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Samenvatting 

 

Bof is een acute infectieuze aandoening die wordt veroorzaakt door het bofvirus. De ziekte 

treft voornamelijk jonge kinderen, maar bij recente uitbraken werden ook jongvolwassenen 

getroffen. De belangrijkste symptomen die optreden zijn koorts, verminderde eetlust en 

opgezwollen wangen. Dat laatste symptoom is het belangrijkste kenmerk voor de diagnose 

van deze ziekte. Infectie met het bofvirus kan echter ook aanleiding geven tot ernstige 

complicaties zoals epididymo-orchitis en aantasting van het centraal zenuwstelsel. Als 

preventie tegen de bof bestaat het MMR vaccin, waarvan het verzwakte bofvirus een 

component is. De belangrijkste doelwitten voor B-cel geïnduceerde immuniteit zijn het F en 

het HN proteïne van deze vaccincomponent. Deze eiwitten zijn bovendien de belangrijkste 

spelers bij de infectie van de gastheercellen met het bofvirus. Met behulp van homologie 

modellering en de daarop volgende structurele analyse, willen we inzicht krijgen in de invloed 

van sequentievariatie in deze eiwitten op de huidige bofuitbraken.. 

 

Hiervoor werden, met behulp van homologie modellering, eerst de structuren van het F en het 

HN eiwit opgesteld (genesis.ugent.be/public_data/pdbs). Bij homologie modellering wordt 

een eiwitstructuur gebouwd aan de hand van een gekende homologe structuur, de matrijs. 

Voor het F proteïne was de homologe structuur afkomstig van het Simian Virus 5, voor HN 

van het SV5 en Newcastle Disease Virus. Vervolgens werden alle variërende posities 

geanalyseerd op sequentie- en op structureel niveau. Bijkomend werd ook van het SH eiwit 

een variatie-analyse uitgevoerd. Voor het SH eiwit kon enkel op sequentieniveau een analyse 

worden uitgevoerd door gebrek aan een homologe structuur van het SH eiwit. 

 

De resultaten tonen aan dat zowel F als HN mutaties verworven hebben. Dat suggereert een 

mogelijke rol in het terugkeren van de bof. Ook het MMR vaccin speelt hierin mogelijks een 

rol. Het is mogelijk dat de opgewekte antilichamen niet langer op efficiënte wijze de epitopen 

kunnen binden (primair vaccin falen) of de opgewekte antilichamen verdwijnen na een aantal 

maanden of jaren, waardoor de immuniteit niet meer efficiënt kan optreden bij een nieuwe 

infectie met het bofvirus (secundair vaccin falen). Verder onderzoek dient dus uit te wijzen of 

het vaccin op zich het probleem vormt dan wel de opgewekte immuniteit bij de gevaccineerde 

personen. 
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1. Inleiding 

1.1. Bof 

1.1.1. Het virus 

 

De bof, ook wel parotitis epidemica genoemd, is een acute, infectieuze, virale aandoening die 

wordt veroorzaakt door het bofvirus (1, 2). Dit virus behoort tot de orde van de 

Mononegavirales, familie van de Paramyxoviridae, subfamilie Paramyxovirinae, genus 

Rubulavirussen (2). Het virus heeft een enveloppe die afkomstig is van de gastheercel. Het 

viruspartikel kan verschillende vormen aannemen, maar op elektronenmiscroscopische 

opnames is voornamelijk een ronde vorm waar te nemen. De viruspartikels zijn over het 

algemeen tussen de 100 en 200 nm groot (2). Het viraal genoom bestaat uit lineair, negatief, 

enkelstrengig RNA en is 15384 nucleotiden lang. De organisatie van de genen is als volgt: 3’ 

N-P-M-F-SH-HN-L 5’ en is te zien op Fig. 1. (2-4). 

 

 

 

 

 

 

 

Elk gen wordt uiteindelijk vertaald tot één eiwit, behalve het P-gen. Van dit gen worden 

namelijk meerdere mRNAs afgeschreven die vertaald worden in zowel het fosfo-eiwit als 

twee niet-structurele eiwitten , het V en I eiwit. (5, 6). Het viraal capside is opgebouwd uit het 

nucleocapside eiwit (N), het fosfo-eiwit (P) en het groot eiwit (L). Dit complex wordt ook het 

ribonucleocapside complex genoemd, omdat de drie eiwitten interageren met het RNA 

genoom. Het matrixeiwit (M) vormt de verbinding tussen dit ribonucleocapside complex en 

de virale enveloppe. Het haemagglutinine-neuraminidase eiwit (HN) en fusie-eiwit (F) zitten 

samen in de lipide enveloppe van het virus en bevinden zich dus aan de oppervlakte van het 

viruspartikel. De functie van het SH (klein hydrofoob) eiwit en de V en I eiwitten is vrij 

onbekend, al wordt vermoed dat V en I betrokken zijn bij de transcriptie en translatie (2, 3). 

Er bestaat slechts één serotype van het virus, dat verder opgedeeld kan worden in meerdere 

genotypes (7). De genotypering gebeurt op basis van het SH eiwit en wordt meer in detail 

besproken  in sectie 1.1.5. 

Figuur 1: Voorstelling van het genoom van het bofvirus. [Duprex P, Rima B. Mumps Virus, zie google: mumps virus 

genome sequence]  

V/I/P 
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1.1.2. Replicatie 

 

Voor zijn replicatie heeft het bofvirus een gastheercel nodig, doorgaans cellen van de nasale 

mucosa of andere delen van de bovenste luchtwegen (Clin Neurovir). Eenmaal het virus zo’n 

gastheercel heeft gevonden, moet het deze cel eerst binnendringen. Hiervoor is fusie van het 

virusmembraan met het membraan van de gastheercel nodig. Dit proces vindt plaats met 

behulp van het haemagglutinine-neuraminidase eiwit dat bindt aan siaalzuurbevattende 

receptoren, zoals sialoglycolipiden en sialoglyco-eiwitten die zich op het oppervlak van de 

gastheercel bevinden. Het fusie-eiwit is vervolgens verantwoordelijk voor de fusie van beide 

membranen (3, 8, 9, 10). Op deze manier wordt het ribonucleocapside complex in het 

cytoplasma van de gastheercel gebracht. In eerste instantie worden dan monocistronische 

mRNAs overgschreven van het viraal RNA genoom door de RNA-afhankelijke RNA 

polymerasen. Deze zijn samengesteld uit het P en L proteïne. De mRNAs worden vervolgens 

vertaald naar de structurele en niet-structurele eiwitten. Het M, F en HN eiwit migreert dan 

naar de celmembraan. In een volgende fase wordt het RNA genoom gerepliceerd onder 

invloed van dezelfde virale polymerasen. Dat gebeurt door productie van positieve, 

antigenomische RNA-strengen, die vervolgens worden overgeschreven naar negatieve RNA-

strengen. Met de vertaling van de eiwitten en de replicatie van het RNA genoom zijn alle 

onderdelen aanwezig om een viruspartikel te kunnen assembleren. (3, 11). Deze assemblage 

start met het N-eiwit dat bindt op het nieuw aangemaakte RNA genoom, waarna ook het P en 

L eiwit binden aan het RNA. Op deze manier wordt het ribonucleocapside complex 

opgebouwd (3). De gevormde complexen worden vervolgens naar het celmembraan van de 

gastheercel getransporteerd. Dat gebeurt wellicht onder invloed van het M eiwit dat aan het 

binnenste oppervlak van de celmembraan bindt (3). De enveloppe van het virus, afkomstig 

van de gastheercel die ook HN en F bevat, wordt op deze manier verworven. Het afsplitsen 

van de mature viruspartikels wordt budding genoemd en induceert in de meeste gevallen lyse 

van de gastheercel. Het volledige proces wordt ook schematisch weergegeven in Fig. 2. 
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1.1.3. Pathogenese 

 

Het bofvirus start infectie van de gastheer nadat het via aërosoldruppels of direct contact in de 

respiratoire tractus van het getroffen individu terechtkomt. Primaire replicatie treedt op in de 

mucosa van de neus of de bovenste luchtwegen. De geïnfecteerde persoon kan ongeveer vijf 

dagen voor het optreden van symptomen tot een vijftal dagen na het optreden ervan het virus 

overdragen (12). De incubatieperiode van een bofvirusinfectie varieert tussen 12 en 35 dagen. 

Na deze incubatieperiode treedt viremie op. Deze viremie duurt ongeveer twee tot vijf dagen 

(2, 3, 7, 12, 13). De virale replicatie kan beperkt blijven tot de bovenste luchtwegen. In het 

merendeel van de gevallen zal echter een invasie van andere organen gebeuren, waarschijnlijk 

onder invloed van geïnfecteerde mononucleaire cellen (2). Het meest prominente voorbeeld 

daarvan is de infectie van de speekselklieren: de parotisklier. Ook andere organen kunnen 

door het bofvirus getroffen worden: de urinewegen, het centraal zenuwstelsel, de 

geslachtsorganen en de nieren (2). Het virus heeft een voorkeur voor glandulair epitheel en de 

voornaamste replicatieplaats is dan ook de epitheelcellen van de ducti. Door de replicatie in 

het epitheel van de verschillende getroffen organen treedt een ontstekingsreactie op. De 

inflammatie zorgt voor aantrekking van lymfocyten en macrofagen die op hun beurt oedeem 

veroorzaken. Dit verklaart ook de zwelling van de speekselklieren en het daaruit volgende 

meest prominente symptoom van de bof, namelijk de opgezwollen wangen. De mucosale 

infectie zorgt ook voor productie van secretoire IgA antilichamen en ook de humorale 

immuniteit komt snel op gang (2, 7). 

Figuur 2: Schematische voorstelling van het infectieproces van Paramyxoviridae (11). 
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1.1.4. Symptomen 

 

De bof is een acute aandoening, die voornamelijk bij 

kinderen tussen 2 en 12 jaar voorkomt (2, 4, 7, 13). De 

eerste symptomen die optreden zijn vaak algemeen. Zo kan 

de patiënt last hebben van koorts, verminderde eetlust, 

hoofdpijn en kan hij zich onwel voelen (2). Het belangrijkste 

kenmerk van een infectie met het bofvirus is evenwel de uni- 

of bilaterale inflammatie (parotitis) en de daarmee gepaard 

gaande opzwelling van de parotisklier, een speekselklier 

gelegen ter hoogte van de kaakhoek. Deze klinische 

manifestatie komt bij ongeveer 40-70% van de geïnfecteerde 

individuen voor (2, 13, 14). Merk op dat verschillende 

bronnen, verschillende incidentiepercentages vermelden. 

