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Netherlands Genomics Initiative

Genomics voedt innovaties binnen de life
sciences en is een belangrijke drijvende
kracht achter de economische groei doordat
zij nieuwe economische activiteiten
bevordert. In Nederland ontwikkelt zich met
grote snelheid een dynamische infrastructuur
op topniveau voor genomics-onderzoek en
-business. Bij de ontwikkeling van deze
infrastructuur speelt het Netherlands
Genomics Initiative (NGI) een belangrijke rol.
NGI is een taskforce, opgericht in 2001 door de
Nederlands overheid, met als doel het versterken van
de genomics infrastructuur in Nederland die gericht
is op maatschappelijke en economische voordelen.
NGI doet dit binnen zes thema´s:
• Voeding & gezondheid
• Infectieziekten
• Complexe ziekten
• Duurzaamheid
• Infrastructuur
• Maatschappelijke aspecten: onderzoek,
communicatie en educatie
Deze publicatie biedt een uitgebreid overzicht van
de resultaten die tot dusver zijn bereikt.

gezondheid – Centre for Medical Systems Biology

ISA Pharmaceuticals B.V.

Vaccins tegen kanker
Een tumorcel is een ontspoorde cel die ooit normaal was. Meer kennis over wat
die ontsporing inhoudt, vergroot dus de kans op het vinden van een effectieve
bestrijding van kanker. Deze benadering heeft veel opgeleverd: niet alleen
uitgebreide fundamentele kennis, maar ook aanknopingspunten voor betere
diagnose en therapie. Toch heeft deze aanpak een belangrijke beperking.
Wie alleen kijkt naar de biologie van een kankercel, ziet niet dat zo’n cel deel
is van een groter geheel. Om te overleven, te groeien en uiteindelijk uit te
zaaien, moet een tumor een wisselwerking met het omringende weefsel
aangaan. Dat weefsel komt daardoor in dienst van het ziekteproces van te
staan. Anders gezegd: kanker is niet locaal, maar systemisch. Het systemische
karakter van complexe ziekten, zoals kanker, is een van de kernpunten in de
onderzoeksfilosofie van het Centre for Medical Systems Biology (CMSB).
Het CMSB benadert kanker als een verstoring van het afweersysteem.
Het afweersysteem reageert op het binnendringen van bacteriën, parasieten
of virussen. Die zenden namelijk chemische signalen uit, waardoor ze zich als
vijand kenbaar maken. Ook een tumor geeft na verloop van tijd zulke signalen
af, maar omdat hij van oorsprong lichaamseigen is, wordt het afweersysteem
misleid. Een te zwakke afweerrespons is het gevolg. Jarenlang onderzoek
onder leiding van Prof. Cees Melief (LUMC, Leiden) naar wat er misgaat in de
afweerrespons op een tumor heeft de basis gelegd voor een therapeutische
vorm van vaccinatie tegen kanker. Zorgvuldig geselecteerde stukjes van
het vijandige chemische signaal van een tumor worden nagemaakt en als
een cocktail bij patiënten geïnjecteerd. In een kleine groep vrouwen met
baarmoederhalskanker bleek dit middel niet alleen veilig te zijn, maar ook in
staat tot het opwekken van een krachtige, specifieke afweerrespons. Op die
manier wordt de verstoring die de tumor in het afweersysteem teweegbrengt
tot een wapen tegen de tumor omgesmeed.
Deze therapeutische kankervaccinatie is beschermd door vijf octrooifamilies.
De verdere ontwikkeling van de therapie is ondergebracht in een spin-off
bedrijf: ISA Pharmaceuticals B.V. ISA, dat staat voor “Immune System
Activation”, is eind 2004 opgericht door Aglaia Oncology Fund (Bilthoven). ISA
en het LUMC hebben een samenwerkings- en licentieovereenkomst gesloten.
De ontwikkelde vorm van immuuntherapie is in principe tegen vele vormen
van kanker inzetbaar. Zo zal op korte termijn ook begonnen worden met
trials van de therapeutische vaccinatie bij vrouwen met eierstokkanker.

duurzaamheid – Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation

Biobrandstof uit bakkersgist
Het vinden van duurzame, CO2-neutrale alternatieven voor aardolie is een
van de grootste technologische uitdagingen waar onze samenleving
momenteel voor staat. Als alternatieve brandstof voor transport staat
ethanol (alcohol) sterk in de belangstelling. Ethanol kan eenvoudig
gemengd worden met benzine, zonder dat er ingrijpende wijzigingen in
het distributiesysteem of automotoren vereist zijn.
Jaarlijks wordt reeds 40 miljoen ton ethanol geproduceerd uit landbouwgewassen door gebruik te maken van bakkersgist (Saccharomyces
cerevisiae). Naast landbouwgewassen is er nog een enorm reservoir aan
grondstoffen die nu als afval- en reststromen worden beschouwd, maar die
zouden kunnen worden ingezet voor de productie van ethanol. Denk hierbij
aan maisloof, bietenpulp, niet-recyclebaar papier, tarwestro, bermgras, etc.
Het grote probleem is dat deze stromen veel xylose (houtsuiker) bevatten en
dat bakkersgist niet in staat is deze suiker om te zetten in ethanol.
Beter gezegd: bakkersgist was niet in staat tot deze omzetting. Het Kluyver
Centre for Genomics of Industrial Fermentation heeft namelijk een
internationale doorbraak gerealiseerd op dit gebied. Door gebruik te maken
van genomics-technieken, gerichte genetische modificatie en evolutie in het
laboratorium is een nieuwe bakkersgiststam ontwikkeld die snel en efficiënt
xylose kan omzetten in ethanol.
Op de vondst zijn octrooien aangevraagd. Momenteel wordt door de
industriële partners in het Kluyver Centre, vooral Koninklijke Nedalco
en BIRD Engineering, gewerkt aan de vertaalslag naar grootschalige
industriële productie.
Bio-ethanol onderzoek is internationaal booming. Nederland neemt met
het Kluyver Centre een koppositie in op dit terrein. De onderzoekers in het
Kluyver Centre zien uitstekende mogelijkheden om deze koppositie te
behouden en te versterken.

