor 
(Frankfurt & Rosen, 2004). In Figuur 37 wordt de complexe signaalpathway vanaf de 
glucocoricoïden weergeven. 
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Figuur 37: signaalpathway van glucocorticoïden (Bron: www.proteinlounge.com) 
 
 

Pax-2 
 
Om de normale ontwikkeling van de nieren mogelijk te maken speelt de activatie of repressie 
van een heleboel genen een rol. Eén van deze genen is Pax-2, een transcriptiefactor die de 
differentiatie tot niercel succesvol laat verlopen. Recent onderzoek toont nu aan dat hoge 
niveaus Pax-2 betrokken is bij de ontwikkeling van Willm’s tumoren. De reactivatie van deze 
regulator van de ontwikkeling van de nieren kan bijdragen tot heel wat disfuncties aan de 
nieren (Dressler, 1996). 
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Sp-1 
 

Een Sp-1 bindingsplaats komt vaak voor in house-keeping genen, de consenussite bezit een 
centrale CpG. Onderzoekers toonden aan dat de binding van Sp-1 niet wordt beïnvloed door de 
methylatiestaat van de bindingssite. Holler et al. (1988) zijn de eerste om de hypothese voor 
te stellen dat Sp-1 CpG methylatie zou verhinderen. 
 
EGR-3 (Early growth response) 
 
Door verschillende onderzoekgroepen is aangetoond dat EGR-3 betrokken is bij borstkanker, 
downstream van de oestrogeen-receptor (Inoue et al., 2004). Tevens is aangetoond dat EGR-3 
de Fas-ligand FasL opreguleerd, die betrokken is bij apoptose (Mittelstadt et al., 1998) 
 
RFX-1 
 

Collageen type I is opgebouwd uit drie polypeptide kettingen, hun transcriptie gebeurt vanaf 
twee verschillende genen: COL1A1 en COL1A2 met verschillende promotoren. Onlangs is 
aangetoond dat in humane kankercellen methylatie in het eerste exon van COL1A2 ter hoogte 
van de bindingsplaats voor RFX (regulatory factor for X box, van -1 tot +20) plaatsvindt. Dit 
gaat gepaard met verhoogde verhoogde binding van RFX1 en verminderde 
collageentranscriptie (Sengputa et al., 2005). 
 

HNF-4 
 

HNF-4 is, samen met onder andere NF-κB, een transcriptiefactor die betrokken is bij de 
respons op vetzuren. Vetzuren of hun metabolieten kunnen rechtstreeks binden op deze 
transcriptiefactoren. Men vermoedt dat vetzuren en hun beïnvloeding van de genexpressie 
betrokken zijn bij ziektes zoals diabetes, schizofrenie en kankers (Jump, 2004). 

3.4.5. Besluit 

 
Via de Kullback-Leibler afstandsmaat kunnen we verschillende matrices met elkaar vergelijken. 
De patronen zelf zijn niet echt onder te brengen hoewel sommige sterker met elkaar verwant 
zijn dan andere. Toch zijn er enkele transcriptiefactoren waarvan de bindingssite minstens met 
drie patronen gelijkaardig is. De biologische betrokkenheid bij kankerontwikkeling wordt verder 
besproken. 
 
De patronen, die op zich helemaal geen betekenis hebben, vertonen volgens deze 
afstandsmaat verwantschap met een aantal transcriptiefactoren die betrokken zouden kunnen 
zijn bij kankerontwikkeling. Dit is een indicatie in de richting van een mogelijke biologische 
functie van de patronen, eventueel zijn de patronen een (deel van een) bindingsplaats van een 
nog niet gekende transcriptiefactor, die sterk verwant is met de hier teruggevonden 
transcriptiefactoren. 
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3.5. Validatie op positieve lijst 
 
De patronen die worden geselecteerd geven uitstekende resultaten op de beperkte dataset die 
gebruikt werd. Maar is het ook mogelijk deze patronen te gebruiken om de promotorregio’s die 
kankerspecifiek gemethyleerd worden uit het deel niet-gemethyleerd / gemethyleerd te 
identificeren? Om dit na te gaan wordt WEKA gebruikt, met als trainingsset (de data waarmee 
de algoritmen getraind worden) het aantal bindingsplaatsen voor de negen patronen (zowel de 
7 kankerspecifieke als de 2 patronen die meer voorkomen in de weefselklasse) in de beperkte 
weefsel / kanker dataset en als testdataset (waar de klasse dan van bepaald wordt op basis 
van het algoritme) het aantal bindingsplaatsen voor de patronen in de positieve lijst met 129 
kankerspecifiek gemethyleerde promotorregio’s. Dit wordt dan de testdataset voor ‘kanker’ Als 
testset voor ‘weefsel’ wordt dezelfde analyse doorgevoerd op de promotorsequenties van 
genen van het X-chromosoom die een CpG eiland bevatten. Dit kunnen we doen aangezien in 
normale weefsels bij vrouwen één van de X-chromosomen inactief wordt gemaakt door 
methylatie. Zowel genen van de positieve als de negatieve lijst kunnen worden gemethyleerd, 
de kracht van het algoritme om kankerspecifieke methylatie te voorspellen wordt dus stevig op 
de proef gesteld. Dan wordt er nagegaan in hoeveel van de gevallen het algoritme de klasse 
verkeerd voorspeld had. 

3.5.1. Resultaten 

 
De resultaten van enkele succesvolle algoritmes worden gegeven in Tabel 18. 
 
Tabel 18: classificatiefout op de kankerspecifiek gemethyleerde promotorregio’s van enkele 
succesvolle algoritmes op basis van het aantal keer de patronen voorkomen 
 
Algoritme Precisie 

kanker (%) 
Fout kanker 

(%) 
Precisie 

weefsel (%) 
Fout weefsel 

(%) 
Totale fout 

(%) 
Background 

Zero R 
0 100 100 54,9 54,9 

Trees 
LMT 

92,9 53,6 59,5 4,3 31,4 

Functions 
Logistic 

87,5 50,0 60,0 8,7 31,4 

Functions 
Multilayer 

69,0 28,6 60,9 39,1 33,3 

Bayes 
Complement 

66,7 14,3 73,3 52,2 31,4 

Bayes 
Naive 

84,2 42,9 62,5 13,0 29,4 

 

3.5.2. Besluit 

 
Als classificatiealgoritmes worden getraind met het aantal keer de patronen per lengte-eenheid 
voorkomen in de kanker/weefsel dataset, en daarna worden gebruikt om kankerspecifiek 
gemethyleerde promotorregio’s te onderscheiden van promotorregio’s op het X-chromosoom 
die zijn geassocieerd met een CpG eiland, is de gemaakte classificatiefout aanvaardbaar. 



 

Weefsel / kanker 98 

Interessant is zeker ook dat sommige algoritmes weliswaar niet alle kankerspecifieke 
promotoren kunnen classificeren (ongeveer de helft fout), maar als ze een promotor als 
kankerspecifiek gemethyleerd bestempelen, kan dit meestal wel met een hoge precisie (tot 
meer dan 80 %). Dit alles toont zonder twijfel aan dat het aantal patronen per lengte-eenheid 
zeker informatie geeft om kankerspecifieke promotorregio’s te onderscheiden van 
promotorregio’s die gemethyleerd kunnen worden in normale weefseltypes. De algoritmen 
worden hier immers getest op data waarmee ze niet getraind zijn. De testset voor weefsel is 
ook niet zomaar random gekozen, maar bevat de promotorsequenties van genen op het X-
chromosoom, sequenties die daadwerkelijk worden gemethyleerd bij de inactivatie van het X-
chromosoom in vrouwelijke somatische cellen. 

3.6. Op zoek naar de patronen 

3.6.1. Werkwijze 

Om na te gaan of de patronen enige betekenis hebben buiten de beperkte dataset, 
downloaden we van DBTSS (de database met de transcriptiestartsites) een .seq bestand met 
daarin de promotorsequenties van 8793 humane genen. Het bestand bevat de sequenties 
vanaf -1000 bp tot +200 ten opzichte van de transcriptiestart. Er wordt gebruik gemaakt van 
Script 6 om in deze sequenties het aantal keer te bepalen dat elk van de patronen bindt, om 
dan op Ensembl hun functie en Gene Ontology (GO) te bekijken. Het script genereert een csv 
dataset met het RefSeq ID van het gen en het aantal keer elk van de 7 kankerspecifieke 
patronen bindt in de sequentie van 1,2 kb. 
 
Script 6: genereren van een dataset met het aantal keer de gevonden patronen voorkomen in 
elk van 8793 promotorregio’s van humane genen 
 
use strict; 
use Bio::SeqIO; 
 
################################################################ 
 

my $pa_file= "patterns-1kb.txt";        patronen inlezen
    
open (PA,$pa_file) || die "cannot open \"$pa_file\":$!"; 
 
my $line; my @alle_pa; my $count=0; my $i; 
 
print "id, klasse, lengte,"; 
while ($line=<PA>){  
chomp($line); 
$line=~s/ //g; 
push(@alle_pa,$line); 
$count++; 
} 
 
for ($i=0; $i<=$count;$i++){ 
print "\"p".$i."\","; 
} 
 
close($pa_file); 
  
################################################################ 
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my $line; my $j; my $count2=0; my $test; my $analyse=0; my $sequence_object; 
 
my $hs_file="hspromoter.seq";        
open (HS,$hs_file) || die "cannot open \"$hs_file\":$!"; 
 

while ($line=<HS>){         sequenties uit DBTSS inlezen
     

chomp($line);  
my $id=substr($line,1,9); 

 my $sequentie=substr($line,96,1200); 
 $sequentie=~s/ //g; 
 $sequentie=~tr/ATGC/atgc/; 
 
 print "\n"; 
 print "\"".$id."\","; 
 
 for ($j=0; $j<$count;$j++){ 

aantal keer de patronen voorkomen in een sequentie tellen 
  $count2=0; 
  $analyse=0; 
  $test=$alle_pa[$j]; 
   while ($sequentie=~/$test/g){ 
   $count2++ 
   } 
   
  $analyse=$count2;  

per sequentie het aantal keer de patronen voorkomen printen, telkens gescheiden met een 
komma 
  $analyse=substr($analyse,0,6); 
  print $analyse.","; 
 } 
} 
close($hs_file); 
 

3.6.2. Resultaat 
 

Per kankerspecifiek patroon wordt een rangschikking opgesteld, waarbij telkens het aantal 
keer dat patroon in de sequentie voorkomt, de RefSeq ID van het gen en de gene ontology 
termen die met het gen zijn geassocieerd, wordt weergegeven. Het aantal genen dat in 
getoond wordt, is bepaald door het aantal genen dat voldoet aan een steeds afnemend aantal 
patronen. Als dit aantal plots sterk stijgt als het aantal patronen een eenheid verlaagt, dan 
nemen we deze genen niet meer op in de ranglijst. Deze ranglijsten vormen de informatie in 
Tabel 19 tot en met Tabel 25. Ook wordt een lijst opgemaakt van enerzijds de genen die het 
hoogste aantal kankerspecifieke patronen bezitten (Tabel 26) en anderzijds de genen die het 
hoogste aantal verschillende kankerspecifieke patronen bezitten (Tabel 27). 
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Patroon 1 
 
Tabel 19: Id’s en gene ontology termen van de genen waarin het aantal keer dat patroon 1 
voorkomt het hoogst is 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_145204 4 Sentrin-specific protease 8 (Sentrin/SUMO-
specific protease SENP8) (Cysteine protease 

FKSG8) (Protease, cysteine 2) 

proteolysis and peptidolysis 
cysteine-type peptidase activity 

NM_000251 3 DNA mismatch repair protein Msh2 damaged DNA binding, ATP binding, 
mismatch repair, postreplication repair, 

negative regulation of cell cycle  
NM_018223 3 Ubiquitin ligase protein CHFR (Checkpoint 

with forkhead and RING finger domains 
protein) 

ubiquitin ligase complex, ubiquitin-
protein ligase activity, nucleus, cell 

cycle, mitosis, zinc ion binding, protein 
ubiquitination, ligase activity 

NM_004091 3 Transcription factor E2F2 (E2F-2) regulation of cell cycle, transcription 
factor activity, RNA polymerase II 

transcription factor activity, protein 
binding, nucleus, transcription factor 
complex, regulation of transcription 

(DNA-dependent), transcription 
initiation from Pol II promoter 

NM_004045 3 Copper transport protein ATOX1 (Metal 
transport protein ATX1) 

copper ion transporter activity, copper 
ion binding, protein folding, ion 

transport, copper ion transport, copper 
ion homeostasis, response to oxidative 
stress, metal ion transport, metal ion 

binding 
NM_003072 3 Possible global transcription activator SNF2L4 

(SNF2-beta) (BRG-1 protein) (Mitotic growth 
and transcription activator) (Brahma protein 

homolog 1) 

