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In het laatste decennium zijn in de biologische wetenschappen
ongeëvenaarde inzichten verkregen. Door snelle
technologische vooruitgang worden enorme hoeveelheden
gegevens geproduceerd, een informatiebron die snel aangroeit
en erg belangrijk is voor computationele methoden die het
effect van genoom-varianten op de gezondheid van een mens
voorspellen. De meest geavanceerde methoden in dit veld
geven wisselende resultaten en zijn meestal alleen in
overeenstemming voor varianten die sterk gecorreleerd zijn
met een ziekte.
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In dit werk willen we de betrouwbaarheid van deze methoden
verbeteren, en ondertussen betere inzichten geven in de
onderliggende biologische mechanismen die tot ziektes leiden.
Hiervoor ontwikkelden we eerst bio-informatica methoden
gebaseerd op Machine Learning (ML) om de moleculaire eigenschappen van eiwitten te voorspellen op basis van hun
sequentie. We gebruikten deze methoden dan voor in silico
analyse van het moleculaire effect van varianten op eiwitten,
en integreerden deze gegevens met andere heterogene
bronnen van informatie, zoals de essentialiteit van een gen, die
de variant in een bredere biologische context plaatsen.
Met deze informatie ontwikkelden we DEOGEN, een nieuwe
voorspeller in dit veld, die de twee meest voorkomende
vormen van genoomvariatie aankan, namelijk Single
Nucleotide Variants (SNVs) en short INsertions and DELetions
(INDELs). DEOGEN presteert minstens even goed als andere
methoden in dit veld op verschillende gegevensreeksen. De
methode werd dan uitgebreid met andere contextuele
gegevens en is nu beschikbaar als DEOGEN2 via een website
(http://deogen2.mutaframe.com/) die deze voorspellingen
visualiseert voor alle varianten in de meeste menselijke
eiwitten, en dit via een interactieve interface die op zowel
bioinformatici als klinische dokters gericht is.