voeding & gezondheid – Centre for BioSystems Genomics

Screenen natuurlijke variatie in aardappel:
Nieuwe bronnen van resistentie
Gezonde producten die milieuvriendelijk zijn geteeld; dat is de wens van de
hedendaagse consument. Ook de Nederlandse aardappelveredelaars, -telers
en -verwerkende industrie werken het liefst met duurzame rassen die een
uniforme en betrouwbare opbrengst leveren van hoge kwaliteit. Vatbaarheid
voor ziektes zorgt dat bepaalde aardappelrassen, ondanks andere gewenste
eigenschappen, minder worden geteeld of alleen in combinatie met grootschalig gebruik van fungiciden. Dit leidt tot een duurdere teelt, ongewenste
werkomstandigheden voor de boer en mogelijk nadelige gevolgen voor het
milieu.
Als onderdeel van het resistentieprogramma van het Centrum voor
BioSystems Genomics (CBSG) zijn enkele honderden nieuwe, unieke bronnen
van resistentiegenen tegen de schimmelziekte Phytophthora geïdentificeerd.
Phytophthora is de belangrijkste ziekte van de aardappel en betekent
wereldwijd een enorme kostenpost. Mondiaal fungicide gebruik tegen deze
ziekte alleen kost jaarlijks ongeveer € 3 miljard. Daarbij komt nog het verlies
in opbrengst dat, ondanks intensief spuiten van het kwetsbare loof, ook naar
schatting enkele miljarden euro per jaar bedraagt. Door voor het eerst
grondig te screenen in de bestaande natuurlijke biodiversiteit (nationale
collecties, wilde verwanten etc.) heeft CBSG nieuwe ingangen gevonden die
mogelijk zullen leiden tot meer resistente aardappelrassen die efficiënter te
telen zijn en minder belastend zijn voor het milieu.
Drie jaar geleden is CBSG in samenwerking met het aardappelbedrijfsleven
een programma gestart dat de basis vormt van een langetermijnstrategie
om duurzame rassen te produceren voor de mondiale aardappelmarkt
(consument, bak- en zetmeel). Met de focus op Phytophthora resistentie
zijn 5.000 lijnen gescreend in een in vitro toetsingsmethode. Deze lijnen
vertegenwoordigen één van de grootste collecties ooit die op deze manier is
onderzocht. Het gaat hier om genotypen van soorten die meer of minder
verwant zijn aan de consumentaardappel. Meer dan 500 lijnen zijn gevonden
die deels of volledig resistent tegen Phytophthora leken te zijn. Verdere
selectie en gerichte kruisingen hebben geleid tot enkele interessante
populaties, die nu al door de industriële partners zijn opgenomen in hun
veredelingsprogramma’s.

maatschappij & genomics

Mobiele practica:
Genomics komt naar je toe!
Door de NGI kernactiviteiten zijn, in navolging van de DNA bus van
het Centre for BioSystems Genomics, mobiele practica over genomics
ontwikkeld, bestemd voor de bovenbouw van HAVO en VWO. In de
practica maken de leerlingen onder meer kennis met tumor profiling,
bioinformatica of plantenonderzoek en wordt een verband gelegd
tussen hun eigen biologische kennis en het moderne genomicsonderzoek. De practica komen op aanvraag naar school en worden
begeleid door studenten. Inmiddels zijn de vijf mobiele practica vrijwel
volgeboekt. Aanmelding voor de practica verloopt via de website
www.watisgenomics.nl. In de eerste helft van 2006 werden meer dan
250 scholen in heel Nederland bezocht.

technologie & infrastructuur

– Netherlands Proteomics Centre

Eiwitonderzoek biedt aantrekkelijke
mogelijkheden voor patiënten
Binnen het Netherlands Proteomics Centre (NPC) worden eiwitten
(proteïnen) geanalyseerd in relatie tot hun biologische functie. Op basis
hiervan is een aantal potentiële klinische of diagnostische toepassingen
in ontwikkeling, met de volgende highlights:
>

Klinisch-diagnostische proteomics: haemolytische anaemie is een
ernstige aandoening die veroorzaakt wordt door afwijkingen in het
membraan van rode bloed cellen. Het NPC gebruikt innovatieve
proteomics technologie om de samenstelling en stabiliteit van eiwitcomplexen in de membraan van rode bloedcellen van patiënten met
deze ziekte te onderzoeken. Dit werk zal de een verbeterde diagnostiek
van de ziekte en genetische tests mogelijk maken.

>

Er is een prototype ontwikkeld van een diagnostische test voor een
ernstige ziekte van het immuunsysteem bij kinderen (familiale
haemophagocytische lymfhistocytose), waardoor patienten met deze
ziekte onvoldoende reageren op bacteriële en virale infecties. De test
wordt geëvalueerd in klinische studies in het Universitair Medisch
Centrum Utrecht (UMCU).

>

Een NPC project in het thema ‘biomarkers’ betreft een nieuwe
methode om eiwitten te analyseren in de urine van autistische
kinderen, in relatie tot hun dieet. Ook deze test wordt in de kliniek
verder geëvalueerd.

>

Een ander NPC biomarkerproject is gericht op het identificeren
van eiwitprofielen in urine en bloed, waarmee prostaatkanker
gedetecteerd en geclassificeerd kan worden. De test wordt toegepast
in klinische studies die naar verwachting zullen worden uitgebreid
met andere klinische centra in Europa.