Parotitis treedt op binnen twee tot drie dagen en zal na zeven tot tien dagen geleidelijk weer 

verdwijnen (2, 13). De eerste symptomen van parotitis zijn oorpijn en gevoeligheid bij het 

uitoefenen van druk aan de kaakhoek. Door het opzwellen van de speekselklieren verdwijnt 

de normale vorm van het aangezicht en ontstaan de typische opgezwollen wangen (Fig. 3) (2, 

13). 

 

Bij een infectie met het bofvirus kunnen, zoals eerder vermeld, ook andere organen getroffen 

worden. In 15 tot 30% van de geïnfecteerde mannen treedt epididymo-orchitis op. Dit is een 

ontsteking van de bijballen en de teelballen en gaat gepaard met acute opzwelling en 

gevoeligheid van de testes; dit in combinatie met misselijkheid, koorts en overgeven (2, 13). 

Deze complicatie treedt in de meeste gevallen vier tot acht dagen na het begin van de parotitis 

op; maar kan ook later plaatsvinden; tot ongeveer zes weken na de eerste symptomen. Dit 

verschijnsel kan nefast zijn voor de vruchtbaarheid van de man. In sommige gevallen wordt 

zelfs een beperkte mate van testiculaire atrofie waargenomen (2, 13). 

Een andere belangrijke complicatie kan optreden wanneer het bofvirus het centraal 

zenuwstelsel (CZS) bereikt. Dit is mogelijk via viremie of geïnfecteerde mononucleaire cellen 

(12). Aantasting van het CZS treedt in ongeveer 50% van alle bofvirusinfecties op en vertoont 

een breed klinisch beeld (2, 12). Het kan aseptische meningitis (1-10% van de gevallen) tot 

ernstige encefalitis (<1% van de gevallen) veroorzaken en treedt ongeveer vijf dagen na het 

begin van de parotitis op (2). Naast de algemene symptomen als koorts en hoofdpijn, worden 

Figuur 3: Patiënt met een 

opgezwollen wang; het belangrijkste 

symptoom bij infectie door het 

bofvirus. 
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ook nekstijfheid en lethargie beschreven. Belangrijke sequelae na infectie van het CZS door 

het bofvirus zijn unilaterale doofheid, blindheid, gezichtsverlamming en zelfs de dood (2, 3). 

 

Ook andere organen zoals de pancreas, de eileiders, het hart en de gewrichten kunnen 

aangetast worden door het bofvirus; elk met een eigen klinisch beeld. De incidentie van 

complicaties in deze organen is echter laag. Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijke 

complicaties bij een bofvirusinfectie. (2, 12, 13). 

 

 MANIFESTATION FREQUENCY (%) 

Glandular Parotitis 60-70% 

Submandibular and/or sublingual adenitis 10% 

Epididymo-orchitis 25% 

Oophoritis 5% 

Pancreatitis 4% 

Neurological Asymptomatic pleocytosis of CSF 50% 

Aseptic meningitis 1-10% 

Encephalitis 0.02-0.3% 

Deafness (usually transient) 4% 

Other Mild renal function abnormalities 30-60% 

Electrocardiogram abnormalities 5-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Mogelijke complicaties bij een bofvirusinfectie. De verschillende complicaties zijn per orgaanstelsel ingedeeld en 

hun incidentie is vermeld (14). 
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1.1.5. Immuniteit en vaccinatie 

 

Een virale infectie wekt de aangeboren immuunrespons op onder de vorm van 

interferonmoleculen door signalisatie van de RNA moleculen via de RIG-like receptoren en 

Toll-like receptoren (RLRs en TLRs) (15). Deze interferonmoleculen induceren op hun beurt 

andere moleculen zoals cytokines en effectorcellen van het immuunsysteem (7, 15). Maar ook 

humorale en cellulaire immuniteit spelen een belangrijke rol bij virale infecties (7,16). Zo zijn 

secretoire IgA antilichamen aanwezig in de mucosa van de bovenste luchtwegen. Deze 

antilichamen induceren de complement cascade en onder invloed van opsonisatie kan het 

virale pathogeen efficiënter geklaard worden door fagocytotische cellen (7, 16). Dit proces 

wordt gevolgd door productie van IgM en later ook IgG antilichamen die geproduceerd 

worden door de B-cellen. De IgG antillichamen hebben een neutraliserende functie; ze 

verhinderen de binding van het virus aan gastheercellen, door de functie van het F en HN 

proteïne te verhinderen. Ook T-lymfocyten spelen een rol in de immuunrespons tegen een 

bofvirusinfectie. CD4
+
 T-cellen zijn nodig voor de activatie en proliferatie van B-cellen, NK 

cellen van het aangeboren immuunsysteem en CD8
+
 cytotoxische T-cellen van het adaptieve 

immuunsysteem. Finaal werken al deze mechanismen samen om de virale infectie te klaren 

(16). 

 

Vaccinatie is een manier om de immuniteit van een persoon tegen een bacterie of virus te 

verhogen. Het inbrengen van de antigenische determinanten van het pathogeen, meestal in 

combinatie met adjuvantia, veroorzaakt een immunologische reactie tegen het pathogeen. De 

adjuvantia kunnen deze reactie indien nodig versterken (17).  

 

Om de immuniteit tegen infectie met het bofvirus te verhogen en mede door de hoge 

incidentie van infectie van 100 tot 1000 gevallen op 100 000 personen vóór de jaren 1960, 

werd een vaccin ontwikkeld (1). In België omvat het huidige vaccinatieschema tegen de bof 

het toedienen van twee dosissen. Een eerste dosis wordt gegeven op de leeftijd van 12 

maanden en een hervaccinatie volgt op de leeftijd van 12 jaar (17). Het vaccin bevat een 

levend verzwakt bofvirus en kan in combinatie gegeven worden met het mazelen- en/of het 

rubellavaccin (MMR vaccin). Afhankelijk van de samenstelling worden de vaccines 

respectievelijk monovalent (één virus), bivalent (twee virussen) en trivalent (drie virussen) 

genoemd. In België wordt bij het standaard vaccinatieschema gebruik gemaakt van het 

trivalente vaccin. Vandaag de dag hebben de meeste geïndustrialiseerde landen het trivalent 
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MMR-vaccin, voor mumps, measles, rubella, (MMR-vax-II®, Merck; Priorix®, GSK) 

opgenomen in het standaard vaccinatieprogramma; waaronder ook België (1, 17). In deze 

landen is de incidentie van de bof dan ook aanzienlijk gedaald [WHO]. De bofcomponent van 

het vaccin bevat steeds één bepaalde virusstam, die verschilt naar gelang de regio. De meest 

gebruikte virusstammen zijn Jeryl-Lynn (USA, België), Leningrad-3 (Rusland), Rubini 

(Zwitserland). Vroeger werd ook Urabe gebruikt in Japan en Europa, maar dat werd van de 

markt gehaald wegens een te hoge incidentie van aseptische meningitis (1, 14). 

 

1.1.6. Diagnose 

 

De diagnose van infectie met het bofvirus gebeurt meestal op klinische basis. Het ontstaan 

van parotitis geeft door de opzwelling van de wangen namelijk een duidelijk klinisch beeld. 

Indien parotitis niet aanwezig is, worden laboratoriumtesten uitgevoerd op speeksel-, bloed-, 

cerebrospinaal vocht-, of urinestalen. Daarin wordt nagegaan of er IgM of IgA antilichamen 

tegen het bofvirus aanwezig zijn. In een later stadium kan ook gezocht worden naar de 

aanwezigheid van IgG antilichamen. Serologische testen die vaak gebruikt worden zijn 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), enzyme-linked fluorescent immunoassay 

(ELFA), virale hemagglutinatietest of complement fixatietesten (7, 16). 

 

1.1.7. Genotypering en het klein hydrofoob proteïne 

 

Het SH eiwit, ofwel ‘small hydrophobic’ (klein hydrofoob) eiwit, is één van de 

membraaneiwitten van het bofvirus (18). Het carboxylterminale (C-terminale) uiteinde van dit 

eiwit is naar de binnenkant van het viruspartikel gericht, terwijl het aminoterminale (N-

terminale) deel zich aan het oppervlak van het viruspartikel situeert (18). Het SH eiwit bestaat 

uit 57 residu’s, vertaald vanuit 318 nucleotiden. Hiervan vormen de laatste twee nucleotiden 

de intergenische regio tussen het SH en het HN (18, 19). Over de functie van het eiwit is 

weinig bekend en een structuur van het eiwit ontbreekt eveneens (Fig. A van Addendum). Er 

wordt gesuggereerd dat het SH eiwit betrokken zou zijn bij de inhibitie van het apoptose 

proces van geïnfecteerde cellen. Hierdoor heeft het virus meer tijd om zich te 

vermenigvuldigen en de infectie te propageren naar andere cellen (18). Het SH eiwit zou 

daarnaast ook betrokken zijn bij interferentie van de TNF-α signalisatie tijdens virusinfectie 

(20). Bij bofvirus geïnfecteerde celculturen kon geen of slechts beperkt SH eiwit aangetoond 
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worden. Volgens Wilson et al. en Takeuchi et al. ligt de hoeveelheid SH eiwit die in vitro 

wordt geproduceerd onder de detectielimiet, maar is het SH eiwit wel essentieel voor 

virusgroei in vivo (18, 21). De gensequenties van het SH van verschillende bofvirusstammen 

zijn erg variabel. Het SH eiwit wordt daarom gebruikt voor genotypering (18, 19). SH 

gebaseerde genotypering van virale isolaten is uiteraard van belang bij onderzoek naar de 

incidentie en prevalentie van het bofvirus, evenals voor de efficiënte ontwikkeling van een 

nieuw en verbeterd vaccin (19). Tot nog toe zijn er 12 genotypes geïdentificeerd die 

aangeduid worden met de letters A-N, waarbij E en M worden geëxcludeerd, aangezien ze 

recent heringedeeld werden bij respectievelijk genotype C en K. (1). 