DNA binding, helicase activity, ATP 
binding 

NM_003046 3 Low-affinity cationic amino acid transporter-2 
(CAT-2) (CAT2) 

transport, amino acid transport, amino 
acid permease activity, integral to 

membrane 
NM_003528 3 Histone H2B.r (H2B/r) (H2B.1) nucleosome, DNA binding, nucleus, 

chromosome, nucleosome assembly, 
chromosome organization and 

biogenesis 
NM_003224 3 ARF-related protein 1 (ARP) GTPase activity, GTP binding, 

membrane fraction, Golgi apparatus, 
signal transduction, small GTPase 

mediated signal transduction 
NM_004827 3 ATP-binding cassette, sub-family G, member 

2 (Placenta-specific ATP- binding cassette 
transporter) (Breast cancer resistance 

protein) 

nucleotide binding, transporter activity, 
ATP binding, transport, xenobiotic-

transporting ATPase activity, integral to 
membrane, response to drug 

NM_016531 3 Kruppel-like factor 3 (Basic kruppel-like 
factor) (CACCC-box binding protein BKLF) 

(TEF-2) 

negative regulation of transcription 
from Pol II promoter, transcription 

factor activity, nucleus, regulation of 
transcription, DNA-dependent, 
development, zinc ion binding 

NM_012258 3 Hairy/enhancer-of-split related with YRPW 
motif 1 (Hairy and enhancer of split related-1) 

(HESR-1) (Cardiovascular helix-loop-helix 
factor 2) (HES-related repressor protein 2 

HERP2) 

transcription factor activity, nucleus, 
regulation of transcription, DNA-

dependent, neurogenesis 

NM_030954 3 - ubiquitin ligase complex, ubiquitin-
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protein ligase activity, zinc ion binding, 
protein ubiquitination 

NM_031922 3 RalBP1 associated Eps domain containing 
protein 1 (RalBP1-interacting protein 1) 

calcium ion binding 

NM_012287 3 Centaurin beta 2 (Cnt-b2) - 
NM_000553 3 Werner syndrome helicase DNA binding, DNA helicase activity, ATP 

binding, nucleus, DNA metabolism, 
aging, ATP dependent helicase activity, 
3'-5' exonuclease activity, hydrolase 
activity 

 
Patroon 2 
 
Tabel 20: Id’s en gene ontology termen van de genen waarin het aantal keer dat patroon 2 
voorkomt het hoogst is 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_004808 6 Glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase 2 
(Peptide N- myristoyltransferase 2) 

(Myristoyl-CoA:protein N-myristoyltransferase 
2) (NMT 2) (Type II N-myristoyltransferase) 

glycylpeptide N-
tetradecanoyltransferase activity, N-

terminal protein myristoylation, 
acyltransferase activity, protein-
lipoylation, transferase activity 

NM_152529 5 G protein-coupled receptor 155 intracellular signaling cascade, integral 
to membrane 

NM_002539 5 Ornithine decarboxylase (ODC) ornithine decarboxylase activity, 
polyamine biosynthesis, lyase activity 

NM_024827 5 Histone deacetylase 11 (HD11) histone deacetylase complex, histone 
deacetylase activity, nucleus, 

regulation of transcription (DNA-
dependent), transcription factor 
binding, chromatin modification, 
histone deacetylation, hydrolase 

activity 
NM_014562 5 Homeobox protein OTX1 transcription factor activity, nucleus, 

regulation of transcription (DNA-
dependent), development 

NM_001640 4 Acylamino-acid-releasing enzym (AARE) 
(Acyl-peptide hydrolase) (APH) 

(Acylaminoacyl-peptidase) (Oxidized protein 
hydrolase) (OPH) (DNF15S2 protein) 

acylaminoacyl-peptidase activity, prolyl 
oligopeptidase activity, proteolysis and 

peptidolysis, serine-type peptidase 
activity, hydrolase activity 

NM_012100 4 Aspartyl aminopeptidase aminopeptidase I activity, vacuole, 
proteolysis and peptidolysis, peptide 

metabolism, metallopeptidase activity, 
hydrolase activity 

NM_023932 4 EGF-like-domain, multiple 9 calcium ion binding 
NM_014552 4 leader-binding protein 32 isoform 2; LBP 

protein 32; leader-binding protein 32; 
mammalian grainyhead 

Interpro: 
CP2 transcription factor 

Bipartite nuclear localization signal 
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Patroon 3 
 
Tabel 21: Id’s en gene ontology termen van de genen waarin het aantal keer dat patroon 3 
voorkomt het hoogst is 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_007011 4 Abhydrolase domain containing protein 2 
(Protein PHPS1-2) 

catalytic activity, integral to membrane 

NM_145859 4 programmed cell death 10; apoptosis-related 
protein 15 

- 

NM_032047 3 beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 
bGnT-5; beta 1,3 N-

acetyglucosaminyltransferase Lc3 synthase 

intracellular, protein amino acid 
glycosylation, central nervous system 
development, galactosyltransferase 

activity, beta-galactosyl-N-
acetylglucosaminylgalactosylglucosyl-

ceramide beta-1,3-
acetylglucosaminyltransferase activity, 

glycolipid biosynthesis, membrane, 
transferase activity, transferring 

glycosyl groups 
NM_145202 3 proline-rich acidic protein 1; uterine-specific 

proline-rich acidic protein 
- 

NM_152384 3 Bardet-Biedl syndrome 5 - 
NM_006455 3 Nucleolar autoantigen No55 synaptonemal complex, nucleolus, 

synaptonemal complex formation 
NM_004207 3 Monocarboxylate transporter 4 (MCT 4) (MCT 

3) 
transporter activity, membrane 

fraction, integral to plasma membrane, 
transport, symporter activity, 

monocarboxylate porter activity, 
monocarboxylic acid transport 

NM_003732 3 Eukaryotic translation initiation factor 4E 
binding protein 3 (4E-BP3) (eIF4E-binding 

protein 3) 

nucleic acid binding 

NM_002275 3 Keratin, type I cytoskeletal 15 (Cytokeratin 
15) (K15) (CK 15) 

structural constituent of cytoskeleton, 
intermediate filament, epidermal 

differentiation 

 
Patroon 4 
 
Tabel 22: Id’s en gene ontology termen van de genen waarin het aantal keer dat patroon 4 
voorkomt het hoogst is 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_025163 4 SMP3 mannosyltransferase - 
NM_032937 4 chromosome 9 open reading frame 37 - 
NM_018092 4 neuropilin- and tolloid-like protein 2 precursor - 
NM_000465 4 BRCA1-associated RING domain protein 1 

(BARD-1) 
ubiquitin ligase complex, ubiquitin-

protein ligase activity, nucleus, zinc ion 
binding, protein ubiquitination 

NM_145214 3 Tripartite motif protein 11 (BIA1 protein) ubiquitin ligase complex, ubiquitin-
protein ligase activity, zinc ion binding, 

protein ubiquitination 
NM_000361 3 Thrombomodulin precursor (Fetomodulin) 

(TM) (CD141 antigen) 
transmembrane receptor activity, 

calcium ion binding, sugar binding, 
integral to plasma membrane, blood 

coagulation 
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NM_024332 3 C6.1A protein cell growth and/or maintenance 
NM_024665 3 F-box-like/WD-repeat protein TBLR1 (Nuclear 

receptor corepressor/HDAC3 complex subunit 
TBLR1) (TBL1-related protein 1) 

receptor activity 

NM_005128 3 - development 
NM_032192 3 Dopamine- and cAMP-regulated neuronal 

phosphoprotein (DARPP-32) 
protein kinase inhibitor activity, protein 

phosphatase inhibitor activity, 
cytoplasm, signal transduction 

NM_002579 3 Paralemmin integral to plasma membrane, cell 
motility, regulation of cell shape, 

cytoplasmic vesicle 
NM_018346 3 - catalytic activity, coproporphyrinogen 

oxidase activity, iron ion binding, 
cytoplasm, porphyrin biosynthesis 

NM_002040 3 GA binding protein alpha chain (GABP-alpha 
subunit) (Transcription factor E4TF1-60) 

(Nuclear respiratory factor-2 subunit alpha) 

transcription factor activity, RNA 
polymerase II transcription factor 
activity, transcription coactivator 
activity, protein binding, nucleus, 
regulation of transcription (DNA-

dependent) transcription from Pol II 
promoter 

NM_031477 3 yippee-like 3 - 

 
Patroon 5 
 
Tabel 23: Id’s en gene ontology termen van de genen waarin het aantal keer dat patroon 5 
voorkomt het hoogst is 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_030809 5 TGF-beta induced apotosis protein 12 - 
NM_018143 4 kelch-like 11 Protein binding 

    

Patroon 6 
 
Tabel 24: Id’s en gene ontology termen van de genen waarin het aantal keer dat patroon 6 
voorkomt het hoogst is 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_005916 4 DNA replication licensing factor MCM7 (CDC47 
homolog) (P1.1-MCM3) 

nucleotide binding, chromatin, DNA 
binding, ATP binding, nucleus, DNA 

replication, DNA replication initiation, 
regulation of transcription (DNA-

dependent), cell cycle, DNA dependent 
ATPase activity 

NM_033657 3 Mitochondrial 28S ribosomal protein S29 
(S29mt) (MRP-S29) (Death- associated 
protein 3) (DAP-3) (Ionizing radiation 

resistance conferring protein) 

structural constituent of ribosome, 
mitochondrion, mitochondrial ribosome, 

apoptosis, induction of apoptosis by 
extracellular signals, small ribosomal 

subunit 
NM_016475 3 Medulloblastoma antigen MU-MB-50.4 

(HSPC213/HSPC327) (CDA06) 
- 

NM_000507 3 Fructose-1,6-bisphosphatase (D-fructose-1,6-
bisphosphate 1-phosphohydrolase) (FBPase) 

fructose-2,6-bisphosphate 2-
phosphatase activity, carbohydrate 
metabolism, fructose metabolism, 

gluconeogenesis, hydrolase activity, 
fructose-bisphosphatase activity, 
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phosphoric ester hydrolase activity 
NM_002027 3 Protein 

farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase 
type I alpha subunit (CAAX 

farnesyltransferase alpha subunit) (Ras 
proteins prenyltransferase alpha) (FTase-

alpha) (Type I protein geranyl-
geranyltransferase alpha subunit) (GGTase-I-

alpha) 

protein farnesyltransferase activity, 
protein geranylgeranyltransferase 
activity, cytoplasm, transforming 

growth factor beta receptor signaling 
pathway, transferase activity, protein 

amino acid farnesylation, protein amino 
acid geranylgeranylation 

 
 
Patroon 7 
 
Tabel 25: Id’s en gene ontology termen van de genen waarin het aantal keer dat het patroon 
7 voorkomt het hoogst is 
 

RefSeq Aantal 
patronen 

Naam gen Gene Ontology 

NM_002092 11 G-rich sequence factor-1 (GRSF-1) mRNA binding, cytoplasm, mRNA 
polyadenylation 

NM_018291 8 - carbohydrate metabolism 
NM_030927 5 tetraspanin similar to TM4SF9 Integral to membrane 
NM_005326 5 Hydroxyacylglutathione hydrolase (Glyoxalase 

II) (GLX II) 
hydroxyacylglutathione hydrolase 

activity, hydrolase activity 
NM_033504 5 beta-casein-like protein - 
NM_005338 5 Huntingtin interacting protein 1 (HIP-I) actin binding, structural constituent of 

cytoskeleton, phospholipid binding, 
membrane fraction, cytoskeleton 

NM_032378 5 Elongation factor 1-delta (EF-1-delta) 
(Antigen NY-CO-4) 

translation elongation factor activity, 
signal transducer activity, eukaryotic 

translation elongation factor 1 complex, 
protein biosynthesis, translational 

elongation 
 

Som van alle patronen die meer voorkomen bij kanker dan bij weefsel 
 
Tabel 26: Id’s, gene ontology termen en score (som patronen die vaker voorkomen bij 
kanker) van de genen waarvan de som van de patronen die vaker voorkomen in de klasse 
kanker het hoogst is 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_002092 12 G-rich sequence factor-1 (GRSF-1) mRNA binding, cytoplasm, mRNA 
polyadenylation 

NM_018092 10 neuropilin- and tolloid-like protein 2 precursor - 
NM_018291 8 - carbohydrate metabolism 
NM_024509 7 leucine rich repeat and fibronectin type III 

domain containing 3 
- 

NM_006667 7 Membrane associated progesterone receptor 
component 1 

receptor activity, steroid binding, 
microsome, integral to plasma 

membrane 
NM_004104 7 Fatty acid synthase alcohol dehydrogenase activity (zinc-

dependent), acyl-carrier protein] S-
malonyltransferase activity, oleoyl-

[acyl-carrier protein] hydrolase activity, 
fatty acid biosynthesis, zinc ion binding, 

S-adenosylmethionine-dependent 
methyltransferase activity, 
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biosynthesis, oxidoreductase activity, 
transferase activity, hydrolase activity, 
acting on ester bonds, lyase activity, 

cofactor binding 
NM_030954 7 - ubiquitin ligase complex, ubiquitin-

protein ligase activity, zinc ion binding, 
protein ubiquitination 

NM_031922 7 RalBP1 associated Eps domain containing 
protein 1 (RalBP1-interacting protein 1) 

calcium ion binding 

NM_001497 7 Beta-1,4-galactosyltransferase 1 (Beta-1,4-
GalTase 1) (Beta4Gal-T1) (b4Gal-T1) (UDP-
galactose:beta-N-acetylglucosamine beta- 

