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DNA sequenties, evolutie & computers? 
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DNA sequencing? 

• Sequencing is het 
lezen van de DNA 
base code 

• De meeste 
menselijke cellen 
hebben 2 kopieen 
van ‘het genoom’ 
van elk 3 miljard 
baseparen 



Wat kunnen we met DNA sequencing data? 

• Losse basen vergelijken met een referentiegenoom: mutaties? 
• Hoeveelheid basen meten tov een referentiegenoom: kwantitatieve 

meting van het kopieaantal van een stuk DNA 
• Structurele Variation: zijn er afwijkingen in de  

hogere orde organisatie tov de referentie volgorde 

 



Evolutie van DNA sequencing 

2000 
500,000 bp/dag 

Referentie genome 

1990 
~3,000 bp/dag 

Ziekte gen identificatie 

2014 
200 miljard bp/dag 

individueel genome 



1,000 dollar genoom: 2014-2015 

 
• 6 biljoen bp/dag (6 x1012) 
• Kost: $10 miljoen  
• 25 setups in de wereld 



Nanopore sequencing 

• Enkele DNA moleculen! 
• Tot 20.000 bp van 1 DNA 

streng. 



Toepassingen van ‘personal genomes’ in de kliniek 
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Niet invasieve prenatale test (NIPT) 

• In bloed zit cel vrij DNA 
 

• Bij een zwangerschap is 
een deel van de foetus. 
 

• Dit foetale DNA kan gebruikt worden om te 
screenen naar trisomy syndromen (chr 13,18, 21) 
– Geen invasieve test meer nodig 

(vlokkentest/vruchtwater punctie)  
met 5‰ kans op miskraam. 



Circulerend tumor DNA 

• In bloed zit cel vrij DNA 
 

• Bij kanker is een deel van  
de tumor. 
 

• Vroege screening, karakterisering, metastase 
vorming,behandelings monitoring en 
optreden van resistentie. 
 



Copy Number analyse of circulerend tumor DNA 

Dr. Allen Chan, Clinical Chemistry 59:1 
211–224 (2013) 

CNVs gemeten in biopt 

CNVs gemeten in bloed 

CNVs gemeten in bloed na resectie 



Tumor detectie en typering obv bloedplaatjes 

 

96% 71% 

Thomas Wurdinger, VUMC 
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Van een enkele test per gen naar een enkele test voor 
alle genen. 

- ‘Genetics first’ aanpak: 
- Verlagen diagnostische druk 
- Bredere genetische screening 
- Snellere diagnoses 



Nationale initiatieven 

Genomics England, creert, met toestemming 
van de deelnemers en bevolking een genetisch 
archief ten behoeve van nationale zorg door 
het sequencen van 100,000 genomen. 

De VS investeert 215 M$ in “precision 
medicine” projecten om genetische, 
biochemische, lifestyle data te 
verzamelen van miljoenen vrijwilligers. 

Complete nations: 
Qatar: 300.000 people 
Faroer: 50.000 people 
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Veranderingen in DNA staan aan de basis van kanker 

En maken elke kanker 
patient uniek 

Waar zit de uitdaging? 



Persoonlijke behandeling op maat 



- Medicijnen zijn en worden ontworpen om gericht specieke biologische processen 
te beinvloeden. 

- Veel medicijnen werken maar in een deel van de patienten groep, of met 
verschillende mate van effect. 

- Voor veel medicijnen zijn geen biomarkers beschikbaar die gevoeligheid of 
resistentie voorspellen. 

Onderzoek van de laatste jaren brachten inzichten in 
het ontstaan van kanker 
 



Het ontdekken van biomarkers vereist enorm grote 
patienten groepen. 

en systematische integratie van genetische en behandelings data 



Afname biopt van patient 

Bioinformatische analyse 
om aangedane biologisch 

processen te bepalen 

Patient wordt behandeld met medicatie 
Tot evt progressie 

Testen specifieke medicatie op organoids 
Om gevoeligheid te bepalen 

HUB organoids 
 



Big data 
• Als we 50 genomen sequencen per dag.. 

• ~4.5 Terabyte ruwe data 
• Analyseren van deze data duurt ~ 10.000 uur een enkele processor core 

• Oplossing: grote computer clusters? Cloud computing? (Google, Amazon). 
• Wat doen we met opslag van data? Lokaal of ook in de cloud? Voor hoe lang? 

Hoe delen we data? 



IBM Watson 

 



Samenvatting 

• Genoom sequencing zal steeds vaker een basis 
gegeven worden in de kliniek. 

• We kunnen maar voor een beperkt deel exact 
zeggen wat gevolgen zijn van een verandering in 
de sequentie. De rest is tot nu toe 
patroonherkenning. 

• Deze persoonlijke patronen kunnen gebruikt 
worden voor diagnose en selectie van 
behandeling. 
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