 

1.2. Het Haemagglutinine-Neuraminidase eiwit 

 

Het haemagglutinine-neuraminidase eiwit (HN) is een oppervlakte-eiwit aanwezig in de 

membraan van het bofvirus (22). HN is een homotetrameer, waarbij elk monomeer is 

opgebouwd uit 582 residu’s, vertaald uit 1748 nucleotiden (23). Het eiwit is erg belangrijk in 

de infectie door het virus en voert drie essentiële taken uit. Het eiwit herkent en bindt 

sialzuurbevattende receptoren op het oppervlak van de gastheercel, zoals glyco-eiwitten en 

glycolipiden (10). Daarnaast helpt HN het fusie-eiwit bij het versmelten van virus- en 

gastheermembraan, waardoor het virus optimaal de gastheercel kan binnendringen. Tot slot 

heeft het HN ook een neuraminidase-activiteit. Deze activiteit houdt in dat de siaalzuurresten 

van de geïnfecteerde cel en de eigen viruspartikels verknipt worden om op deze manier de 

vrijstelling van nieuw gevormde viruspartikels toe te laten (22, 24). Het is tevens bekend dat 

het eiwit een belangrijke antigene component vormt in de immuunrespons van de gastheer. 

HN wekt immers neutraliserende antilichamen op. Deze belangrijke eigenschap zorgt ervoor 

dat het HN eiwit een mogelijk doelwit is voor vaccinatie tegen de bof en biedt de eventuele 

mogelijkheid om het HN te gebruiken als belangrijkste component van een recombinant 

bofvaccin. 

 

Het HN proteïne is een type II integraal membraaneiwit. Dit betekent dat het C-terminale deel 

van het eiwit zich aan de extracellulaire zijde van het viruspartikel bevindt. Het N-terminale 

deel van HN bevindt zich aan het transmembranaire deel (10, 24). Het eiwit kruist viermaal de 

membraan (éénmaal per monomeer). Het ectodomein van het eiwit is opgebouwd uit twee 

delen: een globulair hoofdgedeelte en een helicaal staartgedeelte. Het globulair hoofdgedeelte 

bevat de plaatsen voor binding van siaalzuurbevattende receptoren en neuraminidase-
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activiteit. Het is tevens de plaats waar de gekende antigenische regio’s gelegen zijn (25). Het 

staartgedeelte van het ectodomein bevat regio’s die mee instaan voor fusie-activiteit en dus 

interageren met het fusie-eiwit (24). Studies hebben aangetoond dat mutaties in deze regio’s 

de fusie-activiteit verstoren en dat de residu’s aanwezig in deze helicale structuur essentieel 

zijn voor het normale verloop van de virale levenscyclus (24). 

 

Fig. 4 toont het HN eiwit van het Newcastle Disease Virus (NDV). Het HN eiwit heeft een 

tetramere conformatie en is gemodificeerd met N-gelinkte suikerketens (9, 26). De monomere 

eiwitketens associëren door covalente binding, waarschijnlijk door een disulfide link tussen 

twee homodimeren (10, 26). Het globulaire hoofd heeft een β-propeller structuur. Dit betekent 

dat de structuur zes β –sheets omvat. Elke β–sheet bestaat uit vier anti-parallelle β–strengen. 

De zes β-sheets zijn toroïdaal georganiseerd rond een centrale as, waardoor een tonachtige 

structuur ontstaat (‘superbarrel structuur’) (27). Het staartgedeelte, dat de verbinding vormt 

tussen het globulair en het transmembranair deel, bestaat uit α-helices. Mutaties in dit deel 

van het eiwit verstoren de werking van het fusie-eiwit, zoals eerder vermeld, en duiden op een 

structurele en functionele interactie tussen hoofd- en staartgedeelte (8). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Haemagglutinine-neuraminidase eiwit van het Newcastle Disease Virus (NDV). NDV is eveneens lid van 

de famile van de Paramyxoviridae. De tetramere vorm van het eiwit is duidelijk te zien. Evenals het onderscheid 

tussen hoofd- en staartgedeelte (24). 
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1.3. Het Fusieproteïne 

 

Het fusie-eiwit (F) van het bofvirus is, net als HN, een oppervlakte-eiwit dat in de membraan 

van het viruspartikel is geïnsereerd. Het gen voor het eiwit omvat 1616 nucleotiden en codeert 

voor 538 residu’s per monomeer (23). Het F eiwit zorgt in de virale levenscyclus voor het 

versmelten van gastheermembraan en virusmembraan. Dit gebeurt in samenwerking met het 

HN eiwit dat er in eerste instantie voor zorgt dat beide membranen in elkaars nabijheid 

gebracht worden (28). Tijdens het doorlopen van deze stappen, ondergaat het F eiwit een 

conformationele verandering; het gaat van een prefusie naar een postfusie vorm. 

 

F is een type I integraal membraaneiwit, waarbij het C-terminale deel cytoplasmatisch 

gesitueerd is en het N-terminale aan het oppervlak van het partikel zit. Het eiwit bestaat 

initieel als een inactieve, trimere, metastabiele F0-vorm. Deze vorm wordt door humaan 

furine gekliefd in een F1+F2-vorm (28, 29). Deze laatste vorm wordt ook de pre-fusievorm 

genoemd. De splitsing in F1 en F2 is een essentiële stap in het fusieproces. Voor deze 

splitsing in F1+F2, heeft het F eiwit basische residu’s ter hoogte van de knipplaats. Furine 

herkent dan deze knipplaats door sequentie specificiteit voor R-X-K of R-R. Door deze 

verknipping wordt het fusiepeptide beschikbaar. Fusie-eiwitten verzorgen de fusie van 

gastheer- en virusmembraan door een conformationele verandering te ondergaan naar een α-

helicale coiled-coil structuur (post-fusievorm) (28). 

 

De opbouw van het eiwit in de pre-fusievorm bestaat uit twee grote delen: het staartgedeelte 

en het hoofdgedeelte, die elk nog eens uit verschillende delen bestaan. Het staartgedeelte 

bestaat volledig uit een herhaling van telkens 7 residu’s in een 4-3 conformatie, de heptad 

repeat B (HRB). De eerste vier aminozuren zijn hydrofoob, de volgende drie zijn eerder 

polair. Deze opbouw is kenmerkend voor een alfa-helicale coiled-coil structuur. HRB bevat 

drie alfa-helicale coiled-coil structuren, elk afkomstig van een monomeer. N-terminaal van dit 

staartgedeelte ligt het hoofdgedeelte. Aan de basis hiervan bevinden zich domeinen I en II. 

Domein I vouwt op in een gedraaide ‘β-barrel structuur’, terwijl domein II zich in een 

immunoglobuline gelijkende conformatie bevindt. Beide domeinen staan in voor stabilisatie 

van HRB voor en tijdens de conformatieveranderingen van pre- naar post-fusievorm. 

Bovenaan het hoofdgedeelte van het eiwit bevindt zich domein III (29). Dit domein is 

opgebouwd uit heptad repeat A (HRA), bestaande uit α-helices, β-strands en het fusiepeptide. 

Dit geheel bevindt zich in een gespannen veer (spring loaded) conformatie, waarbij het 
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fusiepeptide zich aan de zijkant van het hoofdgedeelte bevindt. De volledige conformatie van 

de pre-fusievorm van het F eiwit is weergegeven in Fig. 5. 

 

Het HRA domein, dat zich in een ‘spring-loaded’ conformatie bevindt, zal bij de overgang 

naar de post-fusievorm eerst een coiled-coil trimeer vormen, dat de pre-hairpin intermediaire 

vorm wordt genoemd. Op die manier komt het fusiepeptide dat zich eerst intern van het eiwit 

bevindt, vrij en wordt het geïnsereerd in de gastheermembraan (pre-fusie). Nadien zullen de 

drie alfa-helices van HRB uit elkaar gaan en zich rond de helices van HRA organiseren. Dit 

wordt ook de hairpin-structuur of zes-helix bundel genoemd (post-fusie). Door het 

samenbrengen van HRA en HRB, wordt de virusmembraan, die verbonden is aan het HRB 

deel, dichter bij de gastheermembraan gebracht en kunnen beide membranen finaal 

versmelten. Een verduidelijkend schema is weergegeven in Fig. 5 (28). 

 

 

 

 

 

 

 

Het HN en F eiwit zouden ook een onderlinge interactie kennen, ter hoogte van HRB. Het F 

eiwit wordt geactiveerd om zijn functie uit te oefenen nadat het HN eiwit is gebonden aan zijn 

receptor op de gastheermembraan. ter hoogte van HRB. Exacte mechanismen zijn echter nog 

niet gekend, mede door een gebrek aan gedetailleerde structurele informatie van beide 

eiwitten van het bofvirus (24, 28). 

Figuur 5: (a) Fusie-eiwit van Parainfluenza 5 (PIV5 of SV5). Het eiwit heeft een duidelijke trimere vom, met een 

globulair hoofdgedeelte en een helicaal staartgedeelte. Het fusiepeptide wordt aangeduid in rood (30). (b+c+d): 

Schematische voorstelling van de conformationele veranderingen van het fusie-eiwit. (b) Weergave van de verschillende 

domeinen van het F eiwit. (c) De pre-fusievorm van het F eiwit. HRA (rood) bevindt zich in de spring-loaded 

conformatie, HRB vormt een coiled-coil. (d) De post-fusievorm van het F eiwit. De transitie van het eiwit is duidelijk te 

zien tussen (c) en (d). Het fusiepeptide (groen) zal op die manier in de gastheelcelmembraan geïnsereerd worden (niet 

getoond). (28). 

