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Titel van het proefschrift: 

Computational prediction and interpretation of the molecular effect 

and disease phenotype of missense variants in the human exome  

Curriculum vitae 

Ondanks de opmars van nieuwe ‘high-throughput’ experimentele 
methoden, die enorme hoeveelheden relevante biologische en medische 
gegevens produceren, blijft het een uitdaging om het verband te leggen 
tussen erfelijke ziektes, hun genetische oorzaken, en manier waarop de 
structuur, stabiliteit en functie van de geassocieerde eiwitten wordt 
aangetast. Er bestaan talloze bio-informatica programma’s die voorspellen 
welke varianten van het menselijke exoom waarschijnlijk een ziekte 
veroorzaken, maar er zijn er slechts weinigen die de moleculaire oorzaken 
van het fenotype van de ziekte proberen te verklaren.  

Dergelijke informatie is nochtans essentieel voor het rationeel ontwerp van 
geneesmiddelen die de symptomen van genetische ziekten kunnen 
verlichten, en voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde medische 
behandelingen.  

Deze thesis draagt SNPMuSiC and FuncMuSiC bij aan dit veld, twee 
computationele methoden die informatie van de 3 dimensionele structuur 
van eiwitten gebruiken om het effect van missense mutaties in het 
menselijk exoom te voorspellen.  Beide classificeren dergelijke varianten 
als ziekte-veroorzakend of neutraal op basis van biofysische eigenschappen: 
SNPMuSiC gebruikt veranderingen in de stabiliteit van eiwitten, FuncMuSiC 
gebruikt de afstand van de aminozuurvariant tot een geannoteerde 
functionele site. Ze helpen daardoor de interpretatie van het fenotype van 
de ziekte te verklaren op moleculair niveau. 

Als casus voor deze voorspellers wordt sphingomyelin phosphodiesterase 
(SMPD1) geanalyseerd, een essentieel enzym in het menselijke 
sphingolipiden-metabolisme, hetwelke een centrale rol speelt in de 
conversie van eukaryotische plasmamembranen. Verschillende mutaties in 
dit enzym zijn geassocieerd met het Niemann-Pick syndroom, dat 
gekarakteriseerd wordt door verschillende fenotypes: van ernstige 
aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (type A) tot mildere 
symptomen die enkel de ingewanden aantasten (type B).  

Het combineren van evolutionaire, structurele en contextuele informatie 
leidde tot de ontwikkeling van de SMPD1-ZooM voorspeller, die aangeeft of 
een aminozuur-variant in SMPD1 neutraal is, of eerder geassocieerd met 
type A of B. Deze voorspeller koppelt dus het moleculaire fenotype aan de 
ernst van de ziekte.  

De resultaten van deze thesis zijn online beschikbaar gemaakt via 
verschillende web servers. Ze vormen een belangrijke stap naar de 
voorspelling en interpretatie van het moleculaire effect van missense 
varianten, en hoe die samenhangen met erfelijke ziektes. Ze openen 
daardoor ook perspectieven voor de diagnose van ziektes en het 
ontwikkelen van gerichte therapeutische behandelingen. 
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Developed tools: 
- SNPMuSiC (dezyme.com) 
- MutaFrame (mutaframe.com) 
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