1,4-galactosyltransferase 1) (UDP-Gal:beta-
GlcNAc beta-1,4- galactosyltransferase 1) 

beta-N-acetylglucosaminylglycopeptide 
beta-1,4-galactosyltransferase activity, 
N-acetyllactosamine synthase activity, 

Golgi apparatus, carbohydrate 
metabolism, oligosaccharide 

biosynthesis, integral to membrane, 
transferase activity, transferring 

glycosyl groups 
NM_002661 7 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 

phosphodiesterase gamma 2(Phosphoinositide 
phospholipase C) (PLC-gamma-2) 

(Phospholipase C-gamma-2) (PLC-IV) 

phosphoinositide phospholipase C 
activity, signal transducer activity, 

calcium ion binding, lipid metabolism, 
phospholipid metabolism, cell surface 
receptor linked signal transduction, 
intracellular signaling cascade, lipid 

catabolism, hydrolase activity 
NM_004383 7 Tyrosine-protein kinase CSK  (C-SRC kinase) 

(Protein- tyrosine kinase CYL) 
regulation of cell cycle, protein-tyrosine 
kinase activity, ATP binding, cytoplasm, 

protein amino acid phosphorylation, 
intracellular signaling cascade, protein 
C-terminus binding, transferase activity 

NM_022343 7 Golgi-associated plant pathogenesis-related 
protein 1 (Golgi- associated PR-1 protein) 
(GAPR-1) (Glioma pathogenesis-related 

protein 2) (GliPR 2) 

extracellular 

NM_016472 7 UPF0279 protein C14orf129 - 
NM_002247 7 Calcium-activated potassium channel alpha 

subunit 1 (Calcium-activated potassium 
channel, subfamily M, alpha subunit 1) (Maxi 

K channel) (MaxiK) (BK channel) 
(K(VCA)alpha) (BKCA alpha) (KCa1.1) 

(Slowpoke homolog) (Slo homolog) (Slo-
alpha) (Slo1) (hSlo) 

magnesium ion binding, voltage-gated 
potassium channel activity, calcium ion 
binding, cation transport, potassium ion 

transport, voltage-gated potassium 
channel complex, calcium-activated 

potassium channel activity, integral to 
membrane 

NM_024665 7 F-box-like/WD-repeat protein TBLR1 (Nuclear 
receptor corepressor/HDAC3 complex subunit 

TBLR1) (TBL1-related protein 1) 

receptor activity 

NM_025163 7 SMP3 mannosyltransferase - 
NM_030927 7 tetraspanin similar to TM4SF9 Integral to membrane 
NM_031892 7 SH3-domain kinase binding protein 1 (Cbl-

interacting protein of 85 kDa) (Human Src-
family kinase binding protein 1) (HSB-1) 

(CD2 binding protein 3) (CD2BP3) 

- 

NM_016531 7 Kruppel-like factor 3 (Basic kruppel-like 
factor) (CACCC-box binding protein BKLF) 

(TEF-2) 

negative regulation of transcription 
from Pol II promoter, transcription 

factor activity, nucleus, regulation of 
transcription, DNA-dependent, 
development, zinc ion binding 
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Voorkomen van zoveel mogelijk patronen die meer voorkomen bij kanker 
 
Tabel 27: Id’s, gene ontology termen en score (som patronen die vaker voorkomen bij kanker 
– aantal verschillende patronen die vaker voorkomen bij kanker) van de genen waarin het 
hoogste aantal verschillende patronen bindt die vaker voorkomen in de klasse kanker 
 
RefSeq Aantal 

patronen 
Naam gen Gene Ontology 

NM_024509 7 - 6 leucine rich repeat and fibronectin type III 
domain containing 3 

- 

NM_018092 10 - 5 neuropilin- and tolloid-like protein 2 precursor - 
NM_006667 7 - 5 Membrane associated progesterone receptor 

component 1 
receptor activity, steroid binding, 

microsome, integral to plasma 
membrane 

NM_004104 7 - 5 Fatty acid synthase alcohol dehydrogenase activity (zinc-
dependent), acyl-carrier protein] S-
malonyltransferase activity, oleoyl-

[acyl-carrier protein] hydrolase activity, 
fatty acid biosynthesis, zinc ion binding, 

S-adenosylmethionine-dependent 
methyltransferase activity, 

biosynthesis, oxidoreductase activity, 
transferase activity, hydrolase activity, 
acting on ester bonds, lyase activity, 

cofactor binding 
NM_003787 6 - 5 Nucleolar protein 4 (Nucleolar-localized 

protein) (HRIHFB2255) 
RNA binding, nucleolus 

NM_003345 6 - 5 Ubiquitin-like protein SUMO-1 conjugating 
enzym (SUMO- 1-protein ligase) (Ubiquitin 

carrier protein) (Ubiquitin-conjugating enzym 
UbcE2A) (P18) 

synaptonemal complex, ubiquitin 
conjugating enzym activity, ubiquitin-

protein ligase activity, ubiquitin-
dependent protein catabolism, ubiquitin 

cycle, ligase activity 
NM_005397 6 - 5 Podocalyxin-like protein 1 precursor integral to plasma membrane, cell 

growth and/or maintenance 
NM_015160 6 - 5 Mitochondrial processing peptidase alpha 

subunit, mitochondrial precursor (Alpha-MPP) 
(P-55) (HA1523) 

mitochondrial processing peptidase 
activity, protein binding, 

mitochondrion, mitochondrial inner 
membrane, proteolysis and 

peptidolysis, hydrolase activity 
NM_153613 6 - 5 PLSC domain containing protein metabolism, acyltransferase activity 
NM_001508 6 - 5 Putative G protein-coupled receptor GPR39 rhodopsin-like receptor activity, 

integral to plasma membrane, G-
protein coupled receptor protein 

signaling pathway 
NM_001782 5 - 5 B-cell differentiation antigen CD72 (Lyb-2) transmembrane receptor activity, 

receptor binding, protein binding, sugar 
binding, integral to plasma membrane, 

cell adhesion, antimicrobial humoral 
response 

NM_002143 5 - 5 hippocalcin; neuron specific calcium-binding 
protein hippocalcin 

actin binding, calcium ion binding 

NM_002489 5 - 5 NADH-ubiquinone oxidoreductase MLRQ 
subunit (EC 1.6.99.3) (Complex I-MLRQ) (CI-

MLRQ) 

NADH dehydrogenase activity, 
mitochondrion, NADH dehydrogenase 
(ubiquinone) activity, oxidoreductase 

activity 
NM_002899 5 - 5 Retinol-binding protein I, cellular (Cellular 

retinol-binding protein) (CRBP) 
transporter activity, vitamin A 

metabolism, transport, lipid binding, 
retinol binding 

NM_005738 5 - 5 ADP-ribosylation factor-like protein 4A GTPase activity, GTP binding, nucleus, 
small GTPase mediated signal 
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transduction 
NM_015049 5 - 5 Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal 

region candidate gene protein 3 
receptor binding, intracellular 

transporter activity, cytoplasm, plasma 
membrane, neurotransmitter transport 

NM_022131 5 - 5 Calsyntenin-2 precursor calcium ion binding, protein binding, 
cell adhesion, homophilic cell adhesion, 

integral to membrane 
NM_015675 5 - 5 Growth arrest and DNA-damage-inducible 

protein GADD45 beta (Negative growth-
regulatory protein MyD118) (Myeloid 

differentiation primary response protein 
MyD118) 

activation of MAPKKK, apoptosis, 
response to stress, cell differentiation 

 

3.7. Validatie op basis van gene ontology (GO) 
 
Op het eerste zicht spelen de patronen dus een belangrijke rol bij functies die zijn gerelateerd 
aan kanker, zoals apoptose, celcommunicatie, celcyclus, ubiquitinilatie, differentiatie, adhesie 
en signaaltransductie. 
 
We willen dan ook nagaan of deze functies (gene ontology termen) statistisch gezien meer 
voorkomen in de sequenties waarin deze patronen veel voorkomen dan in vergelijking met: 
 

 Sequenties waarin de patronen niet voorkomen 
 Alle menselijke genen waaraan één of meerdere GO-termen is aan toegekend 

3.7.1. Verschillen tussen GO termen op basis van aantal verschillende 
patronen 

 
Het verschil in gene ontology termen statistisch interpreteren kan door gebruik te maken van 
GOstat (Beisbarth, 2004 - http://gostat.wehi.edu.au). Als controleset worden die genen 
gekozen waarin geen enkel patroon bindt dat meer voorkomt bij kanker dan bij weefsel. 
 
De testset wordt steeds uitgebreid, beginnend bij het hoogste aantal verschillende 
kankerspecifieke patronen dat voorkomt. Als we deze set genen uitbreiden tot en met de 
sequenties waarin 3 verschillende kankerspecifieke patronen voorkomen, zijn de meeste 
overgerepresenteerde (ten opzichte van de sequenties waarin geen enkel van de patronen in 
voorkomt) functies die in minstens 5 sequenties voorkomen: 
 

 L-fucose metabolism 
 sodium:potassium-exchanging ATPase activity 
 ubiquitin conjugating enzym activity 
 positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB cascade 
 nucleotide-sugar metabolism 
 ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, phosphorylative 

mechanism 
 organelle organization and biogenesis 
 S-adenosyl-L-methionine dependent methyltransferase activity 
 structural constituent of cytoskeleton 
 signal transduction 
 potassium ion transport 
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 positive regulation of signal transduction 
 negative regulation of cell cycle 
 intermediate filament 
 protein amino acid glycosylation 
 negative regulation of transcription from Pol II promoter 
 DNA-directed RNA polymerase activity 
 cell communication 
 protein kinase cascade 
 cell proliferation 
 nucleoside-triphosphatase activity 
 ubiquitin cycle 
 acyltransferase activity 

 
Als de lijst wordt uitgebreid tot en met sequenties waarin slechts twee patronen voorkomt, dan 
worden de p-waarden erg hoog, en zijn er geen statistisch significant overgerepresenteerde 
functies meer. De grens wordt dus gelegd bij het voorkomen van minstens 3 verschillende 
patronen. Dit kan worden verklaard aan de hand van Figuur 38 waarop duidelijk te zien is dat 
er een sterke stijging optreedt van het aantal promotorregio’s dat voldoet als de grens van 
drie naar twee verschillende patronen zou worden gelegd.  
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Figuur 38: histogram van het aantal promotorsequenties van DBTSS in functie van het aantal 
verschillende kankerspecifieke patronen dat zich in die sequenties bevindt 
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3.7.2. GO termen van de geselecteerde genenset ten opzichte van alle 
gekende genen met gene ontology 

 
Nu beperken we ons niet meer tot de genen en bijhorende gene ontology termen van DBTSS 
maar trachten we de functies van de genen in DBTSS met minstens drie verschillende 
kankerspecifieke patronen te plaatsen ten opzichte van alle genen waar gene ontology termen 
zijn aan toegekend.  

3.7.2.1. Meest voorkomende gene ontology termen 

 
In de 693 sequenties die minstens 3 verschillende patronen bevatten, zoeken we via Fatigo 
(Al-Shahrour et al., 2004 - http://fatigo.bioinfo.cnio.es/) de meest voorkomende gene 
ontology termen. Dit eerste inzicht kan verder nog worden uitgebreid via het gebruik van 
Gfinder (Masseroli et al., 2004 - http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moleculaire functie 
 
Tabel 28: meest voorkomende gene ontology termen (moleculaire functie) 

          
 
Functie (GO term) Voorkomen Grafische voorstelling voorkomen 
adenyl nucleotide 
binding 

47 (6.8%) 
 

zinc ion binding  32 (4.6%)  
transcription factor 
activity  

30 (4.3%)  

hydrolase activity, 
acting on acid 
anhydrides, in 
phosphorus-containing 
anhydrides  

26 (3.8%)  

phosphotransferase 
activity, alcohol group 
as acceptor  

24 (3.5%)  

protein serine/threonine 16 (2.3%)  

http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp##
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp##
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http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp##
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp##
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp##
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp
http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder/eng/gocharts.asp
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kinase activity  
guanyl nucleotide 
binding  

14 (2%)  

 
Biologisch proces 
Tabel 29: meest voorkomende gene ontology termen (biologisch proces) 
                                                                              

      
 
Functie (GO term) Voorkomen Grafische voorstelling voorkomen 
transcription 62 (9%) 

 
transport 62 (9%) 

 
cell proliferation  52 (7.5%)  
protein modification  49 (7.1%)  
intracellular signaling 
cascade  

40 (5.8%)  

macromolecule 
biosynthesis 

40 (5.8%)  

cell surface receptor 
linked signal 
transduction  

33 (4.8%)  

phosphate metabolism  28 (4.1%)  
protein biosynthesis  24 (3.5%)  
cell organization and 
biogenesis 

21 (3%)  

response to biotic 
stimulus 

20 (2.9%)  

programmed cell death  18 (2.6%)  
macromolecule 
catabolism  

18 (2.6%)  

DNA metabolism  16 (2.3%)  
protein catabolism  16 (2.3%)  