 

(d) 

(b) 

(c) 

(a) 
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In deze studie is het de bedoeling om drie-dimensionale (3D) modellen op te bouwen van 

zowel het F als het HN eiwit. Aan de hand van deze structuren kunnen vervolgens analyses 

van de gekende variatie in deze eiwitten uitgevoerd worden en dit zowel op sequentie- als op 

structureel niveau. Deze analyses kunnen mogelijks een beter beeld geven van de eventuele 

veranderingen die deze eiwitten ondergaan hebben. Het bekijken van deze veranderingen kan 

hierdoor potentieel inzicht verschaffen in het terugkerende probleem van de bof. De exacte 

oorzaak van de terugkeer van bof is immers vooralsnog niet achterhaald, met momenteel 

meerdere hypothesen in omloop. Zo kan het zijn dat de epitopen op de oppervlakte-eiwitten 

zodanig gemuteerd zijn, dat de via vaccinatie opgewekte antilichamen niet langer effectief 

zijn, een verschijnsel dat primair vaccin falen wordt genoemd (primary vaccine failure). (25, 

31, 32, 33). Dit probleem zou opgelost kunnen worden door het vaccin aan te passen aan de 

gemuteerde epitopen of door simpelweg de huidig circulerende bofstam als nieuwe 

vaccinstam te gebruiken. Anderzijds is het mogelijk dat de opgewekte immuniteit initieel 

afdoende is om infectie tegen te gaan, maar dat deze over maanden tot jaren na vaccinatie zo 

sterk afgenomen is, dat een nieuwe infectie met het bofvirus niet meer efficiënt afgeslaan kan 

worden; dit wordt secundair vaccin falen genoemd (secondary vaccine failure). Hier zou de 

oplossing kunnen bestaan uit een derde vaccinatie (een booster shot) (33). Deze strategie 

wordt ook toegepast in bestaande vaccins, zoals bijvoorbeeld tetanus (34).  

Bijkomend geldt ook dat het bofvaccin de zwakste immunogene component is van het MMR 

vaccin (35). Bovendien heerst er een negatieve perceptie over het MMR vaccin, na de 

publicatie van Wakefield, die stelde dat het MMR vaccin verband zou houden met de 

ontwikkeling van autisme (36). Ondanks de terugtrekking van dit artikel, blijft de perceptie 

van vaccinatie, en van het MMR vaccin in het bijzonder, bij delen van de  algemene 

bevolking erg negatief. Hierdoor kan de dekkingsgraad van vaccinatie dalen of kan de 

vaccinatie uitgesteld worden. Deze negatieve perceptie omtrent het MMR vaccin zorgt er 

trouwens al voor dat de mazelen in verschillende West-Europese landen opnieuw in opmars 

zijn. 

De negatieve perceptie rond het MMR vaccin, dat op zich ook problemen lijkt te geven, toont 

de nood aan kennis van het bofvirus, zijn eiwitten en het vaccin aan. Het bekomen van 

structurele informatie over de belangrijkste immunologische doelwitten van het bofvaccin kan 

helpen om de oorzaak van de terugkeer van de bof in kaart te brengen en corrigerende 

maatregelen te nemen.  
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2. Materiaal en methoden 

2.1. Gegevensverzameling 

 

In een eerste stap werd op zoek gegaan naar de publiek beschikbare sequenties van het HN, F 

en SH eiwit van het bofvirus. In de sequentiedatabanken UniProtKB/TrEMBL, 

UniProtKB/Swiss-Prot en Protein Sequence Database (PSDB) werd alle beschikbare 

informatie (o.a. naam, sequentie, publicatie, datum isolatie, locatie isolatie,...) over deze drie 

eiwitten opgezocht (37, 38, 39). Deze zoektocht werd uitgevoerd met verschillende 

zoektermen. In UniProt werd ‘mumps virus’ ingegeven als zoekterm. Dit sleutelwoord werd 

ook ingevoerd in de PSDB. In deze laatste databank leverde deze zoekterm echter niet alle 

relevante gegevens op. Er werd daarom gekozen om ‘mumps F/HN/SH and mumps virus’ als 

tweede zoekopdracht te gebruiken. De term ‘mumps virus’ leidt in deze tweede zoekopdracht 

tot het filteren van de zoekresultaten op basis van het organisme. Alle resultaten uit deze drie 

databanken werden verzameld en een script in de PERL programmeertaal (Perl Versie 5.14.2) 

werden gebruikt om volgende data uit de resultaten te extraheren: eiwit accessienummer, 

definitie, tijdschrift, virusstam, land van herkomst, genotype en datum van staalafname. Dit 

werd gedaan voor zowel het F, HN als SH eiwit.  

 

In een volgende stap werd alle redundantie verwijderd aan de hand van het eiwit 

accessienummer en de  eiwitsequenties. Met behulp van ClustalW2 werd een meervoudig 

sequentie alignement (MSA) van alle sequenties per eiwit uitgevoerd. Voor elk eiwit en alle 

sequenties onderling werd nagegaan hoeveel procent overeenkomst er was. Elke perfecte 

overeenkomst werd vervolgens handmatig gecontroleerd op redundantie, door vergelijking 

van de informatie van virusstam/klinische isolaat. Indien beide criteria identiek waren, werd 

slechts één gebruikt in de verdere analyses. Vermits er voor het SH eiwit meer dan 500 

sequenties beschikbaar zijn (dit is het maximum aantal sequenties dat ClustalW2 kan 

oplijnen) werd hier gekozen voor ClustalX (40). Dit algoritme geeft geen percentages van 

overeenkomst tussen de sequenties. Met behulp van een script in de Python programmeertaal, 

werden de identieke sequenties geïdentificeerd. De redundante gegevens werden daarna 

opnieuw handmatig verwerkt, zoals eerder beschreven. Na het bekomen van alle unieke 

gegevens voor de drie eiwitten uit de databanken, werden per stam/isolaat de gegevens van de 

drie eiwitten gelinkt. Met behulp van deze informatie werd de distributie van de genotypes, 

alsook van de uitbraken per jaar uitgezet op een wereldkaart (zie Fig. B en C Addendum). 
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2.2. Bepalen van de consensussequentie 

 

Aan de hand van de unieke sequenties werd voor elk eiwit de consensussequentie opgesteld. 

In een eerste stap werd voor elk eiwit een MSA uitgevoerd met behulp van ClustalX (40). 

Aan de hand hiervan werd dan voor elke positie de prevalentie van elk aminozuur berekend. 

Vervolgens werd op basis hiervan de consensussequentie opgesteld. Hierbij werd het meest 

frequente residu op elke positie als consensus genomen voor die positie. De variatie op elke 

positie werd bijgehouden, om in de latere analyse mee te nemen. Daarnaast werd  aangeduid 

of het ging om een conservatieve of niet-conservatieve mutatie. De gemuteerde posities 

werden in een latere fase verder geanalyseerd op structuurniveau. Verder werd voor elk 

proteïne en hun respectievelijke genotypes de mutatieratio bepaald. Deze mutatieratio werd 

bepaald door het aantal gemuteerde posities (geen 100% conservatie) te berekenen. 

 

2.3. Homologie modellering 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Schematische weergave van de verschillende stappen in homologie modellering met vermelding van het 

programma dat bij elke stap wordt gebruikt. 
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Om tot een eiwitstructuur te komen, zijn er verschillende mogelijkheden. De voornaamste 

technieken zijn: circulair dischroisme, elektronenmiscroscopische bepaling, nucleaire 

magnetische resonantie (NMR), X-straalkristallografie en homologie modellering. Circulair 

dichroisme wordt voornamelijk gebruikt om de secundaire structuur van een eiwit te 

achterhalen, maar verschaft geen specifieke residu informatie. Elektronenmicroscopische 

bepaling van de structuur geeft een te lage resolutie; details op residu niveau zijn hierbij niet 

zichtbaar. Ook de NMR-techniek kan hier niet gebruikt worden, omdat de eiwitten daarvoor 

te groot zijn. NMR is immers enkel geschikt voor eiwitten tot 15 kDa. Ook voor het SH eiwit 

is deze techniek niet mogelijk, omdat het SH eiwit zich volledig in de membraan bevindt. X-

straalkristallografie is een mogelijkheid, maar wegens de beperkte duur van dit 

onderzoeksproject is ook deze optie niet mogelijk. Daarom werd hier geopteerd om structuren 

te bekomen via homologie modellering. In deze procedure worden structuren opgebouwd op 

basis van andere gekende eiwitstructuren die een voldoende grote sequentiehomologie 

vertonen met de aminozuursequentie van het te modelleren eiwit. De structuur van een eiwit 

blijft typisch beter bewaard dan zijn sequentie. Bovendien zijn er slechts een eindig aantal 

vouwpatronen (folds) voor een eiwit mogelijk. Als twee eiwitten een gelijkaardige sequentie 

hebben, dan is de kans dus erg groot dat ook de structuur analoog zal zijn (41). Het proces van 

homologie modellering verloopt in verschillende stappen zoals weergegeven in Figuur 6 en ze 

worden verder uitgebreid uitgelegd. 

 

2.3.1. Stap 1a: identificatie en selectie van de homologe structuren 

 

In een eerste stap, werden de homologe eiwitten voor het te modelleren eiwit geïdentificeerd. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een zoekopdracht van de Basic Local Alignment Search 

Tool (BLAST) tegen de Protein Databank (PDB) (42, 43). De beste resultaten uit de BLAST 

zoekopdracht werden verder geanalyseerd. De selectiecriteria voor gepaste structuren waren: 

een zo hoog mogelijke sequentie overeenkomst (gemeten in similariteit), de hoogst mogelijk 

sequentie-overlap en een zo hoog mogelijke resolutie van de beschikbare eiwitstructuur. De 

drempelwaarde voor sequentie overeenkomst werd op 30% similariteit gelegd; de typische 

drempelwaarde voor homologie modellering (44). De hoogst mogelijke sequentie-overlap is 

nodig om zoveel mogelijk informatie te bekomen. De hoge resolutie is gewenst omdat 

hierdoor meer details in de structuur worden waargenomen. 
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2.3.2. Stap 1b: Visualisatie van de BLAST resultaten 

 

Met behulp van PyMol werden de beste resultaten uit de BLAST analyse gevisualiseerd en 

gesuperponeerd op basis van de eiwitruggengraat (gevormd door de alfa-koolstofatomen van 

de residu’s) (42, 45). Deze superpositie kon aantonen of er sterk afwijkende regio’s in de 

structuren aanwezig waren, die in rekening gehouden moesten worden. 

 

2.3.3. Stap 2: alignering van de sequenties 

 

Op basis van bovenvermelde gegevens werd een bepaalde structuur als matrijs voor het 3D-

model geselecteerd. Vervolgens werd een paarsgewijs sequentie alignement (PSA) uitgevoerd 

tussen de consensussequentie en de matrijssequentie. Deze PSA werd uitgevoerd met 

ClustalW2 (40). De alignering toont waar residu’s eventueel ontbreken of geïnsereerd dienen 

te worden , en welke residu’s gemuteerd moeten worden. 