>

Met proteomics technologie is een nieuwe test ontwikkeld voor
detectie van het eiwit L-caldesmon in patiënten met hersentumoren
(glioma). De nieuwe technologie zou de huidige MRI diagnostiek
kunnen vervangen.

complexe ziekten – Cancer Genomics Centre

Test voor borstkankerpatiënten
De agressiviteit van tumoren hangt samen met de activiteit (expressie)
van de genen in de tumor. Dit verschilt van patiënt tot patiënt. Met een
zogeheten DNA microarray of chip kan de activiteit van vele genen in een
enkele test worden geregistreerd.
Op basis van de genexpressie-profielen die uit zo’n test voortkomen,
kunnen patiënten worden ingedeeld in verschillende risicoklassen.
Onderzoekers van het Cancer Genomics Centre hebben dergelijke
profielen opgesteld voor borsttumoren en vastgesteld dat 35-40% van de
borstkankerpatiënten een gunstig profiel heeft. Dit betekent dat de kans
op terugkeer van de tumor na operatieve verwijdering – eventueel
aangevuld met lokale bestraling – bij hen minimaal is. Deze groep kan
de belastende chemokuur als vervolgbehandeling worden bespaard.
Tests zoals deze worden ook voor andere tumoren ontwikkeld. Ze maken
een betere diagnose en prognose van kanker mogelijk en helpen arts en
patiënt bij het kiezen van de juiste vervolgbehandeling.

voeding & gezondheid – Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation

Smaakvorming in kaas
We produceren al eeuwenlang kaas, maar toch weten we nog altijd niet
hoe de productie van kaas en het proces van de smaakvorming, eigenlijk
werkt. Vooral de rol van melkzuurbacteriën is niet goed bekend, mede
omdat het onmogelijk is om in detail te volgen wat een melkzuurbacterie zoal doet in de kaas. Standaard genomics-technieken werken
niet omdat de bacteriën in de kaas niet toegankelijk zijn en na extractie
uit de kaas teveel zijn veranderd om nog zinvolle informatie te leveren.
Het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation heeft een
methode ontwikkeld om genexpressie – de mate waarin genen ‘aan’
staan – te meten van (melkzuur)bacteriën in onbereikbare milieus zoals
kaas of bijvoorbeeld ook het maag-darmkanaal. Voor de bacterie is een
‘verklikkersysteem’ ontwikkeld dat achteraf – na de kaasbereiding of na
passage door het maag-darmkanaal – precies aangeeft welke genen tot
expressie zijn gekomen. Hiermee kunnen we eindelijk een goed beeld
vormen van de activiteiten van melkzuurbacteriën en welke reacties echt
een belangrijke rol spelen bij de productie van kaas en komt verbetering
van die bacteriestammen binnen bereik.

duurzaamheid – Ecogenomics Consortium

Veiligheidsevaluatie van chemische
stoffen zonder proefdieren
Momenteel wordt door het Ecogenomics Consortium (EC) en het Netherlands
Toxicogenomics Centre (NTC), samen met de universiteiten van Maastricht en
Amsterdam (VU), een project opgezet voor het ontwikkelen van verbeterde
meetsystemen – zonder proefdieren – voor veiligheidsevaluatie van stoffen
voor toepassingen in het kader van het EU-stoffenbeleid REACH. Het voorstel
wordt ondersteund door Nederlandse multinationals (DSM, Unilever, DOW,
Shell) en is door de Regiegroep Chemie van de VNCI opgenomen in zijn
toekomstvisie als een van de speerpunten voor de toekomstige ontwikkelingen
binnen de chemie.
Dit project is een goed voorbeeld van kennisvalorisatie vanuit een NGI
activiteiten die leidt tot een hechte samenwerking tussen twee NGI consortia,
kennisintensieve bedrijven als BioDetection Systems, Vitromics, Pamgene en de
gevestigde industrie.

complexe ziekten – Cancer Genomics Centre

Alzheimer medicijn tegen
darmkanker?
Hans Clevers, participant in het Cancer Genomics Centre, heeft op basis
van genomics-onderzoek gevonden dat een medicijn dat oorspronkelijk is
ontwikkeld voor de ziekte van Alzheimer de groei van darmtumoren kan
remmen of ze zelfs kan laten verdwijnen. Deze ontdekking wordt
momenteel via een spin-off bedrijf gecommercialiseerd.
Darmkanker is een veel voorkomende ziekte. Vaak zijn er al uitzaaiingen
voordat de tumor wordt ontdekt. Goede medicijnen om de ziekte te
behandelen zijn er niet. Door de biologische processen te bestuderen
die ervoor zorgen dat een darmcel verandert in een tumorcel, heeft
Hans Clevers gevonden dat vooral defecten in stamcellen van de darm
de tumor veroorzaken. Normaal zorgen deze cellen voor nieuwe rijpe,
niet-delende darmcellen, maar door een defect in het DNA kunnen
de stamcellen blijven delen en een tumor vormen. Hij heeft het
mechanisme opgehelderd dat de omzetting van een stamcel naar
een rijpe cel reguleert. Daarin speelt het gamma-secretase eiwit een
belangrijke rol en daarvan was al eerder aangetoond dat het een rol
speelt bij het ontstaan van Alzheimer. Sterker nog, het is lange tijd
beschouwd als een goed doeleiwit voor medicijnen tegen Alzheimer.
Klinische proeven lieten echter zien dat gebruik van zo’n doelgericht
medicijn teveel bijwerkingen gaf voor langdurige behandeling van
Alzheimer patiënten. Clevers heeft nu ontdekt dat als dezelfde
medicijnen worden gebruikt voor de behandeling van darmkanker in
muizen, de groei van darmkankercellen wordt geremd en de tumoren
zelfs geheel verdwijnen. Deze bevinding kan grote gevolgen hebben voor
de behandeling van sporadische en erfelijke darmkanker. Binnen een
paar jaar zouden deze medicijnen (met een aangepast behandelregime)
in de kliniek kunnen worden getest op hun effectiviteit in de bestrijding
van darmkanker.