RNA metabolism  14 (2%)  

carboxylic acid 
metabolism  

14 (2%)  

 

3.7.2.2. Statistisch overgerepresenteerde gene ontology termen 

 
Er zijn 46 Gene Ontology beschrijvingen die statistisch (p<0,01) overgerepresenteerd 
voorkomen bij de geselecteerde genen (ten opzichte van de GO termen van alle gekende 
genen), ze kunnen worden samengevat door gebruik te maken van de Gene Ontology 
structuur (met significant overgeëxpresseerde aangeduid in vet). Significant verschillende 
termen gevonden door GO Tree Machine (Zhang et al., 2004a -http://genereg.ornl.gov/gotm); 
boomstructuur gecreëerd door Amigo (http://www.genedb.org/amigo/perl/go.cgi). 
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1 GO:0008150 : biological process (87231) 
1.1 GO:0009987 : cellular process (38330) 
1.2 GO:0050875 : cellular physiological process (29414) 

1.2.1 GO:0008151 : cell growth and/or maintenance (25854) 
1.2.2 GO:0016043 : cell organization and biogenesis (8243) 
1.2.3 GO:0007028 : cytoplasm organization and biogenesis (5119) 

1.2.3.1 GO:0006996 : organelle organization and biogenesis (4197) 
1.2.4 GO:0008283 : cell proliferation (6658) 
1.2.5 GO:0007049 : cell cycle (4840) 

1.2.5.1 GO:0000074 : regulation of cell cycle (1572) 
1.2.5.2 GO:0045786 : negative regulation of cell cycle (113) 

1.2.6 GO:0006810 : transport (13497) 
1.2.7 GO:0016192 : vesicle-mediated transport (2241) 

1.2.7.1 GO:0006897 : endocytosis (704) 
1.2.7.2 GO:0006909 : phagocytosis (140) 

1.2.7.2.1 GO:0006911 : phagocytosis, engulfment (45) 
1.3 GO:0007582 : physiological process (66568) 
1.4 GO:0050875 : cellular physiological process (29414) 

1.4.1 GO:0008151 : cell growth and/or maintenance (25854) 
1.4.2 GO:0016043 : cell organization and biogenesis (8243) 
1.4.3 GO:0007028 : cytoplasm organization and biogenesis (5119) 

1.4.3.1 GO:0006996 : organelle organization and biogenesis (4197) 
1.4.4 GO:0008283 : cell proliferation (6658) 
1.4.5 GO:0007049 : cell cycle (4840) 

1.4.5.1 GO:0000074 : regulation of cell cycle (1572) 
1.4.5.2 GO:0045786 : negative regulation of cell cycle (113) 

1.4.6 GO:0006810 : transport (13497) 
1.4.7 GO:0016192 : vesicle-mediated transport (2241) 

1.4.7.1 GO:0006897 : endocytosis (704) 
1.4.7.2 GO:0006909 : phagocytosis (140) 

1.4.7.2.1 GO:0006911 : phagocytosis, engulfment (45) 
1.5 GO:0051179 : localization (13972) 

1.5.1 GO:0006810 : transport (13497) 
1.5.2 GO:0016192 : vesicle-mediated transport (2241) 
1.5.3 GO:0006897 : endocytosis (704) 

1.5.3.1 GO:0006909 : phagocytosis (140) 
1.5.3.2 GO:0006911 : phagocytosis, engulfment (45) 

1.6 GO:0008152 : metabolism (39706) 
1.6.1 GO:0006066 : alcohol metabolism (1250) 
1.6.2 GO:0046165 : alcohol biosynthesis (222) 
1.6.3 GO:0046364 : monosaccharide biosynthesis (217) 

1.6.3.1 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 
1.6.3.2 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 

1.6.3.2.1 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.3.2.2 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.3.2.2.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.4 GO:0005996 : monosaccharide metabolism (801) 
1.6.5 GO:0019318 : hexose metabolism (773) 

1.6.5.1 GO:0006004 : fucose metabolism (35) 
1.6.5.2 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 

1.6.5.2.1 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.5.2.2 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.5.2.2.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.5.3 GO:0042354 : L-fucose metabolism (25) 

1.6.5.3.1 GO:0046368 : GDP-L-fucose metabolism (14) 
1.6.5.3.2 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.5.3.2.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.5.3.3 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.5.3.4 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.5.3.4.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.5.4 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 
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1.6.5.5 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 
1.6.5.5.1 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.5.5.2 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.5.5.2.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.6 GO:0046364 : monosaccharide biosynthesis (217) 

1.6.6.1 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 
1.6.6.2 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 

1.6.6.2.1 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.6.2.2 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.6.2.2.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.7 GO:0009058 : biosynthesis (9587) 
1.6.8 GO:0046165 : alcohol biosynthesis (222) 
1.6.9 GO:0046364 : monosaccharide biosynthesis (217) 

1.6.9.1 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 
1.6.9.2 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 

1.6.9.2.1 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.9.2.2 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.9.2.2.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.10 GO:0009059 : macromolecule biosynthesis (7075) 
1.6.11 GO:0016051 : carbohydrate biosynthesis (610) 

1.6.11.1 GO:0046364 : monosaccharide biosynthesis (217) 
1.6.11.2 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 

1.6.11.2.1 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 
1.6.11.2.2 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.11.2.2.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.11.2.2.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.12 GO:0009226 : nucleotide-sugar biosynthesis (25) 
1.6.13 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.13.1 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.14 GO:0043170 : macromolecule metabolism (18344) 
1.6.15 GO:0005975 : carbohydrate metabolism (2332) 
1.6.16 GO:0016051 : carbohydrate biosynthesis (610) 

1.6.16.1 GO:0046364 : monosaccharide biosynthesis (217) 
1.6.16.2 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 

1.6.16.2.1 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 
1.6.16.2.2 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.16.2.2.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.16.2.2.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.17 GO:0005996 : monosaccharide metabolism (801) 
1.6.17.1 GO:0019318 : hexose metabolism (773) 
1.6.17.2 GO:0006004 : fucose metabolism (35) 

1.6.17.2.1 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.2.2 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.17.2.2.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.2.2.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.17.2.3 GO:0042354 : L-fucose metabolism (25) 
1.6.17.2.4 GO:0046368 : GDP-L-fucose metabolism (14) 

1.6.17.2.4.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.2.4.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.17.2.5 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.2.5.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.2.5.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.17.3 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 
1.6.17.3.1 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.3.2 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.17.3.2.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.3.2.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.17.4 GO:0046364 : monosaccharide biosynthesis (217) 
1.6.17.5 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 

1.6.17.5.1 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 
1.6.17.5.2 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.17.5.2.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
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1.6.17.5.2.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 
1.6.18 GO:0009059 : macromolecule biosynthesis (7075) 
1.6.19 GO:0016051 : carbohydrate biosynthesis (610) 

1.6.19.1 GO:0046364 : monosaccharide biosynthesis (217) 
1.6.19.2 GO:0019319 : hexose biosynthesis (217) 

1.6.19.2.1 GO:0042353 : fucose biosynthesis (14) 
1.6.19.2.2 GO:0006005 : L-fucose biosynthesis (14) 

1.6.19.2.2.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.19.2.2.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.20 GO:0006139 : nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism (15643) 
1.6.21 GO:0009225 : nucleotide-sugar metabolism (87) 
1.6.22 GO:0046368 : GDP-L-fucose metabolism (14) 

1.6.22.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.22.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.23 GO:0009226 : nucleotide-sugar biosynthesis (25) 
1.6.23.1 GO:0042350 : GDP-L-fucose biosynthesis (14) 
1.6.23.2 GO:0042351 : 'de novo' GDP-L-fucose biosynthesis (13) 

1.6.24 GO:0019219 : regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism (5993) 
1.6.25 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism 

(1135) 
1.6.25.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.6.25.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.25.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.26 GO:0045449 : regulation of transcription (5847) 

1.6.26.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.6.26.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.26.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.26.3 GO:0006355 : regulation of transcription, DNA-dependent (4762) 
1.6.26.4 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.26.4.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.26.5 GO:0006357 : regulation of transcription from Pol II promoter (1487) 

1.6.26.5.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.27 GO:0006350 : transcription (7167) 
1.6.28 GO:0045449 : regulation of transcription (5847) 

1.6.28.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.6.28.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.28.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.28.3 GO:0006355 : regulation of transcription, DNA-dependent (4762) 
1.6.28.4 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.28.4.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.28.5 GO:0006357 : regulation of transcription from Pol II promoter (1487) 

1.6.28.5.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.29 GO:0006351 : transcription, DNA-dependent (5716) 

1.6.29.1 GO:0006355 : regulation of transcription, DNA-dependent (4762) 
1.6.29.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.29.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.29.3 GO:0006357 : regulation of transcription from Pol II promoter (1487) 

1.6.29.3.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.29.4 GO:0006366 : transcription from Pol II promoter (2215) 
1.6.29.5 GO:0006357 : regulation of transcription from Pol II promoter (1487) 

1.6.29.5.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.30 GO:0019222 : regulation of metabolism (6977) 
1.6.31 GO:0009892 : negative regulation of metabolism (1310) 
1.6.32 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism 

(1135) 
1.6.32.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.6.32.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.32.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.33 GO:0019219 : regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism (5993) 
1.6.34 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid 

metabolism (1135) 
1.6.34.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
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1.6.34.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 
1.6.34.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 

1.6.35 GO:0045449 : regulation of transcription (5847) 
1.6.35.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.6.35.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.35.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.35.3 GO:0006355 : regulation of transcription, DNA-dependent (4762) 
1.6.35.4 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.6.35.4.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.6.35.5 GO:0006357 : regulation of transcription from Pol II promoter (1487) 

1.6.35.5.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.7 GO:0050791 : regulation of physiological process (7297) 

1.7.1 GO:0043118 : negative regulation of physiological process (1361) 
1.7.2 GO:0009892 : negative regulation of metabolism (1310) 
1.7.3 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism 

(1135) 
1.7.3.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.7.3.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.7.3.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.7.4 GO:0019222 : regulation of metabolism (6977) 
1.7.5 GO:0009892 : negative regulation of metabolism (1310) 
1.7.6 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid 

metabolism (1135) 
1.7.6.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.7.6.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.7.6.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.7.7 GO:0019219 : regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism 

(5993) 
1.7.8 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid 

metabolism (1135) 
1.7.8.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.7.8.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.7.8.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.7.9 GO:0045449 : regulation of transcription (5847) 

1.7.9.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.7.9.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.7.9.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.7.9.3 GO:0006355 : regulation of transcription, DNA-dependent (4762) 
1.7.9.4 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.7.9.4.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.7.9.5 GO:0006357 : regulation of transcription from Pol II promoter (1487) 

1.7.9.5.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.8 GO:0050789 : regulation of biological process (12234) 
1.9 GO:0050791 : regulation of physiological process (7297) 

1.9.1 GO:0043118 : negative regulation of physiological process (1361) 
1.9.2 GO:0009892 : negative regulation of metabolism (1310) 
1.9.3 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid 

metabolism (1135) 
1.9.3.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.9.3.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.9.3.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.9.4 GO:0019222 : regulation of metabolism (6977) 
1.9.5 GO:0009892 : negative regulation of metabolism (1310) 
1.9.6 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism 

(1135) 
1.9.6.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.9.6.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.9.6.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.9.7 GO:0019219 : regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism (5993) 
1.9.8 GO:0045934 : negative regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolism 

(1135) 
1.9.8.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
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1.9.8.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 
1.9.8.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 

1.9.9 GO:0045449 : regulation of transcription (5847) 
1.9.9.1 GO:0016481 : negative regulation of transcription (1056) 
1.9.9.2 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.9.9.2.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.9.9.3 GO:0006355 : regulation of transcription, DNA-dependent (4762) 
1.9.9.4 GO:0045892 : negative regulation of transcription, DNA-dependent (848) 

1.9.9.4.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 
1.9.9.5 GO:0006357 : regulation of transcription from Pol II promoter (1487) 

1.9.9.5.1 GO:0000122 : negative regulation of transcription from Pol II promoter (458) 

2 GO:0003674 : molecular function (83414) 
2.1 GO:0005488 : binding (30898) 
2.2 GO:0000166 : nucleotide binding (5313) 

2.2.1 GO:0017076 : purine nucleotide binding (5119) 
2.2.2 GO:0030554 : adenyl nucleotide binding (4041) 
2.2.3 GO:0005524 : ATP binding (3995) 

2.3 GO:0003824 : catalytic activity (31610) 
2.4 GO:0016491 : oxidoreductase activity (4554) 

2.4.1 GO:0051213 : dioxygenase activity (73) 
2.4.2 GO:0016702 : oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of molecular 

oxygen, incorporation of two atoms of oxygen (73) 
2.4.3 GO:0016614 : oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors (990) 
2.4.4 GO:0016616 : oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as 

acceptor (852) 
2.4.5 GO:0016705 : oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of 

molecular oxygen (340) 
2.4.6 GO:0016706 : oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or 

reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of 
oxygen into both donors (79) 