 

2.3.4. Stap 3: mutaties aanbrengen naar het model 

 

Om de structuur van het gewenste eiwit te bekomen, worden de residu’s van de matrijs 

vervangen door de residu’s van de consensussequentie. Hierbij worden de eiwitruggengraat 

van de matrijs behouden en wordt elk gelijk residu tussen matrijs en gewenst eiwit in dezelfde 

conformatie overgebracht. Vervolgens worden de verschillende residu’s veranderd en wordt 

elk mogelijk rotameer getest tot het beste lokale minimum wordt bereikt. Dit gebeurt 

ondermeer om sterische hinder in de structuur te vermijden. Hierbij kunnen ook de naburige 

residu’s mee bewegen. Er zijn verschillende algoritmen die dit proces kunnen doorvoeren. Zo 

bestaat FoldX, SWISS-MODEL, FASTER, Chimera, enz (41, 46, 47, 48). In deze 

masterproef werd geopteerd om FoldX te gebruiken. 

Enkele essentiële stappen dienen doorlopen te worden om de mutaties aan te brengen. Een 

eerste belangrijke stap is het aanmaken van een geoptimaliseerde versie van de matrijs, ook 

wel de gecorrigeerde PDB (RepairPDB) genaamd. FoldX zal ervoor zorgen dat eventuele Van 

Der Waals clashes verwijderd worden en dat de matrijs zich zo in een energieminimum 

bevindt. De opdracht tot deze correctie wordt gegeven via de runfile (zie Addendum). Deze 

correctie gebeurt op de listfile, die het PDB bestand bevat dat geoptimaliseerd moet worden. 

Na elke verandering, werd de bekomen structuur gevisualiseerd in PyMol om de wijzigingen 

na te gaan. Na de optimalisatie van de matrijsstructuur, moeten de residu’s van de matrijs 
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vervangen worden door de residu’s van de gewenste structuur. Hiervoor wordt opnieuw een 

commando gegeven in FoldX, ook via de runfile. Ditmaal wordt het BuildModel commando 

gegeven, waarbij de mutaties gebeuren op de mutantfile. Dit bestand geeft aan welke 

sequentie vervangen dient te worden door welke andere sequentie. Hierbij wordt de 

matrijssequentie bovenaan gezet en de consensussequentie van het te maken model onderaan.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat het aanbrengen van mutaties in de matrijssequentie, op 

basis van de consensussequentie, op verschillende manieren kan verlopen. Aangezien beide 

eiwitten multimeren zijn, kunnen de mutaties eerst op een monomeer aangebracht worden om 

daarna de structuur om te bouwen naar een tri- of tetrameer. Anderzijds kunnen de mutaties 

meteen worden doorgevoerd op de volledige structuur. Beide methodes werden uitgetest en 

leidden finaal tot hetzelfde resultaat. De methode beïnvloedt de uitkomst van de structuur dus 

niet. Merk ook op dat alle residu’s die niet in de structuur van de matrijs voorkwamen, voor 

deze stap verwijderd werden in beide sequenties. 

 

Voor het HN eiwit is een combinatie gebruikt van twee structuren, omdat deze complementair 

zijn. De structuur van 1Z4V bevatte immers enkel een monomeer van het hoofddomein (SV5, 

residu 118-565), terwijl 3T1E (NDV, residu 79-115) de enige homologe structuur was die de 

alfa-helices van het staartgedeelte bevatte (24, 26). 

 

2.3.5. Stap 4: inserties en deleties aanbrengen 

 

Bij het doorvoeren van de mutaties, werden eventuele inserties en deleties tijdelijk opzij 

gezet. Eenmaal de mutaties zijn doorgevoerd, was het daarom nodig de inserties of deleties 

aan te brengen. Het belangrijkste probleem bij het aanbrengen van inserties of deleties is dat 

deze wijzigingen de structuur kunnen verstoren. Om zo weinig mogelijk structurele 

verstoringen te veroorzaken, wordt daarom in de tot dan toe aangemaakte structuur nagegaan 

op welke locatie de insertie of deleties htb best kunnen plaatsvinden. In de meeste gevallen 

wordt hiervoor een lus of niet reguliere secundaire structuur in het 3D-model gekozen die 

vlakbij de insertie- of deletieplaats in de sequentie ligt, tenzij de sequentie al in een lus of 

afwijkende secundaire structuur ligt. Dit zijn immers de meest flexibele structuren in een 

eiwit en tolereren daardoor gemakkelijker inserties of deleties en het toevoegen of 

verwijderen van een residu zal dan ook daarin plaatsvinden. Dit proces wordt ook lus (loop) 

modellering genoemd. Deze techniek maakt gebruik van een bibliotheek van bestaande lussen 
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met verschillende lengtes en met verschillende sequenties. In deze masterproef werd gebruik 

gemaakt van de lusbibliotheek van YASARA (49). In de gekozen lus in de tot dan toe 

aangemaakte structuur worden ankerpunten bepaald waartussen de insertie of deletie moet 

plaatsvinden. De volledige sequentie inclusief de ankerpunten wordt in YASARA ingevoerd. 

YASARA zoekt dan naar de beste resultaten op basis van gelijke ankerpunten, gelijke 

sequentielengte en zo hoog mogelijke sequentiehomologie. Met behulp van YASARA wordt 

finaal ook de beste lusconformatie bepaald. 

 

2.3.6. Stap 5 en 6: energieminimalisatie en modelevaluatie 

 

In de voorlaatste stap werd een energieminimalisatie uitgevoerd met behulp van YASARA 

(49). Tijdens een energie minimalisatie wordt een cyclus van opwarmen en afkoelen 

doorlopen. De structuur wordt thermodynamisch opgewarmd waardoor de structuur naar een 

hoger energieniveau wordt gebracht. Vervolgens wordt de structuur weer afgekoeld  naar een 

lager energieniveau. Deze cyclus wordt telkens herhaald tot de structuur zich in een lokaal 

energieminimum bevindt en daar niet meer uitraakt. 

 

Tot slot werd een modelevaluatie van elk gebouwd model uitgevoerd met behulp van 

MolProbity (50). Hierbij werden alle atoomcontacten en geometrieën gecontroleerd. Dit laat 

toe om sterische hinder, waterstofbruggen, Van der Waals contacten, rotameren, 

Ramachandran plots, Cβ afwijkingen en geometrie van de modellen te evalueren. 

Voor zowel het F als het HN eiwit werden meerdere modellen gebouwd; een model voor de 

algemene consensussequentie, maar ook modellen voor de consensussequenties van de 

beschikbare genotypes. Dit om verschillen tussen de genotypes te onderzoeken en mee te 

nemen in de finale analyse. 

 

2.4. Structurele analyse 

 

2.4.1. Superpositie 

 

Bij de beslissing om al dan niet de ene of de andere homologe structuur te gebruiken, wordt 

naast sequentiesimilariteit en resolutie van de beschikbare structuren, ook de vergelijking van 

de verschillende structuren onderling in acht genomen. Op die manier kan waargenomen 

worden of er verschillen zitten in bijvoorbeeld de oriëntatie van een bepaalde lus tussen de 
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structuren. Zo’n verschil is best mogelijk omdat lussen de meest flexibele structuurelementen 

zijn in een eiwit. Bij het superponeren van de verschillende structuren wordt de bijhorende 

wortel van de gemiddelde kwadratische afwijking (root mean square deviation, RMSD) 

berekend. Deze RMSD schat het gemiddelde verschil in positie van de atomen van de 

gesuperponeerde structuren. Bij een RMSD van 0 Å, superponeren de structuren perfect op 

elkaar en gaat het dus om identieke structuren. Een RMSD tussen 1 en 3 Å, duidt op 

gelijkende structuren. Bij een RMSD van meer dan 3 Å verschillen de structuren al erg sterk. 

 

2.4.2. Solvent toegankelijk oppervlak 

 

Na de opbouw van het model volgde een structurele analyse van  het model. Daarvoor was het 

nodig het solvent toegankelijke oppervlak (‘solvent accessible surface’, SAS), te berekenen. 

Aan de hand hiervan kan men bepalen of een residu binnenin het eiwit zit (SAS = 0) of aan 

het oppervlak van een eiwit voorkomt (SAS > 0). Deze kennis is belangrijk bij de analyse van 

de epitopen; vermits deze antilichamen binden, zullen ze zich doorgaans op het solvent 

toegankelijke oppervlak bevinden.  

Om deze oppervlakte te berekenen maakt YASARA gebruik van een standaard ‘probe’ radius 

van 1,4 Å, de grootte van een waterstofatoom. Vervolgens werd, om een zinvolle vergelijking 

te kunnen maken tussen alle residu’s, een normalisatie toegepast op de berekende SAS voor 

elk residu. Deze normalisatie bestond uit het uitrekenen van de SAS voor dat residu in het 

tripeptide Gly-X-Gly, met X het residu. Hiermee werd vervolgens de ratio uitgerekend van de 

SAS voor het residu in YASARA en de gestandaardiseerde waarde voor de Gly-X-Gly voor 

dat residu. Een residu wordt als solvent toegankelijk beschouwd als deze genormaliseerde 

ratio boven 5% gelegen is (51). 
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3. Resultaten 

3.1. Gegevensverzameling 

 

In de eerste stap van dit onderzoek werd de beschikbare informatie over HN, F en SH de 

eiwitten uit de publiek beschikbare databanken opgevraagd. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van publiek beschikbare databanken: UniProtKB/TrEMBL, UniProtKB/Swiss-Prot en Protein 

Sequence Database (PSDB) (37, 38, 39). Uit de UniProt databank werden 780 sequenties van 

bofviruseiwitten bekomen, waarvan 75 sequenties van het F eiwit, 104 sequenties van het HN 

eiwit en 297 sequenties van het SH eiwit. De overige 304 sequenties waren afkomstig van 

andere bofeiwitten. In de PSDB werden twee zoekopdrachten uitgevoerd, om zo alle 

informatie te kunnen verzamelen. De eerste zoekterm “mumps virus” leverde 1519 sequenties 

op: 136 voor het F eiwit, 239 voor het HN eiwit en 825 voor het SH eiwit. De volgende 

zoekopdracht, met “mumps F/HN/SH and mumps virus” als sleutelwoorden, resulteerde in 

1149 sequenties: 110, 221 en 814 respectievelijk voor het F, het HN en het SH eiwit (Tabel 

2). Deze aantallen gelden voor augustus 2012. 