infectieziekten – VIRGO Consortium

Nieuwe interventiestrategieën voor
virale luchtweginfecties
Virale luchtweginfecties behoren tot de belangrijkste doodsoorzaak van mens en
dier wereldwijd. Ze veroorzaken daarnaast een grote ziektelast en aanzienlijke
economische verliezen. De belangrijkste veroorzakers van deze luchtweginfecties zijn
influenzavirussen, respiratoir syncytieel virus (RSV) en het recent ontdekte humaan
metapneumovirus (hMPV). Elk van deze virussen heeft een counterpart bij landbouwhuisdieren. Goede interventiestrategieën voor deze luchtweginfecties zijn nog steeds
niet beschikbaar of onvoldoende effectief.
Het VIRGO Consortium heeft een fundamenteel nieuwe benadering om interventiestrategieën, zoals vaccins en antivirale middelen, te ontwikkelen tegen virale
luchtweginfecties. Deze benadering kenmerkt zich door het inzetten van genomicstechnieken om de regulatie van de gastheerreactie (in mens of dier) tegen virussen tot
op moleculair en genetisch niveau te kunnen ontrafelen. Deze informatie is essentieel
om meer effectieve interventiestrategieën te ontwikkelen die in de gastheer precies
de juiste immuniteit opwekt, zodat een goede afweer tegen virale luchtweginfecties
ontstaat.
VIRGO streeft naar een rationeel ontwerp van nieuwe antivirale strategieën voor
infecties waartegen tot op heden met een traditionele trial and error aanpak geen
of onvoldoende resultaten zijn bereikt. De DNA sequenties van de mens en van
economisch belangrijke dieren zijn beschikbaar en dat maakt het mogelijk om het
samenspel van de honderden genen dat ten grondslag ligt aan de afweerreactie van
de gastheer tegen infecties in kaart te brengen. Het VIRGO Consortium slaat met deze
benadering een fundamenteel nieuwe weg in die uniek is in de wereld van het
infectieziekteonderzoek. De ontwikkelde kennis en de verkregen resultaten voor luchtweginfecties zullen ook worden toegepast bij de bestrijding van andere infecties.
De VIRGO-benadering heeft inmiddels geleid tot identificatie van genen en pathways
die tot generieke gastheerprocessen behoren en tot specifieke antivirale responsen
leiden. Mede dankzij deze kennis konden de volgende resultaten worden geboekt:
> Voor aviaire influenza (‘vogelgriep’) en een eventuele influenzapandemie zijn de
eerste zogeheten nieuwe generatie vaccins in diermodellen met succes getest.
De voorbereiding voor klinische proeven in mensen is in volle gang.
> Voor RSV, hMPV en SARS Cov infecties tekenen zich de eerste resultaten af die
nieuw licht werpen op de moleculair-immunologische fenomenen die ten grondslag liggen aan negatieve effecten van bepaalde (klassieke) vaccinatiestrategieën
voor respiratoire virusinfecties.
> Op het gebied van SARS is een beter inzicht verkregen in de pathogenese van de
ziekte en zijn de eerste antivirale strategieën in een apenmodel met succes getest.

voeding & gezondheid – Centre for BioSystems Genomics

Metabolomics en de smaak van
de tomaat
Het Centre for BioSystems Genomics (CBSG) heeft de nieuwste
metabolomics technologieën toegepast om beter te begrijpen wat
wij eigenlijk bedoelen als we een tomaat ‘lekker’ of bijvoorbeeld juist
‘te waterig’ vinden. Deze benadering, in combinatie met het analyseren
van bijna honderd verschillende tomatenrassen (waaronder cherry- en
vleestomaat) laat zien wat de biochemische basis van de smaak van de
tomaat is en geeft aanwijzingen waarom bij de gemiddelde consument
de cherrytomaat altijd het hoogst scoort op geur en smaak. Deze nieuwe
aanpak leidt bovendien tot veel meer kennis over de genetische achtergrond van de biochemische samenstelling van tomaat en daarmee
krijgen de Nederlandse tomaatveredelingsbedrijven een nieuwe tool in
handen voor het efficiënter veredelen van een grotere tomaat met een
nog betere smaak.
Metabolomics omvat de grootschalige, niet-gerichte analyse van de
biochemische samenstelling van biologisch materiaal. Deze nieuwe
technologie is sterk in ontwikkeling en wordt steeds meer toegepast.
CBSG heeft vroeg onderkend dat metabolomics van groot belang is
als het gaat om het analyseren en interpreteren van complexe
eigenschappen van gewassen zoals geur, smaak en voedingswaarde.
Gebruik makend van input van de commerciële partners heeft CBSG een
technologieplatform ontwikkeld voor de tomaatveredelingsindustrie
dat gebruikt kan worden om de smaak van tomaat te ontrafelen. Omdat
het hier niet gaat om individuele componenten maar om honderden
componenten in specifieke samenstellingen is metabolomics als
analysemethode uitermate geschikt. Door sterk contrasterende lijnen
(bijvoorbeeld vlees- vs. cherrytomaat) te analyseren en de uitkomsten te
correleren met gegevens verkregen uit smaaktesten – uitgevoerd door
getrainde smaakpanels – zijn meerdere componenten geïdentificeerd
die een belangrijke rol spelen bij het waarnemen van ‘goede’ of ‘slechte’
smaak. Momenteel werkt CBSG aan het in kaart brengen van de
genetische achtergrond van deze componenten. Dat zal de genetische
merkers opleveren die tomaatveredelaars kunnen inzetten om efficiënt
de juiste eigenschappen te selecteren.

technologie & infrastructuur – Netherlands Bioinformatics Centre

GPCRDB: cruciale faciliteit voor
farmaceutisch onderzoek
GPCRs (G protein-coupled receptors) zijn eiwitten die een cruciale rol
spelen in signaaltransductie – het doorgeven van signalen naar de cel.
Van de grofweg 40.000 medicijnen waar we momenteel uit
kunnen ‘kiezen’, grijpt maar liefst de helft aan op een GPCR. Het is
dus niet verrassend dat deze eiwitten sleutelelementen vormen in
de R&D trajecten van de internationale farmaceutische industrie.
Het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) onderhoudt de
GPCRDB; een informatiesysteem dat alle bekende gegevens over
GPCRs combineert zodat biologen, medici en ontwikkelaars van
geneesmiddelen er optimaal gebruik van kunnen maken. De GPCRDB
wordt 5.000 - 10.000 maal per dag gebruikt door wetenschappers
en honderden farmaceutische bedrijven van over de hele wereld.