2.4.7 GO:0008475 : procollagen-lysine 5-dioxygenase activity (9) 
2.4.8 GO:0016701 : oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of molecular 

oxygen (77) 
2.4.9 GO:0016702 : oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of molecular 

oxygen, incorporation of two atoms of oxygen (73) 
2.5 GO:0016740 : transferase activity (10550) 

2.5.1 GO:0016772 : transferase activity, transferring phosphorus-containing groups (6356) 
2.5.2 GO:0016301 : kinase activity (5097) 
2.5.3 GO:0004672 : protein kinase activity (3867) 

2.5.3.1 GO:0004674 : protein serine/threonine kinase activity (2648) 
2.5.3.2 GO:0004683 : calmodulin regulated protein kinase activity (192) 

2.5.4 GO:0016773 : phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor (4593) 
2.5.5 GO:0004672 : protein kinase activity (3867) 

2.5.5.1 GO:0004674 : protein serine/threonine kinase activity (2648) 
2.5.5.2 GO:0004683 : calmodulin regulated protein kinase activity (192) 

2.6 GO:0030234 : enzym regulator activity (2225) 
2.7 GO:0004857 : enzym inhibitor activity (658) 

2.7.1 GO:0004859 : phospholipase inhibitor activity (8) 
2.8 GO:0005215 : transporter activity (7764) 
2.9 GO:0015457 : auxiliary transport protein activity (126) 

2.9.1 GO:0016247 : channel regulator activity (122) 
2.9.2 GO:0005246 : calcium channel regulator activity (57) 

3.7.3. Besluit 

 
De functies, aangeduid via gene ontology termen, kunnen slechts aanzien worden als een 
indicatie. Toch is op deze basis duidelijk dat genen die minstens 3 verschillende 
kankerspecifieke patronen bevatten, geassocieerd kunnen worden met functies die gerelateerd 
zijn met kanker (als de functies niet meer worden uitgevoerd na methylatie van de promotor). 
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Zo is een gewijzigd L-fucose metabolisme geassocieerd met gewijzigde adhesie van 
kankercellen (Listinsky et al., 2001), zijn er in kankercellen vaak wijzigingen in de 
signaaltransductie en wordt de celcyclus en de transcriptie beïnvloed. Negatieve controle van 
de celcyclus en negatieve regulatie van de transcriptie zijn eigenlijk functies in de cel die de 
ontwikkeling van kanker trachten te voorkomen. Nu blijkt dat genen, waarvan we vermoeden 
dat ze zouden gemethyleerd worden tijdens kankerontwikkeling, net deze functies hebben. De 
methylatie zou dan de expressie van deze genen blokkeren waardoor het gen zijn functie niet 
meer kan uitoefenen. De gene ontology termen die bij deze functies horen, zijn bij de 
geselecteerde genen overgerepresenteerd, zowel ten opzichte van alle genen waar functies zijn 
aan toegekend, als ten opzichte van genen in DBTSS waarvan de promotorsequentie geen 
kankerspecifieke patronen bevatten.  
 
In deze optiek zou het interessant kunnen zijn het aantal verschillende kankerspecifieke 
patronen te beschouwen als mogelijke identificatie van genen die eventueel ook merkers 
zouden kunnen zijn. Welke rol het aantal keer dat één bepaald patroon voorkomt speelt bij de 
mogelijke identificatie van merkers, is eigenlijk met deze data moeilijk te bepalen. Als er meer 
data beschikbaar zou zijn, zou het mogelijk zijn om met classificatiealgoritmes de invloed van 
het aantal verschillende patronen en de invloed van het aantal keer elk patroon voorkomt 
apart te bepalen. Zo zou een meer gespecificeerd patroon van kankerspecifiek gemethyleerde 
promotorregio’s kunnen opgesteld worden om mogelijke merkers te identificeren. 
 
Beperking van deze manier van werken is dat niet alle promotorregio’s van de reeds gekende 
positieve merkers minstens 3 verschillende kankerspecifieke patronen bevatten. Dikwijls 
bevatten ze slechts één of twee verschillende kankerspecifieke patronen. De methodiek die we 
hebben toegepast kan wel een bijkomend inzicht verstrekken in de mogelijke functies van de 
patronen. Een patroon zou bijvoorbeeld (een deel van) een bindingsplaats van nog niet 
geïdentificeerde transcriptiefactor kunnen zijn. 

3.8. Validatie met classificatie van DBTSS 
 
In de verschillende classificatiealgoritmes die werden gebruikt om de klasses kanker en 
weefsel van elkaar te onderscheiden op basis van het aantal van een beperkt aantal patronen, 
wordt met veel meer rekening gehouden dan alleen maar het aantal keer elk patroon 
voorkomt. Ook onderlinge relaties tussen deze aantallen per kb worden in rekening gebracht 
door deze complexe algoritmes. Daarom proberen we ook de volgende strategie: 
 

 Het homoscedastisch classificatiealgoritme (S-plus® 6.2) wordt getraind met de dataset 
kanker-weefsel. Dit is de trainingsdataset, die wordt gebruikt om het algoritme met 
data te voeden. We doen dit van -1000 tot +200 ten opzicht van de 
transcriptiestartsite, aangezien dit de data is die opgenomen is in de testdataset (alle 
promotorsequenties uit DBTSS) 

 Dit algoritme maakt een classificatiefout van minder dan 5 % (met crossvalidatie 
geschat), een erg goede classificatie dus 

 Het getrainde algoritme wordt dan toegepast op de testdataset: alle promotorregio’s 
van DBTSS met het aantal keer elk van de patronen voorkomt in hun sequenties 
(eveneens per kb) 

 Op basis van deze analyse worden in de testdataset drie kolommen aangemaakt: de 
voorspelde klasse waar deze promotor tot behoort (weefsel of kanker), de kans dat de 
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promotorsequentie tot de klasse kanker behoort en de kans dat de promotor tot de 
klasse weefsel behoort (dit is uiteraard 1-p(kanker)) 

 Er zijn in totaal 8793 sequenties, waarvan 793 voorspeld worden deel uit te maken van 
de klasse kanker. 349 daarvan krijgen op basis van het algoritme een kans van 95 % of 
meer van deel uit te maken van de klasse kanker. 7369 promotoren krijgen een kans 
van 95 % of meer van tot de klasse weefsel deel uit te maken 

3.8.1. Resultaten 

 
Als we nu met GOStat de gene ontology termen bekijken die statistisch verschillen tussen de 
sequenties met 95 % kans deel uit te maken van de klasse kanker en de sequenties met 95 % 
om tot de klasse weefsel te behoren, worden volgende termen gevonden: 
 
Biologisch proces: 
 

 sterol esterase activity 
 serine esterase activity 
 carboxylesterase activity 
 glycerol-3-phosphate metabolism 
 defense response to fungi 
 neutral lipid metabolism 
 glycerol ether metabolism 
 acylglycerol metabolism 
 glycerolipid metabolism 
 triacylglycerol metabolism 
 autophagy 
 calpain activity 
 lipid binding 
 glycerol metabolism 
 response to fungi 
 polyol metabolism 
 phospholipid binding 
 damaged DNA binding 
 response to virus 
 regulation of cell adhesion 
 oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as 

acceptor 
 hormone metabolism 
 exonuclease activity 
 metalloendopeptidase activity 
 amino acid derivative metabolism 

 
Moleculaire functie 
 

 3'-5' exonuclease activity 
 transition metal ion binding 
 ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, phosphorylative 

mechanism 
 antiporter activity 
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 calcium-dependent phospholipid binding 
 peptidase activity 
 lipid transporter activity 
 activiteiten nauw verwant met reeds vermelde biologische processen 

3.8.2. Besluit 

 
Op basis van een classificatiealgoritme worden ongeveer 349 promotorregio’s met 95 % 
zekerheid beschouwd als kankerspecifiek gemethyleerd. Deze genen hebben, vergeleken met 
de genen met minder dan 5 % kans om kankerspecifiek gemethyleerd te worden, enkele gene 
ontology termen die verschillen.  
 
Deze termen zijn onder meer gerelateerd met vetzuurmetabolisme, afweermechanismen ten 
opzichte van schimmels en virussen, adhesie en metabolisme van hormonen. Deze termen zijn 
niet zo duidelijk geassocieerd met kankerontwikkeling, in vergelijking met de analyses met de 
verschillende patronen. De classificatie van meer dan 8000 genen, op basis van minder dan 50 
oorspronkelijke gegevens is dan ook moeilijk uit te voeren en als tijdens deze stap al relatief 
veel fouten gemaakt worden (bijvoorbeeld 30 tot 40 %, hetgeen al een goede classificatie zou 
betekenen), dan wordt deze analyse niet erg betrouwbaar meer en is het moeilijk significant 
verschillende gene ontology termen te vinden. 
 

3.9. Genoomwijde locatie van patronen in het chromosoom 
 
Het Human Genome Sequencing Consortium, een consortium van onderzoeksinstellingen die 
samenwerken om het humaan genoom volledig te sequeneren, stelt periodiek de voltooide 
sequenties publiek ter beschikking. De onderzoekers van UCSC (University of California - 
http://genome.ucsc.edu) assembleren als het ware de sequentie van de chromosomen op 
basis van de sequentie van contigs. Deze contigs vormen de bouwblokken van het golden 
path, een term die nu wordt gebruikt voor elke genomische assemblatie. Dit golden path is per 
chromosoom te downloaden als een tekstbestand met per lijn 50 nucleotiden van de 
sequentie. Hoofdletters betekenen dat deze nucleotiden in een repeat liggen, een aantal 
nucleotiden die een aantal keer herhaald worden. 

3.9.1. Werkwijze 

 
In dit soort bestanden is het ook mogelijk om de gevonden patronen te gaan zoeken. Zo 
kunnen we met een Perl-script elke lijn van het chromosoom en nog een stukje van de 
volgende lijn (om zo patronen die over twee lijnen gespreid liggen te detecteren) in het RAM 
geheugen inlezen. Nadien wordt dan in deze sequentiestukken (lijn + stukje overlapping met 
de volgende lijn) naar een welbepaald patroon gezocht en als het patroon wordt 
teruggevonden wordt het lijnnummer vermeld en het sequentiestuk geprint. 
 
Met dit resultaat is het dan de bedoeling dat de locatie in het chromosoom van dit 
sequentiestuk kan worden teruggevonden en kan nagekeken worden of het patroon zich in de 
promotorregio van een gen bevindt. Dit kan door middel van BLAT (aangepaste versie van het 
BLAST algoritme om zeer snel bijna identieke sequenties te vinden van een zoeksequentie van 
minstens 25 bp, Jim Kent, UCSC). Als resultaat van de BLAT analyse wordt de regio waarin de 
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gezochte sequentie zich bevindt weergegeven op een soort kaart met onder andere de positie 
in het chromosoom en de genen in deze regio. 
 
De aanpak zoals hierboven geschetst is echter te omslachtig om grote hoeveelheden data te 
bekijken. Een andere manier om te kijken of een bepaald patroon zich in de promotorregio van 
een gen bevindt, is via Script 7 (waarbij het chromosoom als één lange string wordt ingelezen 
en daarin wordt gezocht naar patronen) de positie van een teruggevonden patroon in het 
volledige chromosoom weer te geven en dan na te gaan of deze positie zich in een CpG eiland 
bevindt of niet. CpG eilanden zijn immers zeer sterk geassocieerd met de promotorregio’s.  
 
De posities van de CpG eilanden kunnen uit de output van newcpgreport (EMBOSS, Rice et al., 
2000) op het volledige chromosoom geëxtraheerd worden, waarna nagegaan wordt of een 
teruggevonden patroon zich in een CpG eiland bevindt. De aantallen van de patronen die zich 
binnen en buiten de CpG eilanden bevindt worden apart bijgehouden. Ook de fractie van de 
CpG eilanden ten opzichte van de volledige lengte van het chromosoom wordt gegeven. Om de 
aantallen teruggevonden patronen te kunnen interpreteren wordt ook voorspeld hoeveel keer 
het patroon zou voorkomen binnen de CpG eilanden op basis van de nucleotidenfrequenties, 
aangezien de patronen erg CG rijk zijn en dus sowieso meer voorkomen in CG rijke gebieden 
zoals CpG eilanden. 
 