 

 UniProt/TrEMBL and UniProt/SwissProt 

 F HN SH Andere Totaal 

Mumps virus 75 104 297 304 780 
      

 Protein Sequence Database 

 F HN SH Andere Totaal 

Mumps virus 136 239 825 319 1519 

Mumps virus F/HN/SH 

and mumps virus 
110 221 814 4 1149 

      

Niet redundante set F HN SH   

 98 171 851   

 

 

 

 

Alle verzamelde informatie uit de verschillende gebruikte databanken werd samengevoegd. 

Door gebruik te maken van een script in de PERL programmeertaal, werden de relevante 

gegevens gefilterd. Omdat voor de gegevensverzameling twee verschillende databanken 

geraadpleegd werden, bestond de kans dat sommige sequenties gelijk waren aan elkaar. Aan 

de hand van een MSA werd daarom nagegaan welke sequentiegegevens gelijk waren, waarbij 

zowel sequentie als stam- of isolaatinformatie als criterium werden gehanteerd. In Tabel 2 is 

weergegeven hoeveel unieke resultaten voor elk eiwit finaal overbleven na vergelijking van 

gelijke gegevens: 98 sequenties voor het F eiwit, 171 voor het HN eiwit en 851 voor het SH 

Tabel 2: Resultaten van de zoekopdrachten in de verschillende databanken. Elke gebruikte zoekterm per databank wordt 

weergegeven, evenals de resultaten voor elk eiwit. Bijkomend worden ook de finale aantallen weergegeven, bekomen na het 

verwijderen van redundantie in de resultaten 
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eiwit. Indien twee sequenties gelijk waren aan elkaar, maar de stam- of isolaatinformatie 

verschilde, werden beide sequenties behouden. Stam- of isolaatinformatie bevat meer 

informatie over de oorspronkelijke regio, datum van staalname van het isolaat en dus ook over 

de gastheer. Deze informatie is een belangrijke factor in de verdere analyse van de eiwitten en 

hun mutaties, om onder meer de virale verspreiding en evolutie na te gaan. 

 

Na het verzamelen van alle gegevens en het sorteren van deze gegevens (een apart bestand 

voor elk eiwit) werd alle informatie voor één bepaalde virusstam samengevoegd. Voor de 586 

verschillende virusstammen die werden teruggevonden in de databanken, kon slechts voor 44 

stammen informatie over alle drie de eiwitten gelinkt worden. De gegevens werden ook 

opgedeeld per land van herkomst van het isolaat. Deze resultaten zijn te zien in Tabel A van 

het Addendum. Bovendien zijn de eiwitgegevens waarvoor genotypes bekend zijn, uitgezet op 

een wereldkaart om de verdeling ervan aan te tonen (Fig. B van Addendum). Alle uitbraken 

van bof zijn eveneens uitgezet op een wereldkaart, aangeduid per jaar van uitbraak (Fig. C 

van Addendum). 

 

Tabel A van het Addendum geeft weer voor welke landen gegevens voor de verschillende 

eiwitten teruggevonden werden in de gebruikte databanken. Enkel voor Kroatië, Mongolië, 

Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, kunnen gegevens 

voor alle proteïnes teruggevonden worden. Er dient echter vermeld dat veel gegevens geen 

annotatie over het land bevatten en er dus meer landen gegevens kunnen geleverd hebben, of 

dat nog meer informatie beschikbaar is. Een opvallend feit is dat er geen informatie 

beschikbaar is voor Afrika en Australië. Dit kan mogelijks verklaard worden door het feit 

deze werelddelen hun gegevens niet publiek beschikbaar stellen of dat de economische 

situatie in het land/regio een goede opvolging van de ziekte bemoeilijkt. Deze laatste 

verklaring is meer waarschijnlijk in het geval van Afrika. 
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3.2. Opstellen van de consensussequentie 

 

Het opstellen van de consensussequentie is gebaseerd op het mutatiepercentage van elke 

positie in het eiwit. Tabel 3 geeft een overzicht van de globale mutatieratio gezien over alle 

sequenties van elk eiwit, per genotype en per conservatiegraad. Uitzonderlijk komen 

uitsluitend 100% identieke sequenties in enkele genotypes, zoals bij genotype H en K waar 

het F en het HN eiwit perfect geconserveerd blijven, alsook het HN eiwit bij genotype C. Dit 

kan verklaard worden doordat slechts één sequentie beschikbaar is voor de respectievelijke 

genotypes. Ook bij het SH eiwit kennen enkele genotypes geen gekende mutaties (100% 

behoud), zoals genotype D, G1, J, K en New1. Voor K en New1 geldt opnieuw dat slechts één 

sequentie beschikbaar was. Alle posities waarvoor 5% of meer van de sequenties een 

verschillend residu bevatten, werden in een later stadium verder geanalyseerd. Uit Tabel 3 

wordt duidelijk dat het SH eiwit een grotere mutatieratio kent. Dit bevestigt eens te meer dat 

het SH gen het meest variabele deel van het bofvirusgenoom is (18, 19). 

 

F eiwit 

 Algemeen (98) G (5) H (1) K (1)   

100% 68,96% 99,63% 100% 100%   

95% 90,71% 99,63% 100% 100%   
       

HN eiwit 
 Algemeen (171) C (1) G (14) H (1) K (1)  

100% 68,21% 100% 99,66% 100% 100%  

95% 90,55% 100% 99,66% 100% 100%  
       

SH eiwit 

 Algemeen (851) C (2) D (2) F (42) G (30) G1 (6) 

100% 0% 96,49% 100% 78,95% 77,20% 100% 

95% 38,60% 96,49% 100% 87,72% 91,23% 100% 

 G5 (2) H (12) J (12) K (1) New1 (1)  

100% 98,25% 84,21% 100% 100% 100%  

95% 98,25% 84,21% 100% 100% 100%  

 

 

 

 

3.3. 3D modellering van het fusie-eiwit 

 

De resultaten voor het F eiwit van de BLAST zoekopdracht tegen de PDB worden 

weergegeven in Tabel 4. De rijen identiteit en similariteit geven weer hoeveel residu’s exact 

overeenkomen en hoeveel residu’s enkel homoloog zijn. Om te beslissen welke structuur 

weerhouden werd, werd rekening gehouden met de graad van similariteit samen met de 

overlap van de homologe sequenties en de resolutie van de beschikbare structuur. In Tabel 4 

Tabel 3: Percentage conservatie van de eiwitten. Zowel voor alle sequenties van elk eiwit, als voor de beschikbare 

genotypes zijn de percentages getoond. Er is een opdeling gemaakt in 100% conservatie en 95% conservatie. De 95% limiet 

zal in een latere analyse een belangrijke rol spelen. Tussen haakjes worden het aantal sequenties voor elke eiwit getoond. 
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wordt duidelijk dat voor alle F eiwit modellen, PDB-entry 4GIP zowel de hoogste similariteit 

als de hoogste resolutie heeft (30). Deze structuur werd dus als matrijs gekozen voor de 

opbouw van de 3D modellen van dit eiwit. 

 

  2B9B 4GIP 1G5G 3MAW 1ZTM 

Algemeen Identiteit 48% 49% 35% 35% 27% 

 Similariteit 68% 69% 55% 54% 49% 

G Identiteit 49% 49% 35% 34% 27% 

 Similariteit 68% 69% 55% 54% 49% 

H Identiteit 49% 49% 35% 35% 27% 

 Similariteit 68% 70% 55% 55% 49% 

K Identiteit 48% 49% 35% 35% 27% 

 Similariteit 68% 69% 55% 54% 49% 

Resolutie  2,85 Å 2,00 Å 3,30 Å 3,50 Å 3,05 Å 

 

 

 

 

Met behulp van FoldX werd de sequentie van de matrijsstructuur vervangen door deze van het 

beoogde model en de structuur vervolgens aangepast. Verder moest er bij het aanmaken van 

het 3D model van de pre-fusievorm van de algemene consensussequentie van het F eiwit, een 

Serine residu toegevoegd worden. Zoals gebruikelijk is, werd gekozen om de insertie in een 

lus of een afwijkende secundaire structuur te laten plaatsvinden. Als N-terminaal ankerpunt 

werd TAAVLLV gebruikt, (positie 101 tot en met positie 107 in de UniProt sequentie) en als 

C-terminaal ankerpunt RAIAAMK, van positie 114 tot en met 120 (posities uit UniProt 

sequentie). In deze afwijkende structuur bevindt zich immers een knik en de insertie daar 

laten plaatsvinden is structureel gezien de beste optie. In Fig. 7 wordt de alignering van beide 

sequenties weergegeven. Links wordt de alignering met de insertie op de oorspronkelijke 

plaats getoond, rechts wordt de alignering van beide sequenties weergegeven, ditmaal met de 

insertie ter hoogte van de knik in de afwijkende secundaire structuur; na analyse van de 

structuur. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: BLAST resultaten van de consensussequenties van het F eiwit tegen de Protein Databank. Zowel identiteit, 

similariteit als resolutie van de beste resultaten wordt getoond. G, H en K zijn de genotypes die beschikbaar waren in de 

databanken. De blauwe kleur duidt de structuur aan met de beste resolutie. 

Figuur 7: Alignering van de consensussequentie van alle F eiwit sequenties met de sequentie van de matrijs. Links staat 

de insertie nog op de oorspronkelijke plaats, rechts staat de insertie in de lussequentie. Blauwe kaders geven de insertie 

van Serine weer, groene kaders tonen de ankerpunten voor de zoektocht in de lusbibliotheek van YASARA. 
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Na het uitvoeren van alle mutaties en inserties werd finaal het beoogde model bekomen. Fig. 