De biologie van GPCRs is gecompliceerd; ze zijn sterk gereguleerd en er zijn
veel verschillende moleculen betrokken bij het gehele signaaltransductie proces.
Maar het staat vast dat de GPCR het sleutelelement vormt.

technologie & infrastructuur – Netherlands Bioinformatics Centre

Gezondere voeding met
melkzuurbacteriën
Bacteriën zijn niet alleen ziekteverwekkers. Er bestaan ook bacteriën
die juist een positieve invloed hebben op de gezondheid van de mens.
In de voedingsindustrie wordt er veel onderzoek gedaan naar
melkzuurbacteriën vanwege hun gezondheidsbevorderende werking
(zogenaamde pro-biotica).
Dankzij genomics onderzoek is de erfelijke informatie (genoom sequentie)
van deze bacteriën bekend. Deze informatie biedt bioinformatici de
mogelijkheid om met de computer te voorspellen welke mechanismen
voor metabolisme, signalering en regulering de bacterie gebruikt.
Dit geeft inzicht in de werking van de bacterie en de mogelijke
gezondheidsbevorderende eigenschappen. Onderzoekers gebruiken de
computermodellen van de bacterie om de invloed van de omgeving
(bijvoorbeeld het milieu van de darm) te bekijken. In combinatie met
experimenten uit het lab worden de bacterie-computermodellen
geoptimaliseerd, zodat ze aanwijzingen opleveren voor het verbeteren
van de bacterie zodat hun gezondheidsbevorderende werking toegepast
kan worden in voeding.

duurzaamheid – Ecogenomics Consortium

Schimmeletende bacteriën als
biologisch bestrijdingsmiddel
Het onderzoek van het Ecogenomics Consortium (EC) richt zich onder meer
op het ontdekken en ontginnen van het grotendeels (95%) nog onbekende
microbiële bodemleven. Met behulp van een metagenomics-aanpak – die
het DNA van alle in de bodem voorkomende bacteriesoorten in zijn geheel
omvat – wordt gezocht naar functiedragende DNA sequenties voor
bijvoorbeeld plantenziektewerende eigenschappen.
Gedurende de loop van het EC onderzoek heeft de onderzoeksgroep van
Van Veen en De Boer, verbonden aan het Nederlands Instituut voor
Ecologie NIOO, de volledige DNA code van het genoom van de bacterie
Collimonas fungivorans ontrafeld en een aantal sequenties gevonden
dat waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de schimmelziektewerende
eigenschappen van deze bacteriesoort.
Momenteel wordt via een korte, gerichte claimonderbouwende studie
door BioDetection Systems (BDS) B.V. en NIOO gewerkt aan het beschrijven
van een zo breed mogelijke patentaanvraag gericht op de toepassing van
de gevonden gensequentie/functie combinaties, inclusief de gecodeerde
producten (enzymen, antibiotica) voor biologische bestrijding van
ziekteverwekkende schimmels voor planten en voor vergelijkbare
schimmelziekten bij de mens. In de eerstkomende periode wordt door
BDS B.V. een economische en technische haalbaarheidsstudie verricht naar
markttoepassingen van deze vinding.

voeding & gezondheid – Celiac Disease Consortium

Testkit voor de detectie van toxisch
gluten in voedingsproducten
Coeliakie is een darmaandoening die veroorzaakt wordt door glutenintolerantie. Gluten is de verzamelnaam voor een groep eiwitten die
voorkomen in talloze graansoorten; verschillende graansoorten kunnen
verschillende typen gluten bevatten. Coeliakie komt voor bij tenminste
1 op de 200 personen in de westerse wereld en het is daarmee een van de
belangrijkste voedselintoleranties.
Een test die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is ontwikkeld
en door het Celiac Disease Consortium verder is verbeterd en uitgebreid,
detecteert heel specifiek en nauwkeurig de aanwezigheid van glutenfragmenten die toxisch zijn voor patiënten met coeliakie. Deze test is
gepatenteerd en heeft duidelijke voordelen boven de reeds commercieel
verkrijgbare testen, die minder specifiek zijn of slechts een deel van de
toxische fragmenten aantonen.
De test is nu geschikt voor gebruik in een gespecialiseerd laboratorium.
Het is de bedoeling om de test in samenwerking met een commerciële
partner verder te ontwikkelen voor gebruik in een routinelaboratorium
en mogelijk ook voor thuisgebruik. De test is een sleutelelement voor het
ontwikkelen van voedingsproducten die veilig zijn voor patiënten met
coeliakie; vanuit de voedingsindustrie is er dan ook ruime belangstelling voor.

Enzym breekt gluten zeer effectief af
Gluteneiwitten zijn toxisch voor coeliakiepatiënten. Deze toxiciteit wordt
mede veroorzaakt door het feit dat gluten in het maag-darmstelsel slecht
wordt afgebroken. Gluten is rijk aan het aminozuur proline en dat maakt
het voor de enzymen in het maag-darmstelsel moeilijk om de eiwitten af
te breken. Het gevolg is dat er toxische glutenfragmenten overblijven.
In samenwerking met DSM Food Specialities heeft het Celiac Disease
Consortium aangetoond dat een door DSM ontwikkeld enzym uit de
schimmel Aspergillus niger wel in staat is prolinerijke eiwitten efficiënt af
te breken. Bovendien blijkt dit enzym ook te werken onder condities die in de
maag gevonden worden. Het enzym lijkt dus geschikt om gluten in de maag
af te breken, zodat het zijn toxische eigenschappen verliest voordat het in de
dunne darm schade kan aanrichten.

complexe ziekten – Centre for Medical Systems Biology

ProSensa B.V.

Moleculaire pleister tegen Duchenne
Duchenne spierdystrofie (Duchenne Muscular Dystrpohy, DMD) is de meest
voorkomende erfelijke spierziekte. DMD verloopt dodelijk en kan nog niet
worden behandeld. De ziekte - die alleen bij jongens voorkomt – treft
ongeveer één op de 3500 jongens. DMD veroorzaakt spierzwakte, die steeds
erger wordt. De eerste symptomen doen zich voor tussen het eerste en het
derde levensjaar. In de vroege puberteit kunnen jongens met DMD niet meer
lopen. Als jongvolwassene sterven ze, meestal aan hartfalen – het hart is ook
een spier.
Het is al langere tijd bekend dat DMD zijn oorzaak vindt in fouten in het gen
dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van het eiwit dystrofine. Dystrofine
is belangrijk voor de stevigheid van spiercellen. Jongens met DMD maken
helemaal geen dystrofine. Onderzoek onder leiding van Dr. Judith van
Deutekom en Prof. Gertjan van Ommen (CMSB) heeft geleid tot ontwikkeling
van stoffen die werken als een ‘moleculaire pleister’, waarmee de fouten in
het dystrofinegen worden afgeplakt. De cellulaire machinerie die zorgt voor
de aanmaak van eiwitten kan daardoor weer zijn werk doen. Het resultaat is
een vorm van dystrofine die weliswaar niet helemaal intact is, maar toch
functioneert. Mensen die zo’n vorm van dystrofine maken, hebben een bijna
normale levensverwachting.
In onderzoek van het CMSB is aangetoond dat de moleculaire pleister
werkt in gekweekte spiercellen van DMD-patiënten en in muizen met DMD.
Deze techniek wordt door drie octrooifamilies beschermd. In 2003 heeft
het CMSB een exclusieve licentie verleend aan ProSensa, een spin-off van
de Universiteit Leiden. Begin 2006 wordt een haalbaarheidsstudie in
DMD-patiënten uitgevoerd. Daarmee lopen ProSensa en het CMSB voorop in
de ontwikkeling van een DMD-therapie. Het werk van ProSensa en het CMSB
wordt gesteund, ook financieel, door ouderverenigingen van over de hele
wereld. Andere financiële steun komt van investeerders en van de
Nederlandse overheid.