Script 7: bepaling van de ligging van de patronen in de volledige chromosoomsequenties 
 
use strict; 
 
my $i;my $line;my $count;my %start;my %stop;my $line2;my %location;my $count2;my $j;my 
$k;my $tussen;my $test; 
 
######################################################################################### 
 
for ($i=14;$i<=22;$i++){ 
 for (my $z=1;$z<=7;$z++){ 
  
$count=0;$count2=0;%start={0,0};%stop={0,0};%location={0,0};$tussen=0; 
 
############################## 
 
my $gc_file='chr'.$i.'.cpgreport';        
open (GC,$gc_file) || die "cannot open \"$gc_file\":$!"; 
 
 
while ($line=<GC>){       
 chomp($line); 
  
 if ($line=~/FT   CpG island       ([0-9]+)..([0-9]+)/g){ 

gegevens newcpgreport inlezen 
 $count++; 
 $start{$count}=$1; 
 $stop{$count}=$2; 
 } 
} 
 
############################## 
 
my $pa_file='chr'.$i.'-'.$z.'.patr';        
open (PA,$pa_file) || die "cannot open \"$pa_file\":$!"; 
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while ($line2=<PA>){ 
 if ($line2=~/([0-9]+)/g){ 
 $count2++; 
 $location{$count2}=$1; 
 } 

}                                               posities van alle gevonden patonen inlezen 
 
################################ 
 
for ($j=1;$j<=$count2;$j++){ 
 for($k=1;$k<=$count;$k++){ 
  if ($location{$j}>$start{$k} && $location{$j}<$stop{$k}+8){ 
  $tussen++; 
  } 
 } 

}                       bepalen welke patronen in de CpG eilanden liggen en welke erbuiten 
 
############################### 
 
 
open(FILEHANDLE1,">chr$i-patr$z.out"); 
print FILEHANDLE1 "############### chr ".$i."##################\n"; 
print FILEHANDLE1 "totaal aantal patronen: ".$count2."\n"; 
print FILEHANDLE1 "patronen in CpG eiland: ".$tussen."\n"; 
close(FILEHANDLE1); 
} 
} 
 
use strict; 
use Bio::SeqIO;  
 
for (my $i=14;$i<=22;$i++){ 
 
my $filename='chr'.$i.'.fasta'; my $sequence_object; my $sequentie;my $totala=0;my 
$totalc=0;my $totalg=0;my $totalt=0;my $total=0;my $line;my $count=0;my $line2;my 
$count2=0;my %stop={0,0};my %start={0,0};my $k;my $deelseq;my $gca=0;my $gct=0;my 
$gcg=0;my $gcc=0;my $gc=0; 
 
my $seqio = Bio::SeqIO -> new (  
'-format' => 'fasta',  
'-file' => $filename  
);  
 
while ($sequence_object = $seqio -> next_seq) {  
$sequentie = $sequence_object-> seq();  
} 
 

$totala=$sequentie=~tr/aA/aA/;      nucleotidenfrequenties bepalen van volledige sequentie 
$totalt=$sequentie=~tr/tT/tT/; 
$totalg=$sequentie=~tr/gG/gG/; 
$totalc=$sequentie=~tr/cC/cC/; 
$total=$totala+$totalt+$totalg+$totalc; 
 
 

my $gc_file='chr'.$i.'.cpgreport';                         gegevens newcpgreport inlezen
       
open (GC,$gc_file) || die "cannot open \"$gc_file\":$!"; 
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while ($line=<GC>){       
 chomp($line); 
  
 if ($line=~/FT                    \/size=([0-9]+)/g){ 
 $count+=$1; 
 } 
  
 if ($line=~/FT   CpG island       ([0-9]+)..([0-9]+)/g){ 
 $count2++; 
 $start{$count2}=$1; 
 $stop{$count2}=$2; 
 } 
} 
 

for ($k=1;$k<=$count2;$k++){           nucleotidenfrequenties van de CpG eilanden bepalen 
$deelseq=substr($sequentie,$start{$k},($stop{$k}-$start{$k})); 
$gca+=$deelseq=~tr/Aa/Aa/; 
$gct+=$deelseq=~tr/Ta/Ta/; 
$gcg+=$deelseq=~tr/Gg/Gg/; 
$gcc+=$deelseq=~tr/Cc/Cc/; 
} 
$gc=$gca+$gct+$gcg+$gcc; 
 
my $abinnencpg=$gca/$gc; 
my $tbinnencpg=$gct/$gc; 
my $gbinnencpg=$gcg/$gc; 
my $cbinnencpg=$gcc/$gc; 
my $totbinnencpg=($abinnencpg+$tbinnencpg+$gbinnencpg+$cbinnencpg)*$gc; 
 

verwachte aantallen voorkomen patronen binnen CpG eilanden berekenen 
 
my $verwacht1=$totbinnencpg*($abinnencpg*($gbinnencpg**2)*($cbinnencpg**4)); 
my $verwacht2=$totbinnencpg*($abinnencpg*($gbinnencpg**3)*($cbinnencpg**2)); 
my 
$verwacht3=$totbinnencpg*(($abinnencpg)*($gbinnencpg**2)*($cbinnencpg**2)*($tbinnencpg**2
)); 
my $verwacht4=$totbinnencpg*(($gbinnencpg**2)*($cbinnencpg**6)); 
my $verwacht5=$totbinnencpg*($abinnencpg*($gbinnencpg**4)*($cbinnencpg)*$tbinnencpg); 
my $verwacht6=$totbinnencpg*($abinnencpg*($gbinnencpg**2)*($cbinnencpg**4)); 
my $verwacht7=$totbinnencpg*(($gbinnencpg**4)*($cbinnencpg**3)); 
 
 
open(FILEHANDLE1,">chr$i-analyse"); 
print FILEHANDLE1 "#################### chr ".$i." #######################\n"; 
 
print FILEHANDLE1 "aandeel gc-eilanden: ".$count/$total."\n"; 
print FILEHANDLE1 "verwacht aantal patroon 1 : ".$verwacht1."\n"; 
print FILEHANDLE1 "verwacht aantal patroon 2 : ".$verwacht2."\n"; 
print FILEHANDLE1 "verwacht aantal patroon 3 : ".$verwacht3."\n"; 
print FILEHANDLE1 "verwacht aantal patroon 4 : ".$verwacht4."\n"; 
print FILEHANDLE1 "verwacht aantal patroon 5 : ".$verwacht5."\n"; 
print FILEHANDLE1 "verwacht aantal patroon 6 : ".$verwacht6."\n"; 
print FILEHANDLE1 "verwacht aantal patroon 7 : ".$verwacht7."\n"; 
close(FILEHANDLE1); 
} 
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3.9.2. Resultaten 

 
We kunnen de analyse slechts uitvoeren vanaf chromosoom 8, omdat er bij grotere 
chromosomen bij het uitvoeren van newcpgreport te weinig geheugen beschikbaar is.  
 
In Tabel 30 wordt een overzicht gegeven van de analyses: per chromosoom wordt het 
percentage van de sequentie dat beschouwd wordt als CpG eiland gegeven (CpG) en per 
patroon wordt het percentage (%) van dat patroon weergegeven dat zich in de CpG eilanden 
bevindt, het aantal keer dat dit geteld wordt in de CpG eilanden (O) en het verwachte aantal in 
de CpG eilanden op basis van de nucleotidenfrequentie van de CpG eilanden (E). 
 
In Figuur 39 wordt dan de verhouding %/CpG uitgezet, alle patronen met uitzondering van 
patroon 3 komen relatief meer voor in de CpG eilanden. Er zijn aanzienlijk meer patronen in de 
CpG eilanden terug te vinden dan verwacht zou worden op basis van het totaal aantal 
patronen in het chromosoom, de patronen zijn in de CpG eilanden dus sterk aangerijkt. 
 
In Figuur 40 wordt de verhouding O/E weergegeven; voor alle patronen behalve het tweede en 
het zesde, komen er meer patronen voor in de CpG eilanden dan verwacht zou worden op 
basis van de nucleotidenfrequenties van deze CpG eilanden. 
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Tabel 30: overzicht per chromosoom van het aandeel CpG eilanden, het aantal verwachte en geobserveerde patronen in de CpG eilanden en 
het percentage patronen dat zich in de CpG eilanden bevindt 
 

Patroon1 Patroon2 Patroon3 Patroon4 Patroon5 Patroon6 Patroon7 Chromosoom CpG (%) 

% O E % O E % O E % O E % O E % O E % O E 

8 0,84 18 241 247 3,3 360 759 0,8 89 75 45 250 151 2,2 440 134 4,5 205 247 11 544 466 

9 1,09 26 375 279 3,8 392 837 0,8 83 76 43 254 177 2,5 467 142 5,0 217 279 13 645 526 

10 0,99 22 330 278 3,7 417 838 0,9 104 
76 

45 277 173 2,1 451 143 3,8 184 278 10 563 517 

11 1,00 24 337 289 3,7 454 885 0,8 97 76 41 268 184 2,1 425 151 4,2 205 289 12 652 567 

12 1,01 21 275 262 3,6 376 805 0,8 81 79 45 246 154 2,4 509 142 3,6 147 262 13 568 468 

13 0,78 20 162 145 4,0 234 458 0,6 43 46 39 105 83 2,6 305 83 3,5 93 145 11 285 264 

14 1,01 23 213 189 3,9 289 571 0,7 55 53 42 177 119 2,5 345 98 4,3 133 189 13 443 356 

15 1,11 20 197 193 4,3 333 598 0,9 71 53 49 220 120 2,2 316 103 3,9 124 193 14 487 376 

16 1,64 20 268 283 6,0 468 874 1,2 92 75 37 247 182 2,2 384 150 14 687 283 5,8 221 571 

17 2,00 26 379 350 5,2 523 1037 1,4 114 89 43 323 229 2,6 493 173 6,0 232 350 16 811 672 

18 0,84 20 131 131 3,5 181 406 0,7 43 37 47 134 80 2,7 266 71 3,7 90 131 13 281 251 

19 3,34 30 464 410 8,3 740 1243 2,8 131 108 46 389 265 3,2 527 211 9,6 302 410 20 908 809 

20 1,31 21 189 175 3,5 231 525 0,9 58 44 43 183 116 2,0 231 88 4,3 118 175 13 433 346 

21 1,09 18 72 77 4,3 125 238 0,9 25 22 39 79 47 2,8 144 42 3,5 45 77 11 169 145 

22 1,94 24 206 158 4,1 232 471 1,2 51 38 37 150 107 2,3 198 77 4,7 108 158 13 396 320 
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Figuur 39: verhouding van het percentage patronen dat zich in de CpG eilanden bevindt tot 
het percentage CpG eilanden in het chromosoom  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 40: verhouding van het aantal geobserveerde patronen in de CpG eilanden tot het 
aantal verwachte, op basis van de nucleotidenfrequenties van de CpG eilanden. 
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3.9.3. Besluit 

 
De kankerspecifieke patronen komen relatief meer voor in CpG eilanden dan in de delen van 
het chromosoom die niet worden geassocieerd met CpG eilanden, met uitzondering van 
patroon 3. De patronen zijn dus meer gerepresenteerd in de promotorregio’s van genen met 
een CpG eiland.  
 
Dit is enerzijds te verklaren doordat de patronen GC-rijk zijn en dus in ieder geval vaak zullen 
voorkomen in CG rijke regio’s zoals de CpG eilanden, anderzijds is het ook zo dat de patronen 
vaker voorkomen in de CpG eilanden dan verwacht wordt op basis van de 
nucleotidenfrequenties van de CpG eilanden, behalve bij patronen 2 en 6. De patronen zijn dus 
vrij sterk aangerijkt in de promotorregio’s, zodat dit een aanwijzing is van een eventuele 
biologische functie die ze in die regio zouden kunnen hebben. Anders zou er geen enkele reden 
zijn waarom ze meer dan verwacht voorkomen in die regio rond de TSS. 

3.10. Relatie met chromosomale instabiliteit 
 
In het artikel van Wang en medewerkers (2004) word op zoek gegaan naar genen van 
Saccharomyces cerevisiae die betrokken zijn bij chromosomale instabiliteit als ze gemuteerd 
worden. Ook de menselijke orthologen van deze genen worden vermeld. Slechts enkele van 
deze genen zijn gemuteerd bij kankers die geassocieerd zijn met chromosomale instabiliteit 
(zoals colonkanker). Als nu eens op basis van de patronen die hierboven werden beschreven, 
wordt gekeken welke sequenties kankerspecifiek zouden kunnen gemethyleerd worden, 
worden de genen in Tabel 31 beschouwd als kankerspecifiek gemethyleerd. Methylatie zou, 
naast mutatie, immers ook de genen uitschakelen en zo chromosomale instabiliteit 
veroorzaken. 