8a geeft de structuur van de pre-fusievorm van het F eiwit weer zoals opgebouwd volgens de 

eerder vermelde stappen (zie ook genesis.ugent.be/publi_data/pdbs). Er werd specifiek 

gewerkt met de pre-fusievorm omdat deze vorm gezien wordt door antilichamen en dus 

immunologisch de belangrijkste vorm is. De structuur heeft een trimere vorm, naar analogie 

met andere fusie-eiwitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van dit model werd vervolgens nagegaan waar mutaties voorkomen en of deze 

aan het oppervlak van het eiwit voorkomen of eerder begraven zijn in het eiwit. Hiervoor 

werd in YASARA voor elk residu het solvent toegankelijk oppervlak berekend. Tabel 5 geeft 

de mutaties (de posities die in meer dan 5% van de F eiwit sequenties varieerden) weer. Elke 

mutatie wordt gecontroleerd op solvent toegankelijkheid. Elke gele rij geeft mutaties aan die 

Figuur 8: (a) Model van de pre-fusievorm van de consensussequentie van het F eiwit. De drie kleuren geven de drie 

monomeren weer die samen het trimeer vormen. De rode kleur toont telkens de regio van insertie van het Serine residu. (b) 

Pre-fusievorm van het F model, 90° links en naar beneden gedraaid. (c) Uitvergroting van één insertieregio van het Serine 

residu. 

(a) (b) 

(c) 
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niet-conservatief zijn. Voor het F eiwit werden 35 posities per monomeer teruggevonden die 

meer dan 5% varieerden op die positie. Het merendeel van deze mutaties is solvent 

toegankelijk (blauw). 

 

RESIDU POSITIE 
SOLVENT 

TOEGANKELIJKHEID 
MUTATIE 

ILE 28 binnenin VAL 

ILE 49 binnenin VAL 

THR 60 oppervlak PRO 

ASP 61 oppervlak GLU 

ASN 62 oppervlak ASP 

VAL 69 oppervlak ILE 

THR 70 oppervlak SER 

LEU 79 binnenin SER 

ALA 91 oppervlak THR 

SER 92 oppervlak PRO 

PRO 95 oppervlak SER 

ALA 139 oppervlak THR 

VAL 151 oppervlak ILE 

ASP 170 oppervlak ASN 

ASN 181 oppervlak SER 

SER 195 oppervlak PHE 

THR 239 oppervlak ALA 

SER 243 oppervlak ALA 

ALA 246 oppervlak THR 

ILE 296 binnenin VAL 

SER 301 binnenin THR 

SER 318 oppervlak ARG 

LEU 326 oppervlak SER 

HIS 329 oppervlak GLN 

HIS 330 oppervlak ASN 

SER 345 binnenin THR 

ALA 355 oppervlak SER 

PRO 360 oppervlak SER 

VAL 370 binnenin THR 

SER 389 oppervlak ASN 

ALA 409 oppervlak SER 

SER 454 oppervlak ILE 

GLU 469 oppervlak GLY 

HIS 472 oppervlak GLN 

SER 476 oppervlak THR 

 

 
 

 

Uit tabel 5 blijkt dat er meer mutaties aan het oppervlak van het eiwit voorkomen, dan aan de 

binnenzijde van het eiwit. Dit werd ook statistisch aangetoond met een Fisher’s Exact Test. 

De berekende p-waarde (p = 0,03; α = 0,05) geeft aan dat er significant meer mutaties aan het 

oppervlak voorkomen. Het mutatieproces (conservatief of niet-conservatief) zou eveneens van 

invloed kunnen zijn op de plaats van mutatie, zoals bevestigd door de significante p-waarde (p 

= 0,003; α = 0,05) berekend met de Fisher’s Exact Test. Het feit dat er significant meer 

mutaties aan het oppervlak voorkomen, voldoet aan de verwachtingen, omdat mutaties aan de 

binnenzijde van het eiwit vaker voor aberraties van de structuur zouden zorgen. Merk op dat 

Tabel 5: Variatie op de verschillende posities van het F eiwit. In blauw staan mutaties die aan het oppervlak van de 

structuur gelegen zijn. De gele lijnen stellen niet-conservatieve mutaties voor. 
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de criteria voor conservatieve en niet-conservatieve mutaties, gebaseerd zijn op de 

beoordeling van de fysicochemische eigenschappen, in plaats van op het sterisch volume van 

de residu’s. De keuze voor dit criterium is dan ook arbitrair. Een bijkomende analyse werd 

uitgevoerd over alle F eiwit sequenties heen, om na te gaan of er mutaties zijn die in een 

aantal sequenties vaak samen voorkomen. Uit deze analyse kunnen een vijftal groepen van 

mutaties teruggevonden worden (zie Tabel 6). Slechts twee groepen leveren ook een 

gedeeltelijke groepering structureel niveau op. De beperkte groepering van deze mutaties op 

structuurniveau, wijst erop dat dit mutaties zijn hoogstwaarschijnlijk onafhankelijk van elkaar 

voorkomen, ondanks wat verwacht zou worden door de groepering op sequentieniveau. 

 

RESIDU MUTATIE NAAR POSITIE STRUCTUUR 

T-N-V-T P-D-I-S 60-62-69-70 69-70 

T-S A-A 239-243 / 

L-P S-S 79-95 / 

S-H-H T-Q-N 301-329-330 329-330 

V-S T-N 370-389 / 

 

 

 

 

3.4. 3D modellering van het haemagglutinine-neuraminidase 

 

Van het HN eiwit werd eveneens een model gebouwd, zowel voor de consensussequentie 

over alle HN sequenties heen, als voor de consensussequenties van elk beschikbaar genotype 

afzonderlijk. Onderstaande tabel (Tabel 7) geeft de BLAST resultaten weer van elke 

consensussequentie tegen de PDB. Voor elke sequentie is duidelijk dat PDB-entry 1Z4V 

telkens de hoogste identiteit en similariteit gaf. Deze structuur heeft eveneens de hoogste 

resolutie. De structuur van 1Z4V bevat echter enkel een monomeer van het hoofdgedeelte 

(24). Zoals eerder vermeld, is het HN eiwit een tetrameer dat bestaat uit zowel een hoofd- als 

een staartgedeelte. Van alle andere BLAST resultaten was 3T1E de enige structuur die zowel 

het hoofd- als staartgedeelte van HN bevat (26). Daarom werd gekozen om de modellen van 

het HN eiwit te bouwen aan de hand van deze twee structuren (24, 26). 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Mutaties die op isolaatniveau samen voorkomen, worden weergegeven in de kolom ‘mutatie naar’ en hun 

respectievelijke posities in de kolom ‘positie’. Indien residu’s samen voorkomen op structuur, wordt dat aangegeven in de 

‘structuur’kolom. Ook het residu in de consenssusequentie wordt weergegeven in de kolom ‘residu’. 
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  1Z4V 1E8T 4FZH 3T1E 

Algemeen Identiteit 46% 36% 36% 33% 

 Similariteit 66% 53% 53% 52% 

C Identiteit 46% 36% 36% 33% 

 Similariteit 66% 53% 53% 52% 

G Identiteit 47% 36% 35% 33% 

 Similariteit 66% 52% 53% 51% 

H Identiteit 46% 35% 36% 33% 

 Similariteit 66% 52% 52% 52% 

K Identiteit 46% 36% 36% 33% 

 Similariteit 66% 52% 52% 52% 

Resolutie  2,30 2,50 3,50 3,30 

 

 

 

 

Na de keuze van de meest geschikte BLAST resultaten en het doorvoeren van de mutaties in 

FoldX, werden de verschillende modellen voor het HN eiwit bekomen. Figuur 9 geeft de 

structuur van het algemene HN eiwit model weer (zie ook genesis.ugent.b/public_data/pdbs). 

 

Met behulp van het model van de algemene consensussequentie, werd een uitgebreide analyse 

uitgevoerd op alle residu’s. Er werd nagegaan op welke posities, gezien over alle HN eiwit 

sequenties, variatie voorkomt. Deze variatie werd vervolgens geanalyseerd op structureel 

niveau om na te gaan of de variatie zich aan het oppervlak dan wel aan de binnenkant van het 

eiwit bevindt. Tabel 8 geeft de resultaten van deze analyse weer. Gele lijnen stellen niet-

conservatieve mutaties voor. 

Tabel 7: BLAST resultaten van de consensussequenties van het HN eiwit tegen de Protein Databank. Identiteit, similariteit 

en resolutie van de beste resultaten wordt getoond. C, G, H en K geven de bof genotypes weer, waarvan de sequentie 

beschikbaar was in de databanken. De blauwe kleur geeft de structuren aan die gebruikt werden voor de opbouw van het 

model. 

Figuur 9: Model van het HN eiwit. De verschillende kleuren geven de verschillende monomeren weer. Het volledige 

tetrameer wordt opgebouwd vanuit een dimeer van homodimeer, zoals vermeld in 1.2. 
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Ook hier valt op dat een groot deel van de mutaties aan het oppervlak van het eiwit 

voorkomen. De p-waarde berekend via de Fisher Exact test (p = 0,00411), toont aan dat dit 

significant is. De meest voor de hand liggende verklaring, is dezelfde als bij het F eiwit 

namelijk dat mutaties aan de binnenzijde van het eiwit ernstige structuurverstoringen zouden 

veroorzaken. Hier is echter de aard van de mutatie niet van invloed op de plaats van mutatie 

(p = 0,55; α = 0,05). 

 

RESIDU POSITIE TOEGANKELIJKHEID MUTATIE 

VAL 90 oppervlak ILE 

SER 105 oppervlak ALA 

LEU 107 binnenin ILE 

SER 113 oppervlak GLY/ASN 

LYS 114 oppervlak GLN/ARG 

LYS 115 oppervlak ASN 

ASP 139 oppervlak GLU 

HIS 144 oppervlak ARG 

LYS 186 oppervlak ASN 

VAL 195 binnenin ILE 

ASN 223 oppervlak ILE 

ASP 249 oppervlak GLU 

THR 262 binnenin ILE 

VAL 270 oppervlak ILE 

SER 278 oppervlak THR 

SER 319 binnenin LEU 

SER 334 oppervlak PRO 

PRO 336 oppervlak SER/ALA 

GLN 337 oppervlak PRO 

ASP 339 oppervlak GLU 

ASN 355 oppervlak SER 

VAL 358 binnenin ILE 

ASN 382 binnenin SER 

THR 385 binnenin ALA/ILE 

LEU 386 binnenin MET 

GLN 427 oppervlak PRO/LEU 

ASN 447 oppervlak LYS 

THR 456 oppervlak ILE 

ALA 457 oppervlak VAL 

PRO 466 binnenin SER 

ILE 478 oppervlak VAL 

THR 494 oppervlak ALA 

THR 516 oppervlak ASN 

THR 560 binnenin ALA 

THR 565 oppervlak ILE 

 

 

 

Een volgende analyse werd uitgevoerd met betrekking tot variatie. Er werd nagegaan of een 

bepaalde mutatie in een sequentie telkens samen geobserveerd werd met andere mutaties. 