duurzaamheid – Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation

Melkzuurbacteriën leveren
essentiële vitaminen
Foliumzuur
Foliumzuur, een B-vitamine, is een essentieel onderdeel van ons dieet.
Het voorkomt bloedarmoede en beschermt tegen hart- en vaatziekten
en darmkanker. Bovendien verkleint inname van foliumzuur tijdens de
zwangerschap de kans op een open ruggetje (spina bifida) bij
pasgeborenen. Vooral bladgroente en (gefermenteerde) zuivelproducten
zijn rijk aan foliumzuur. Melkzuurbacteriën zijn goede producenten van
foliumzuur en kunnen worden gebruikt voor natuurlijke verrijking (met
foliumzuur) van zuivelproducten. Belangrijk hierbij is wel dat de bacteriën
foliumzuur in hoge mate kunnen produceren.
Binnen het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation zijn
genomics-technologieën – vooral transcriptomics en metabolomics –
gebruikt om te inventariseren wat er precies verandert in een bacteriecel bij
hoge foliumzuurproductie. Hierdoor kwamen enkele bottlenecks aan het
licht. Door deze op te heffen, zijn bacteriestammen verkregen die zeer hoge
productieniveaus kunnen bereiken. Deze niveaus zijn zo hoog dat een
economische vergelijking met chemische synthese interessant wordt.

Vitamine B12
Vitamine B12 is ook een essentiële vitamine. Hiervan hebben we dagelijks
veel minder nodig (1-2 microgram) dan van foliumzuur (200 microgram),
maar er zijn ook veel minder voedingsmiddelen die vitamine B12 in
voldoende mate bevatten. Alleen dierlijke producten (vis, vlees en melk)
bevatten vitamine B12 en verder is een klein aantal bacteriën in staat om
het te maken. Melkzuurbacteriën hoorden daar niet bij, totdat enkele jaren
geleden ontdekt is dat Lactobacillus reuteri wel in staat is zelf vitamine B12
te synthetiseren. Het Kluyver Centre heeft het volledige gencluster voor
B12-productie in kaart gebracht. Momenteel wordt onderzocht onder
welke omstandigheden de B12-biosynthese het meest actief is. Deze
informatie kan vervolgens de basis vormen voor een optimaal
productieproces voor vitamine B12 uit melkzuurbacteriën en daarnaast om
gefermenteerde voedingsmiddelen natuurlijk te verrijken met deze
belangrijke vitamine.
Deze productieroutes gaan veel zuiniger om met grondstoffen en energie
dan chemische synthese. Ze dragen bij aan een duurzame biobased
economie.

voeding & gezondheid – Celiac Disease Consortium

Nieuwe methode voor de diagnose
van coeliakie
Zo’n 90% van de patiënten met coeliakie heeft het HLA-DQ2 gen en 5% van
de patiënten het HLA-DQ8 gen. De aanwezigheid van (een van) deze genen
is een belangrijke voorwaarde om te ziekte te kunnen krijgen, maar niet
iedereen die deze erfelijke eigenschappen heeft krijgt coeliakie. Ongeveer
30% van de bevolking is HLA-DQ2 drager terwijl slechts 0,5-1% van de
bevolking uiteindelijk coeliakie ontwikkelt. Toch kan screenen op de
aanwezigheid van HLA genen nuttig zijn. Dit geldt vooral voor families
waar coeliakie voorkomt, omdat daar de kans dat de ziekte zich ontwikkelt
veel groter is. De kosten van de huidige methode om HLA genen te typeren
vormen echter een belangrijk probleem.
Onderzoekers van het Celiac Disease Consortium in het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMCU) hebben een set zogeheten SNP markers
gedefinieerd die een hoge mate van specificiteit en sensitiviteit hebben
om HLA-DQ2 en HLA-DQ8 te kunnen onderscheiden. Het blijkt mogelijk
om met een beperkt aantal SNP markers een zeer betrouwbare
voorspelling te doen of een persoon één van deze genen heeft. Het belang
van dit resultaat zit erin dat met deze methode op een snelle en relatief
goedkope wijze grote groepen mensen gescreend kunnen worden voor het
al of niet dragen van het HLA-DQ2 en HLA-DQ8 gen. Dit zou vervolgens
gebruikt kunnen worden om te voorkomen dat dragers van een van deze
genen coeliakie gaan ontwikkelen.