3.10.1. Resultaten en biologische relevantie 

 
Tabel 31: genen uit de lijst van Wang et al. (2004) die het hoogst scoren op de patronen die 
het vaakste voorkomen bij kanker. Som van het aantal patronen gegeven, en het aantal 
verschillende patronen 
 

Refseq Naam gen Som Verschillend 

NM_002691 POLD1 5 4 

NM_176827 SIRT4 5 4 

NM_014586 HUNK 5 3 

NM_004734 DCAMKL1 4 3 

NM_134422 RAD52 3 3 

NM_021076 NEFH 3 3 

NM_172080 CAMK2B 3 3 

NM_002916 RFC4 3 2 

NM_002913 RFC1 3 2 

NM_012238 SIRT1 3 2 
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 POLD1 staat voor het DNA polymerase δ, een enzym dat betrokken bij de replicatie en 
het herstel van DNA. Het beschikt hierbij over zogenaamde proofreading activiteit en 
speelt dus een belangrijke rol bij het herstel van fouten en een betrouwbare replicatie 
(Goldsby et al., 2002) 

 
 Als cofactor van dit enzym is proliferating cell nucleair antigen (PCNA) ontdekt. Dit eiwit 

gaat met heel wat andere eiwitten interacties aan, onder meer met p300 bij het 
herstellen van beschadigd DNA (Hasan et al., 2001). PCNA komt vooral tussen bij de 
mitose door zijn interacties met cyclines en p21. (zie Figuur 41, Maga et al., 2003) 

 
 Er is aangetoond dat Dnmt1 (DNA methyltransferase) kan binden op PCNA (Iida et al., 

2002). Deze bindingsplaats bevindt zich aan het N-terminaal gedeelte van Dnmt-1 
(Vilkaitis et al., 2005) 

 

 
 
Figuur 41: betrokkenheid van PCNA bij mitose 

 
 Replication factor C (waarvan RFC1 en RFC4 subunits zijn) bestaat in totaal uit 5 

subunits. Dit complex kan binden op PCNA (afhankelijk van ATP). Zo ontstaat een 
vormwijziging van het PCNA en kan het binden op het DNA. Nadien volgt hydrolyse van 
ATP, zodat het complex dissocieert. Zo kan het polymerase binden op PCNA om de 
replicatie uit te voeren. Dit mechanisme is schematisch voorgesteld in Figuur 42 
(Bowman et al., 2004) 

 
Figuur 42: voorstelling van de binding van RFC op PCNA met ATP waardoor de 
conformatie van PCNA wijzigt en op DNA kan binden. Na hydrolyse van ATP dissociëren 
beiden en kan het PCNA binden op het polymerase 
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 Rad52 is betrokken bij het herstel van dubbelstrengige breuken in het DNA door 
homologe recombinatie volgens het mechanisme dat is voorgesteld in Figuur 43 

 

 
 
Figuur 43: recombinatie en DNA synthese. Het wegknippen van de uiteinden van de 
dubbelstreng creëert een enkelstrengige DNA molecule aan het 3’ einde. De binding van RPA 
op deze enkelstreng beschermt het DNA voor degradatie en verhindert de vorming van 
secundaire structuren. RAD51 wordt dan op het DNA gebonden met behulp van RAD52, RAD55 
en RAD57 en in de aanwezigheid van RAD54 wisselt RAD51 van streng. De primer die zo 
ontstaat wordt herkend door RFC die op zijn beurt PCNA op de primer laat binden. Zo ontstaat 
een complex dat wordt herkend door polymerase delta, dat de synthese van de leading streng 
zal uitvoeren. De synthese van de lagging streng kan starten via de RNA primers die worden 
aangemaakt door de primase activiteit van het polymerase alfa-primase complex. Deze RNA 
primers worden onmiddellijk verlengd door polymerase alfa tot korte DNA stukken. Polymerase 
delta zal dan de plaats van polymerase alfa innemen en deze stukken verlengen tot Okazaki-
fragmenten. FEN1 en RNase H verwijderen daarna de initiële RNA stukjes van de fragmenten, 
de gaten die zo ontstaan worden opgevuld door polymerase delta en de laatste verbinding 
wordt gemaakt door het DNA ligase, zodat een volledige intacte dubbelstrengige molecule is 
aangemaakt 
 

3.10.2. Besluit 

 
Sommige van de genen, die betrokken zijn bij chromosomale instabiliteit als ze gemuteerd 
worden, bevatten een aantal kankerspecifieke patronen in de promotorregio rond de TSS. 
Deze genen zouden dus door methylatie kunnen worden uitgeschakeld en betrokken zijn bij 
chromosomale instabiliteit. 
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4. Gelijkaardigheid op basis van multiple alignment 

4.1. Werkwijze 
 
Uit de volledige database van DBTSS van de promotorregio’s worden die regio’s gehaald die in 
de sequentie van -300 tot +200 ten opzichte van de transcriptiestartsite een CpG eiland 
bezitten met minimale lengte 200, een GC-gehalte van 50 % en waarvan de O/E ratio 0,60 
bedraagt. Bijkomende voorwaarde is dat de sequenties minstens één kankerspecifiek patroon 
moeten bezitten. Deze lijst wordt verder nog uitgebreid met de promotorsequenties van de 
genen uit de positieve lijst (diegene waar zeker van geweten is dat ze gemethyleerd kunnen 
worden bij kankerontwikkeling). Zo worden 4738 promotorregio’s (500 bp) teruggevonden. 
Deze sequenties kunnen nu via een meervoudige alignering (Clustal W, Thompson et al., 
1994) met elkaar vergeleken worden. Er wordt slechts een beperkte regio rond de TSS 
gekozen aangezien de alignment anders te lang zou duren. De opname van de sequenties uit 
de positieve lijst laat ons ook toe deze promotoren te visualiseren en na te gaan of ze 
willekeurig in de boomstructuur voorkomen of eerder geclusterd. Ook interessant is dat we dan 
kunnen kijken naar welke promotorregio’s nauw verwant zijn met de positieve genen. 
 
In de eerste fase van de alignment worden alle sequenties twee aan twee met elkaar 
gealigneerd (via dynamic programming of sneller maar minder nauwkeurig door de methode 
van Wilbur & Lipman, 1983) en wordt er aan die tweezijdige alignering een score toegekend, 
hoe hoger deze score, hoe meer gelijkaardig de sequenties. Met deze scores wordt een 
afstandsmatrix opgesteld. In de tweede fase wordt via Neighbor Joining (Saitou & Nei, 1987) 
op basis van deze afstandsmatrix een guide tree opgesteld. Deze methode is eigenlijk een 
soort clusteranalyse: telkens worden afstanden berekend van één node tot alle andere, 
diegene die het dichtst bij elkaar liggen (de kortste afstand) worden geclusterd en er wordt 
een nieuwe afstandsmatrix berekend vanaf de node die de twee geselecteerde verenigt (de 
sequentie van deze node ligt tussen beide in). Hoe verder twee sequenties in de 
boomstructuur staan, hoe lager de score van hun tweezijdige alignering was en hoe minder 
gelijkaardig ze zijn. Op basis van deze guide tree wordt in de derde fase dan de volledige 
alignment uitgevoerd. Dit is niet de meest optimale alignment (dit zou computationeel 
onmogelijk zijn) omdat telkens maar rekening wordt gehouden met de nabije sequenties in de 
guide tree. De guide tree werd op Plexus (Linux-server in het labo bioinformatica en 
computationele genomics) gegenereerd, de paarsgewijze alignments werden uitgevoerd met 
dynamic programming. Zelfs enkel de guide tree genereren vraagt heel wat computationele 
kracht: deze taak vergde op Plexus meer dan 6000 minuten of bijna 5 volledige dagen. De 
volledige alignment werd uitgevoerd in het Cornell Theory Center (Cornell University, met dank 
aan Jaroslaw Pillardy) op een NT 4.0 cluster met 192 nodes die in in totaal 256 processoren 
bezitten met een kloksnelheid van 2,4 GHz. 
 
Op basis van de guide tree kan via HyperTree (Jonathan Bingham, Pfizer) en na een 
logaritmische transformatie (om de structuur beter zichtbaar te maken) een structuur worden 
bekomen met duidelijk afgescheiden gebieden. Op deze structuur wordt nu gezocht naar de 
genen uit de positieve lijst (waarvan geweten is dat ze gemethyleerd kunnen worden bij 
kankerontwikkeling). Het resultaat daarvan is weergegeven op Figuur 44. Er kunnen vrij 
duidelijk een aantal afgescheiden gebieden worden onderscheiden waarin de genen van de 
positieve lijst zich op de boomstructuur bevinden, deze zijn aangeduid in de driehoeken. 
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Figuur 44: resultaat van de guide tree getekend met HyperTree na een logaritmische 
transformatie, met de ligging van de genen uit de positieve lijst (ID’s van de genen vervaagd) 
 
Op basis van dit resultaat kunnen volgende zaken worden onderzocht: 
 

 Er zijn een tweetal gebieden waar op het eerste zicht veel positieve genen samen 
clusteren: links onderaan bevinden zich 14 van de 56 genen (25 %), rechts bovenaan 
bevinden zich in twee verwante delen van de boom samen 11 positieve genen 

 Is het toeval dat de genen in deze clusters bij elkaar liggen of zijn ze in die regio’s echt 
sterk oververtegenwoordigd? Dit kan worden nagegaan via een chi-kwadraat test. Er 
moet dan wel geweten zijn hoeveel promotorregio’s er telkens in een ‘pluim’ bij elkaar 
liggen om dit te kunnen nagaan. Met behulp van HyperView is dit niet mogelijk, het is 
praktisch onmogelijk om in complexe structuren voldoende sterk in te zoomen 

4.2. Resultaten 
 
Om na te gaan of de promotorregio’s van de positieve genen meer geclusterd voorkomen, 
tellen we per cluster waar positieve genen voorkomen het aantal positieve genen (het 
geobserveerde aantal). Het verwachte aantal positieve genen in een cluster (op basis van 
toeval) is dan: 

( )( )*
( )

totaal positiefaantal cluster
totaal alles

. 

Met deze gegevens kan dan een chi-kwadraat test worden uitgevoerd. De tellingen kunnen 
worden uitgevoerd met TreeIllustrator waar de boomstructuur kan worden weergegeven 
binnen een cirkel en waar voldoende kan worden op ingezoomd om individuele sequenties te 
zien en te tellen binnen een cluster, zoals weergegeven in Figuur 45. TreeIllustrator is een 
visualisatieprogramma in Java, gemaakt door medestudent Geert Trooskens 
(http://nexus.ugent.be/geert). 
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Figuur 45: stuk van de boomstructuur in TreeIllustrator waar voldoende op kan worden 
ingezoomd om individuele sequenties te kunnen zien 
 
Er zijn net zoals in HyperTree een aantal regio’s waar veel positieve genen kort bij elkaar 
liggen. De node die deze regio bepaalt wordt geselecteerd, en alle genen binnenin deze cluster 
worden geteld. Tabel 32 geeft een overzicht van de belangrijkste van die clusters. Er zijn 56 
positieve genen voor een totaal aantal sequenties van 4738, het aandeel positieve genen is 
dus 1,18 %, op basis daarvan wordt het verwachte aantal positieve genen in de clusters 
berekend. 
 
Tabel 32: overzicht van de clusters met de meeste positieve genen, aantal waargenomen 
positieve genen, totaal aantal genen in cluster en verwacht aantal positieve genen in cluster 
 

Aantal positieve in cluster 
Observed (O) 

Totaal aantal genen in 
cluster 

Verwacht aantal 
positieve in cluster (E) 

12 318 3,76 
5 298 3,52 
4 132 1,54 
3 71 0,83 
3 40 0,47 
3 42 0,50 

 
In deze clusters bevinden zich dus samen 30 van de 56 positieve genen (54 %), terwijl in de 
clusters er zich in totaal slechts 901 van de 4738 genen bevinden (19 %). Als we ook de 
clusters meerekenen met weinig positieve genen (26 positieve genen op een totaal van 3837 

genen), bekomen we 
2( )² 62,66O E

E
−

Χ = =∑  met 6 vrijheidsgraden, de kritische waarde is in 

dat geval (met 95 % betrouwbaarheid) 12,59. De positieve genen zijn dus niet willekeurig 
verdeeld, maar in enkele deelgebieden van de boomstructuur sterk overgerepresenteerd. Deze 
gebieden worden uitgesprongen weergegeven op Figuur 46. Iets meer dan de helft van de 
positieve genen bevinden zich dus in een beperkt aantal clusters, binnenin een cluster 
vertonen de sequenties van hun promotoren vrij grote sequentiegelijkenissen.  
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Figuur 46: regio’s waar de positieve genen overgerepresenteerd voorkomen. Er is ook 
discrete data van chipdata-experimenten opgenomen (de drie banden rond de boomstructuur). 
Als er ook een vierde band aanwezig is, gaat het om een merker (waarvan al aangetoond is 
dat deze kan gemethyleerd worden in kankerlijnen) 
 

4.3. Besluit 
 
Iets meer dan de helft van de positieve genen ligt in vier vrij nauwe deelgebieden van de guide 
tree. De promotorregio’s (-300 tot +200 ten opzichte van de TSS) van deze genen binnen één 
zo’n cluster zijn dus sterk gelijkaardig. Dit resultaat komt eigenlijk min of meer overeen met 
wat we verwachten op basis van Tabel 18. Daar kunnen op basis van de beperkte trainingsset 
met bepaalde algoritmen ongeveer de helft van de positieve genen voorspeld worden op basis 
van het aantal bindingsplaatsen van de patronen, maar dit kon wel met een vrij hoge precisie 
(bij sommige algoritmen meer dan 80 %). Zowel met de classificatie aan de hand van 
patronen als aan de hand van sequentievergelijkingen (eigenlijk allebei technieken op 
sequentieniveau), kunnen we slechts de helft van de positieve genen terugvinden, maar wel 
met een vrij hoge precisie. In de alignment zou het nuttig zijn om in de clusters waar de 
positieve overgerepresenteerd voorkomen, ook de andere genen in die clusters te onderzoeken 
op methylatiestatus in verschillende kankercellijnen.  
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4.4. Toepassing 
 
Een mogelijke toepassing van deze alignment is dan ook de volgende: als een hoog aantal 
positieve genen, die beschouwd kunnen worden als merkers, in een cluster samen voorkomen, 
betekent dat dat zij sterk gelijkaardige sequenties hebben. Genen die zich ook in deze clusters 
bevinden, maar waarvan nog geen gegevens bekend zijn of ze al dan niet worden 
gemethyleerd tijdens kankerontwikkeling, zijn dan ook potentiële merkers. Als we deze kennis 
kunnen combineren met gegevens van chipdata-analyses (in deze toepassing gegevens van de 
methylatietoestand in een aantal cellijnen), wordt dit instrument nog veel sterker om nieuwe 
merkergenen te vinden. TreeIllustrator kan dit soort discrete data ook weergeven, zodat zeer 
goede indicaties kunnen ontstaan dat bepaalde genen ook merkergenen zouden kunnen zijn: 
hun sequentie is gelijkaardig met gekende merkergenen en ze liggen in de buurt (zijn in hun 
sequentie zeer verwant) van genen met een sterk indicatief chipdata-profiel. Voorbeeld van de 
combinatie van een boomstructuur en discrete data van chipdata-analyses is weergegeven in 
Figuur 46. De lengtes van de verschillende staafjes stellen de waarden van de discrete data 
voor. 