complexe ziekten – Cancer Genomics Centre

Tegengaan van resistentie tegen
borstkankermedicijn
René Bernards, participant in het Cancer Genomics Centre, heeft met
genomics-onderzoek een gen gevonden dat resistentie veroorzaakt
tegen een belangrijk borstkankermedicijn. Deze ontdekking biedt een
belangrijk een aangrijpingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe
medicijnen waarmee resistente borsttumoren wel kunnen worden
behandeld. Daarnaast kan de vondst worden gebruikt om een voorspellende test te ontwikkelen die aangeeft of behandeling met het
betreffende medicijn nuttig is.
Het genezen of langdurig onderdrukken van kanker is in de huidige
klinische praktijk nog lastig. Kankercellen lijken sterk op normale
lichaamscellen, waardoor het ontwikkelen van medicijnen die alleen
kankercellen doden complex is. Door genomics onderzoek is het nu
mogelijk de kleine verschillen tussen gezonde cellen en tumorcellen in
kaart te brengen, beter te begrijpen waarom een kankercel ontspoort en
de moleculaire ‘wissels’ die voor de ontsporing verantwoordelijk zijn te
identificeren. Deze ‘wissels’ zijn specifieke targets voor het ontwikkelen
van nieuwe doelgerichte medicijnen die alleen kankercellen aanpakken.
Trastuzumab (merknaam Herceptin) is zo’n doelgericht medicijn dat
wordt ingezet als er sprake is van overexpressie (teveel) van het
HER2/neu eiwit in de tumor.
Aanvankelijk werd trastuzumab alleen ingezet bij uitgezaaide borstkanker, maar het bleek ook doeltreffend als aanvullende behandeling
na operatie, bestraling en eventueel chemotherapie. Behandeling met
trastuzumab resulteerde in een spectaculaire halvering van de kans op
terugkeer van borstkanker. Helaas blijkt een aantal patiënten met een
teveel aan HER2/neu eiwit om onbekende redenen niet op trastuzumab
te reageren. René Bernards heeft door gebruik van genomics-technieken
ontdekt dat het uitschakelen van één specifiek gen in gekweekte
borstkankercellen leidt tot resistentie tegen trastuzumab. Als aangetoond kan worden dat mutaties in dit gen in tumoren van patiënten
verantwoordelijk zijn voor de ongevoeligheid voor trastuzumab, kan deze
vinding leiden tot een diagnostische test die voorkomt dat vrouwen die
toch niet zouden reageren op trastuzumab onnodig deze behandeling
ondergaan. Voor hen kan dan direct een effectiever behandelingstraject
worden ingezet. Daarnaast kan deze vinding bijdragen aan het
ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen trastuzumab-resistente
borsttumoren.

duurzaamheid – Ecogenomics Consortium

Biologische afbraak van
bodemverontreinigingen
Binnen een van de programma’s van het Ecogenomics Consortium (EC)
wordt gewerkt aan het opsporen, identificeren en benutten van consortia
van bodemmicro-organismen met optimale eigenschappen voor het
biologisch (enzymatisch) afbreken van bodemverontreinigingen. In eerste
instantie is het onderzoek gericht op BTEX – acroniem voor benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen – als klasse van verontreinigingen. De afdeling
Microbiologie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)
werkt samen met BioClear B.V. en Royal Haskoning N.V. aan de ontwikkeling
van verbeterde bioremediatie systemen, waarbij getracht wordt om
consortia van natuurlijk voorkomende micro-organismen te isoleren en in te
zetten op locaties met ernstige bodemvervuiling met BTEX. Er zijn inmiddels
al verbeteringen gevonden die direct worden toegepast in pilot
experimenten op locatie.

voeding & gezondheid – Celiac Disease Consortium

Teff veilig alternatief voor
coeliakiepatiënten
Eragrostis tef is een graangewas dat traditioneel in Ethiopië wordt
verbouwd en dat slechts een verre verwantschap heeft met tarwe.
Teff heeft een hoge voedingswaarde en is breed toepasbaar bij de
productie van voeding. Met een test die is ontwikkeld in het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) is aangetoond dat Teff volledig
glutenvrij is. Hierdoor is het aannemelijk dat Teff geschikt is voor gebruik
in het dieet van patiënten met coeliakie.
Om te bepalen of Teff ook door patiënten als een veilig en bruikbaar
alternatief voor tarwe wordt ervaren, verricht het Celiac Disease
Consortium in samenwerking met de Nederlands Coeliakie Vereniging
een studie naar het gebruik van Teff. Dit onderzoek bestaat uit
vragenlijsten over het gebruik en eventuele klachten die gepaard gaan
met het gebruik van Teff. Tevens zal worden onderzocht of consumptie
van Teff veilig is. De resultaten van deze studie worden begin 2007
verwacht.

De vergelijking van de
aanwezigheid van toxische
glutenfragmenten in Teff met
de aanwezigheid daarvan in
andere graansoorten
Referentie:
"The Ethiopian cereal Tef in
Celiac Disease", Letter to the
Editor, L. Spaenij-Dekking
et al, The New England
Journal of Medicine, 353;
16 October 20, 2005.

maatschappij & genomics

– Centre for Society and Genomics

Website over genomics trekt
veel bezoekers
De publiekswebsite over genomics – www.watisgenomics.nl – biedt
een inspirerende omgeving en heldere informatie waar de bezoeker
zich een mening kan vormen over genomics en de diverse toepassingen.
De eindredactie en het beheer zijn in handen van het Centre for Society
and Genomics. De website wordt doorlopend uitgebreid met nieuwe
onderwerpen. Daarnaast zijn er specials, thema’s die extra belicht
worden. In 2005 was dat “Kanker en genomics”, momenteel staat
“Genomics en het milieu” extra in de schijnwerpers. Bezoekersaantallen
zijn hoog, de website werd in 2005 ruim 30.000 keer bezocht, waarvan
23.500 keer door unieke bezoekers.

maatschappij & genomics – Centre for Society and Genomics

Reacties van het publiek op genomics
De kennis, houding en verwachtingen van het Nederlandse publiek ten aanzien
van genomics zijn tussen 2002 en 2005 nauwelijks veranderd, zo blijkt uit het
tweede Publieksonderzoek Genomics. Een opmerkelijk resultaat is dat in 2005
meer Nederlanders het eens zijn met de stelling dat iemands vaardigheden
genetisch zijn bepaald. In 2005 is dit 62%, in 2002 41%.
82% van de ondervraagden ziet genomics onderzoek voor preventie van ziekte
als een positieve ontwikkeling, terwijl vrijwel iedereen het klonen van mensen
afwijst. Hierover is het Nederlandse publiek eensgezind. Over onderwerpen
als de opslag van DNA-gegevens en genetisch veranderd voedsel zijn de
meningen verdeeld.
De meeste interesse gaat in 2005 uit naar DNA-identificatie bij misdrijven,
ziektes en hun behandeling, en genetisch onderzoek en erfelijkheid. Relatief
weinig belangstelling is er voor klonen en kloneren en genetische manipulatie.
Nadelen van onderzoek naar genen en erfelijkheid die worden genoemd zijn
dat het "niet goed is om te ver in te grijpen in de menselijke natuur" en dat "de
gevolgen nog niet zijn te overzien". In 2002 benoemde men vooral "angst voor
onnatuurlijke excessen". In 2005 zegt 36% zich veel zorgen te maken over de
genoemde nadelen. Bijna de helft maakt zich echter weinig tot geen zorgen.
In 2005 maakt de Nederlander zich minder zorgen over misbruik van DNAgegevens door verzekeringsmaatschappijen (veel zorgen in 2002: 69%, in 2005:
59%) en werkgevers (veel zorgen in 2002: 63%, in 2005: 51%) dan in 2002.
De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over misbruik van gegevens
door justitie.
Huisartsen en wetenschappers moeten veel invloed hebben op het vaststellen
van de grenzen aan onderzoek naar genen en erfelijkheid, terwijl de
farmaceutische industrie en voedselproducenten juist niet veel invloed moeten
hebben. Tweederde van de Nederlandse burgers wil zelf veel invloed op dit
proces hebben.
Meer dan de helft van de Nederlanders wil meer weten over onderzoek op het
gebied van erfelijkheid en genetisch onderzoek. Tussen 2002 en 2005 is het
vertrouwen in informatiebronnen licht afgenomen, met uitzondering van
huisarts en specialist, die nog steeds als meest vertrouwde bron worden
gezien.

technologie & infrastructuur – Netherlands Bioinformatics Centre

Genen in één oogopslag
De bioinformatica groep van de Radboud Universiteit Nijmegen (CMBI)
heeft binnen het IOP Genomics programma een computerprogramma
ontwikkeld waarmee je de erfelijke informatie (genomen) van bacteriën
kunt visualiseren. Genomics wetenschappers gebruiken deze “Microbial
Genome Viewer” (MGV) om de genomen die ze bestuderen in kaart te
brengen, waardoor patronen met één oogopslag zichtbaar zijn.
De MGV combineert op een interactieve wijze informatie over de genen
uit verschillende databanken zoals GC-percentages, gen locaties en
expressie niveaus. Met een klik op een gen in de genoomkaart verschijnt
de relevante informatie uit internationale biologische databanken, zowel
statische als dynamische data (tijdreeksen). MGV kan genoomkaarten
lineair en circulair weergeven (zie plaatjes) en is open-source, waardoor
wetenschappers er vrij gebruik van kunnen maken en kunnen aanpassen
op hun specifieke wensen.

maatschappij & genomics – Centre for Society and Genomics

Genetische test voor alcoholisme
is een hype
Regelmatig horen we verontrustende berichten over het alcoholmisbruik
onder Nederlandse jongeren. Jongeren drinken steeds meer en op steeds
jongere leeftijd. Onderzoek wijst echter uit dat hoe jonger men begint
met drinken, hoe ernstiger en hardnekkiger de problemen later. Preventie
van alcoholisme lijkt daarom bittere noodzaak. Veel wordt daarbij
verwacht van wetenschappelijk onderzoek naar de erfelijkheid van
alcoholisme. De achterliggende gedachte is dat als we weten wie
genetisch at risk is, vroegtijdig kan worden ingegrepen.
De belofte van een uitsluitend op genomics gebaseerde preventie lijkt
echter nogal voorbarig, zo luidt een voorlopige conclusie uit een
onderzoek naar de ethische en maatschappelijke implicaties van
alcoholisme. In het kader van dit onderzoek - dat door Dr. Johan de Jong
wordt uitgevoerd aan de Universiteit Maastricht - zijn verschillende
groepen stakeholders en onderzoekers geïnterviewd. Veel onderzoekers
menen dat er sprake is van een hype. Zij stellen dat alcoholisme een
complexe aandoening is die zowel door genen als omgeving wordt
veroorzaakt. Niet duidelijk is welke genen verantwoordelijk zijn, laat
staan dat er nu al genetische testen zijn die het risico op alcoholisme
kunnen bepalen. De vraag is of en wanneer die er zullen komen.

Meer weten over de kernactiviteiten?
Centre for BioSystems Genomics
Ontrafelen van planten voor
consumenten en milieu
www.cbsg.nl
Centre for Medical Systems Biology
Verbeteren van diagnose, behandeling
en preventie van veel voorkomende
ziekten
www.cmsb.nl
Cancer Genomics Centre
Vergroten van de genezingskansen
bij kanker
www.cancergenomics.nl
Kluyver Centre for Industrial
Fermentation of Genomics
Optimaliseren van micro-organismen
in industriële fermentatie
www.kluyvercentre.nl
Centre for Society and Genomics
Een vindingrijke dialoog over de
sociale en culturele impact van
genomics
www.society-genomics.nl
Netherlands Bioinformatics Centre
Databeheer en datamanagement
services als basis voor genomicsonderzoek
www.nbic.nl
Netherlands Proteomics Centre
Tools voor karakterisatie en
functionele analyse van eiwitten
www.netherlandsproteomicscentre.nl
Netherlands Toxicogenomics Centre
Nieuwe en betere methoden voor het
evalueren van de toxiciteit van stoffen
www.toxicogenomics.nl
Celiac Disease Consortium
Veilige voedingsmiddelen, betere
diagnose en effectieve behandeling
www.celiac-disease-consortium.nl

Ecogenomics Consortium
Het potentieel van de bodem
benutten
www.ecogenomics.nl
Nutrigenomics Consortium
Verbeteren van de preventie en
behandeling van metabole stress
www.genomics.nl
VIRGO Consortium
Nieuwe interventiestrategieën voor
respiratoire virusinfecties
www.virgo.nl

Internationale Consortia
Potato Genome Sequencing
Consortium
Het in kaart brengen van het
aardappelgenoom
www.potatogenome.net
ERA-Net Plant Genomics (ERA-PG)
Vruchtbaar voor samenwerking
www.erapg.org
ERA-Net Societal Aspects of Genomics
(ERA-SAGE)
Het inzicht in alle aspecten van
genomics vergrotens
www.erasage.org

NGI’s Netwerk: Genomics NL
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Genomics NL biedt als zodanig een continue stroom van
ideeën, discussies en initiatieven.
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