5. Besluit 
 
Ook met deze datasets blijken de eigenschappen van de CpG eilanden tussen de verschillende 
klasses niet statistisch van elkaar te verschillen. Op basis van het aantal bindingsplaatsen voor 
transcriptiefactoren per lengte-eenheid kunnen verschillende classificatiealgoritmen wel 
enigszins een onderscheid maken tussen beide klasses. De gevonden transcriptiefactoren 
spelen ook wel degelijk een rol bij kankerontwikkeling, maar het aantal bindingsplaatsen is vrij 
variabel, hetgeen de bruikbaarheid sterk beperkt. 
 
De beste resultaten worden bekomen op basis van het aantal DNA-patronen per lengte-
eenheid. Hoewel het aantal te evalueren patronen computationeel beperkt is en de patronen 
maximaal negen nucleotiden lang zijn, kunnen negen patronen zeer goed het onderscheid 
maken tussen de kanker- en weefseldataset. Van deze negen patronen komen er zeven meer 
voor bij kanker, deze evalueren we verder. Dit aangezien van een dergelijk patroon geen 
intrinsieke functie gekend is. 
Deze evaluatie doen we op basis van tal van onderzoeken: positie van de patronen ten 
opzichte van de transcriptiestartsite en in volledige chromosomen; conservatie doorheen 
evolutie; gelijkaardigheid van de patronen met transcriptiefactoren; functies die 
overgerepresenteerd voorkomen bij genen met in hun promotorregio dergelijke patronen; 
relatie met chromosomale instabiliteit. Al deze analyses wijzen in de richting van een 
biologische relevantie en de betrokkenheid van de patronen bij kankerontwikkeling. We 
moeten er echter wel op wijzen dat op basis van deze patronen niet alle reeds gekende 
merkers ook effectief kunnen teruggevonden worden, dit kan in ongeveer de helft van de 
gevallen, maar dan wel met een vrij hoge precisie. 
Ten slotte wordt ook een multiple alignment uitgevoerd, waaruit blijkt dat ongeveer de helft 
van de reeds gekende merkers in een beperkt aantal clusters zijn terug te vinden, hetgeen 
mogelijkheden biedt, zeker als deze gegevens worden gecombineerd met chip-data analyses.
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1. Evaluatie 
 
In dit proefschrift hebben we kunnen aantonen dat, op basis van sequentiegegevens, het 
onderscheid tussen kankerspecifiek gemethyleerde promotorregio’s en promotorregio’s die ook 
in normale weefsels gemethyleerd kunnen worden, kan gemaakt worden. Deze classificatie kan 
het beste worden uitgevoerd op basis van een aantal DNA patronen met 7 vaste nucleotiden 
op een bepaalde plaats en tot twee wildcards op bepaalde plaatsen die voor elke nucleotide 
staan. 
 
Volgende onderzoeken worden op basis van deze patronen uitgevoerd: 
 

 Locatie van de patronen ten opzichte van de transcriptiestartsite: deze studie toont aan 
dat de patronen zich voornamelijk situeren erg nabij de transcriptie start site. Dit geeft 
een eerste indicatie dat de patronen een biologische functie kunnen hebben, zoals een 
bindingsplaats van een nog niet gevonden transcriptiefactor 

 Stabiliteit van de patronen doorheen de evolutie muis-mens en rat-mens: deze analyse 
toont aan dat de patronen doorheen de evolutie, dus onder selectiedruk meer worden 
geconserveerd dan de nabije sequentie-elementen. Dit toont aan dat de patronen 
wellicht een biologische relevantie hebben, anders zouden ze niet systematisch beter 
geconserveerd zijn dan andere sequentie-elementen in de promoterregio. Dit zou dan 
impliceren dat de patronen in de promoter een functie hebben, zoals een bindingsplaats 
van een transcriptiefactor 

 Gelijkaardigheid van de patronen met elkaar en met transcriptiefactoren: de resultaten 
tonen aan dat de patronen eigenlijk zijn onder te verdelen in twee groepen. Elk van 
deze groepen heeft sterke gelijkenissen met gekende transcriptiefactoren, zodat het 
mogelijk is dat de patronen deel uitmaken van een bindingssite van een nog niet 
gekende transcriptiefactor die sterk aanleunt bij de gevonden transcriptiefactoren 

 Classificatie met gekende merkers als testset: dit toont aan dat de reeds gekende 
merkers met behulp van de patronen kunnen worden teruggevonden in ongeveer de 
helft van de gevallen. Als op basis van de patronen een merker word aangeduid als 
zijnde kanker, dan kan dit ook met een hoge precisie, meer dan 80 %. Dit toont 
duidelijk het potentieel van de patronen aan 

 Nagaan van gene ontology termen die worden geassocieerd met genen die veel 
verschillende patronen bevatten, overrepresentatie van gene ontology termen ten 
opzichte van genen die geen patronen bevatten en ten opzichte van alle genen met 
gene ontology termen: de resultaten geven aan met welke functies de genen zijn 
geassocieerd met patronen in hun promoter. Er zijn duidelijk enkele functies 
overgerepresenteerd die belangrijk zijn bij kankerontwikkeling, zodat het potentieel de 
patronen te gebruiken als middel om merkers op te sporen wordt bevestigd 

 Lokalisatie van patronen in het volledige chromosoom: de patronen komen preferentieel 
voor in de promoterregio’s van genen. De patronen mogen dan wel gegenereerd zijn 
met behulp van de computer, ze komen zoals verwacht ook daadwerkelijk meer voor in 
de promoter regio’s waar ze hun functie uitoefenen 

 Relatie met chromosomale instabiliteit: met behulp van patronen kunnen we enkele 
genen die gerelateerd zijn met chromosomale instabiliteit op het spoor komen. Deze 
instabiliteit komt vaak voor bij bepaalde kankers en de patronen lijken hier dus een rol 
in te spelen. 

 Gelijkaardigheid op basis van multiple alignment: de complexe boomstructuur toont 
duidelijk aan dat op basis van sequentiegelijkenissen van een erg beperkte regio rond 
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de TSS ongeveer de helft van de reeds gekende merkers kunnen worden 
teruggevonden in een aantal discrete clusters. Dit bevestigt dat sequentie-elementen in 
de promoterregio wel degelijk een rol spelen. De gevonden patronen kunnen ook 
aanzien worden als zulke elementen en kunnen in ongeveer dezelfde mate de gekende 
merkers terugvinden. 

 
De doelstellingen van dit proefschrift zijn dus zeker bereikt, enkel op basis van de sequenties 
van de promoter zijn we vrij goed in staat de kankerspecifiek gemethyleerde regio’s terug te 
vinden. De patronen die we daarbij gebruiken zijn dan wel met algoritmes gegenereerd, we 
vinden duidelijke aanwijzingen van een biologische functie die ze uitoefenen in de promoter, 
zoals een bindingsplaats van een nog niet gekende transcriptiefactor. 
 

2. Verder onderzoek en toepassingen 
 
Dit proefschrift kan worden beschouwd als een proof of concept dat sequentiegegevens, in ons 
geval DNA patronen, het verschil kunnen bepalen tussen promotorregio’s die kankerspecifiek 
worden gemethyleerd en andere promotorregio’s. Uitsluitsel over de echte waarde van de 
voorspellingen die hier worden gemaakt kan eigenlijk alleen maar door in het labo de 
methylatietoestand van die genen in kankerlijnen na te gaan. 
De gevonden patronen geven in ieder geval perspectieven om nieuwe merkergenen terug te 
vinden, zeker omdat met de huidige DNA-chiptechnologie veel regio’s tegelijk kunnen worden 
onderzocht op hun methylatiestatus. Door onder andere op basis van de patronen naar nieuwe 
merkers te gaan zoeken, kan nieuwe data leiden tot een groter inzicht in de sequentie-
elementen in de promotorregio die aanleiding geven tot de kankerspecifieke methylatie ervan. 
 
Een groter inzicht in deze elementen zou aanleiding kunnen geven tot snelle 
detectietechnieken voor kankers en toepassingen waarbij producten die methylatie 
verhinderen specifiek naar bepaalde regio’s worden gestuurd door targeting op basis van de 
sequentie of elementen die specifiek in deze regio’s binden, in plaats van een globale invloed 
uit te oefenen op de methylatiegraad van het genoom. 
 
Meer experimentele gegevens en meer geavanceerde technieken om data te analyseren zou 
mogelijkheden kunnen bieden om langere en meer complexe patronen te kunnen evalueren. 
Tevens zou het met meer data en geavanceerde algoritmes ook mogelijk moeten zijn de 
mogelijke interactie van de patronen te kunnen achterhalen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn 
dat de positieve merkers worden gekenmerkt door bepaalde complexe combinaties van 
patronen (bijvoorbeeld de afstand die tussen de patronen zit, opeenvolging van twee 
welbepaalde patronen, de locatie van patronen,…). Een dergelijke complexe analyse vereist 
echter heel wat computationele middelen, zoals uitgebreide computerclusters. In dit 
proefschrift is het bijvoorbeeld enkel mogelijk om de patronen in de eerste fase te beoordelen 
met een beslissingsboom en niet met classificatiemethodes zoals neurale netwerken. 
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2. Internetreferenties 
 
1. http://bioinfo.hku.hk/cpgieintro: CpGIE (CpG Island Explorer), waar we een Java-

programma kunnen downloaden dat naar CpG eilanden zoekt 
2. http://dbtss.bioinf.med.uni-goettingen.de: mirror van DBTSS, de database van de 

promotorregio rond de transcriptiestartsite 
3. http://fatigo.bioinfo.cnio.es: Fatigo, toont de meest voorkomende gene ontology termen 

van een set genen 
4. http://genereg.ornl.gov/gotm: GO Tree machine: kan significant verschillende gene 

ontology termen vinden ten opzichte van alle genen met toegekende gene ontology 
5. http://genoma.bioing.polimi.it/gfinder: Gfinder, toont de meest voorkomende gene 

ontology termen 
6. http://genome.ucsc.edu: UCSC, hier kunnen we het golden path downloaden en BLAT 

uitvoeren 
7. http://gostat.wehi.edu.au: GOStat om significant verschillende gene ontolgy op te sporen 
8. http://nexus.ugent.be/geert: TreeIllustrator, een geavanceerde visualisatietool voor 

fylogenetische bomen, die ook discrete data kan weergeven 
9. http://www.apache.org: Apache Foundation, waar we de Apache webserver en Tomcat (die 

de java-interface aanstuurt) terugvinden 
10. http://www.coleypharma.com/coley/vaximmune: informatie van Coley over Vaximmune™, 

met synthetische oligonucleotiden met een CpG eiland 
11. http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka: WEKA, de tool die we gebruiken bij classificatie en 

clustering 
12. http://www.ensembl.org: ENSEMBL 
13. http://www.epigenome.org: Human Epigenome Project, dat MVPs (Methylation Variable 

Position) in het volledige genoom wil onderzoeken 
14. http://www.epigenomics.com: bedrijf met toegespitst onderzoek naar methylatietoestand 
15. http://www.genedb.org/amigo/perl/go.cgi: Amigo, dat de boomstructuur van de gene 

ontology termen weergeeft 
16. http://www.gene-regulation.com: site van Biobase waar de publieke versie van Transfac® 

kan teruggevonden worden, en waar we Match™ gebruiken om bindingssites voor 
transcriptiesites te vinden 

17. http://www.research.ibm.com/bioinformatics: bio-informatica projecten van IBM research, 
de ontwikkelaars van het Teiresias algoritme waarmee we patronen opsporen 

18. http://www.research.ibm.com/spam/filtering.html: de algoritmes die in Spamguru (IBM) 
worden gebruikt bij het herkennen van spam. Eén daarvan is een afgeleide van het 
Teireseias algoritme 

19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov: NCBI, waar we PubMed gebruiken (database met 
literatuurgegevens), en ook BLAST kunnen uitvoeren en genbank raadplegen 

20. http://www.proteinlounge.com: geavanceerde visualisatie van pathways en 
literatuurverwijzingen 

21. http://scholar.google.com: zoekmachine met de kracht van google, maar enkel voor 
wetenschappelijke literatuur 

22.  http://www.bioperl.org: Bioperl: voorgemaakte Perl-scripts voor bio-informatica 
doeleinden 
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