Hiervoor werden alle HN eiwitsequenties overlopen. Onderstaande tabel (Tabel 9) geeft zes 

groepen van mutaties weer. Deze groepen werden vervolgens op structureel niveau bekeken. 

Slechts drie groepen konden partieel op structureel niveau teruggevonden worden. De 

verklaring voor het gebrek aan groepering op structuurniveau is dezelfde als bij het F eiwit, 

Tabel 8: Geobserveerde mutaties over alle sequenties van het HN eiwit heen. Alle blauwe vakjes duiden mutaties aan die 

aan het oppervlak van de structuur gelegen zijn. De gele lijnen stellen niet-conservatieve mutaties voor. 
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namelijk dat deze mutaties onafhankelijk van elkaar zijn, ondanks groepering op 

sequentieniveau. 

 

 

 

 

3.5. Vergelijking Jeryl-Lynn met genotype G 

 

Na het opstellen van alle modellen voor zowel het F als het HN eiwit, werd ook een 

vergelijkende analyse uitgevoerd tussen de Jeryl-Lynn vaccinstam (genotype A) en genotype 

G voor beide eiwitten. De focus ligt op genotype G omdat de huidige circulerende variant, 

genotype G5 of de Groningse variant, een subgenotype is van dit genotype. Een 3D model 

van genotype G5 kon echter voor geen van beide eiwitten aangemaakt worden vermits er geen 

sequenties voor het F en HN eiwit van G5 beschikbaar zijn in de publieke databanken. In 

samenwerking met het WIV-ISP worden recente isolaten nog volledig gesequeneerd en de 

analyse van het HN en F eiwit van deze isolaten, is een focus voor toekomstig werk. Voor 

beide eiwitten werd de vergelijking daarom tussen genotype G en Jeryl-Lynn uitgevoerd en 

dit zowel op sequentie- als op structureel niveau. Voor genotype G waren er veertien 

sequenties beschikbaar voor het HN en vijf sequenties voor het F eiwit. 

 

Onderstaande tabel (Tabel 10) geeft de verschillen op sequentieniveau weer tussen Jeryl-Lynn 

en genotype G. Na het uitvoeren van een PSA op beide consensussequenties, werden 

negentien mutaties per monomeer teruggevonden voor het HN eiwit en acht voor het F eiwit. 

Deze mutaties werden vervolgens ook op de modellen van de respectievelijke eiwitten van 

genotype G bekeken. Bij het F eiwit konden geen mutaties aan het oppervlak gezien worden. 

De mutaties die wel voorkomen in het F eiwit zijn vooral conservatieve mutaties, wat ook 

verwacht wordt als de mutaties allemaal aan de binnenzijde van het eiwit zitten. Enkel bij het 

HN eiwit konden mutaties aan het oppervlak gezien worden, waarvan enkele zelfs in groep 

RESIDU MUTATIE NAAR POSITIE STRUCTUUR 

C-T-T N-I-A 186-385-494 / 

V-N-T-L-Q I-S-A-M-P 358-382-385-386-427 382-385-386 

D-S-Q-A-I E-P-L-V-V 139-334-427-457-478 / 

H-D-K-P-T R-G-R-S-I 144-234-318-466-565 / 

V-N-S-N-T I-I-T-K-N 195-223-278-447-516 / 

V-Q-D-N-T-A-T I-P-E-S-I-V-A 270-337-339-355-456-457-560 337-339 en 456-457 

Tabel 9: Mutaties in het HN eiwit die samen voorkomen. 
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voorkwamen. De posities 113, 270 en 355 zijn aan het oppervlak terug te vinden, maar deze 

zijn niet gegroepeerd. De posities 337-339 en posities 445-447-453-457 daarentegen komen 

gegroepeerd aan het oppervlak voor. Er is hier wel geen link tussen de mutaties op residu- en 

structuurniveau. 

 

POSITIE JERYL-LYNN GENOTYPE G 

HN eiwit   

105 SER ALA 

113 ASN SER 

114 ARG GLN 

115 ASN LYS 

270 ILE VAL 

271 LYS THR 

337 PRO GLN 

339 GLU ASP 

355 SER ASN 

358 VAL ILE 

382 ASN SER 

385 THR ALA 

386 LEU LET 

427 GLN PRO 

445 LEU SER 

447 HIS ASN 

453 ILE VAL 

457 VAL ALA 

560 ALA THR 
   

F eiwit   

77 VAL ILE 

170 ASP ASN 

318 ARG SER 

326 SER LEU 

330 HIS ASN 

345 THR SER 

409 SER ALA 

454 SER ILE 

 

 

 

 

3.6. Analyse van SH sequenties 

 

Hoewel de hoofdoelstelling van deze thesis inhield de modellen van het F en HN eiwit op te 

stellen en te analyseren, werd ook het SH eiwit betrokken in de analyse van de resultaten. De 

sequentie van het SH eiwit vormt immers de basis voor de genotypering van klinische isolaten 

van het bofvirus. Tabel 11 geeft een analyse weer van de variatie van de consensussequentie 

van SH, weergegeven op de derde rij in de tabel. Groene vakjes geven meer dan 95% 

conservatie van een residu aan, rode vakjes in de vierde rij geven de hydrofobe residu’s weer. 

Tweeëntwintig posities binnen de SH consensussequentie hebben een conservatiegraad van 

Tabel 10: Variatie tussen de Jeryl-Lynn vaccinstam en genotype G van het F en HN eiwit. Gele lijnen geven niet-

conservatieve mutaties weer. 
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minstens 95%. Dit betekent dat slechts ongeveer 39% (22 op 57) van de SH residu’s weinig 

variëren. Elf van deze geconserveerde posities bevinden zich in de hydrofobe 

transmembranaire regio. Dit suggereert dat het behoud van deze hydrofobe residu’s essentieel 

is voor de functie van het eiwit. Figuur D en Tabel B van het Addendum geven een 

uitgebreider beeld weer van de variaties in de consensussequentie van het SH eiwit. Uit deze 

figuur en tabel blijkt dat bij de gemuteerde posities het behoud van hydrofobe residu’s een 

belangrijk punt is. Het gaat in die gevallen dus ook om een mutatie van een hydrofoob residu 

naar een ander hydrofoob residu. 

 

 

 

 

 

Een volgende analyse die werd uitgevoerd op de SH sequenties is de vergelijking van twee 

klinische isolaten van de recente uitbraak van bof in ons land, verkregen via het WIV-ISP in 

maart 2013, met de SH sequenties van genotype G5 die beschikbaar waren in de publieke 

databanken, alsook de SH sequenties de Jeryl-Lynn vaccinstam. Er waren vier Jeryl-Lynn 

sequenties beschikbaar voor de analyse, die zullen worden aangeduid met JL_1, JL_2, JL_3 

en JL_4 (Q9J4L2; P22110; Q8QV66; FJ211584.1). Voor genotype G5 waren twee sequenties 

beschikbaar, die aangeduid worden met GT_G5_08 en GT_G5_09 (GU937428.1; 

GU937427.1). De twee klinische isolaten worden aangeduid met seq132 en seq105. Deze 

analyse werd uitgevoerd zowel op het RNA- als eiwitniveau. Onderstaande tabellen (Tabel 12 

en 13) tonen de belangrijkste bevindingen van deze vergelijkende analyses. 

 

Tabel 12 toont de vergelijking op eiwitniveau van de twee klinische isolaten van de recente 

bofuitbraak met de vaccinstam (Jeryl-Lynn, JL), en van de klinisiche isolaten met genotype 

G5 op eiwitniveau. De eiwitsequenties werden vanuit de genomische RNA sequentie omgezet 

naar een aminozuursequentie met behulp van de Translate Tool van The Swiss Institute of 

Bioinformatics (52). Hierbij werden alle mogelijke eiwitsequenties weergegeven, in de drie 

leesramen en zowel in de sense als de anti-sense richting. De sequentie met de hoogste 

homologie met de gekende sequentie van het SH eiwit, werd telkens geselecteerd om mee 

Tabel 11: Variatie van de SH consensussequentie. De derde rij geeft deze sequentie weer, met in donkergroen de 

posities met 95% conservatie. Op de tweede rij geeft de blauwe kleur de N-terminus weer, geel de transmembranaire 

regio en lichtgroen de C-terminus. Op de vierde rij duidt de rode kleur hydrofobe residu’s aan. 
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verder te werken (seq105 in de 5’ 3’ richting en leesraam 3; seq132 in de 5’3’ richting en 

leesraam 1). Uit de eerste vergelijking, tussen de klinische isolaten en Jeryl-Lynn kan men 

zien dat er twaalf variabele posities zijn. De laatste kolom van de tabel geeft aan hoeveel 

nucleotide veranderingen minimaal nodig waren om de geobserveerde verandering op 

eiwitniveau waar te nemen. De verandering van twee nucleotiden in een codon kan erop 

duiden dat de aminozuurverandering in een tweestapsproces is verlopen. Voor de vergelijking 

tussen de klinische isolaten en G5 geldt dat er twee mutaties voorkomen, die beiden niet of in 

mindere mate conservatief zijn. 

 

POSITIE CONSENSUS RESIDU VARIATIE VARIANT GEVONDEN 
IN 

CODON 
VERANDERING 

JL versus CI     
14 LEU VAL JL_1, JL_2 1 
16 ILE THR JL_3, JL_4 1 or 2 
28 THR ILE Seq132, seq105 1 
32 ILE VAL Seq132, seq105 1 
33 ASN THR Seq132, seq105 1 or 2 
34 TYR HIS JL_3, JL_4 1 
35 LYS ASN JL_3, JL_4 1 
40 TYR/HIS / JL_4, Seq132, seq105 1 
49 SER PHE Seq132, seq105 1 or 2 
50 ARG HIS Seq132, seq105 1 or 2 
52 GLY SER/ASN Seq132, seq105 1 or 2 / 2 
55 HIS GLN JL_3, JL_4 1 

G5 versus CI     
49 PHE VAL GT_G5_09 1 or 2 
52 SER ASN Seq105 1 

 

 

 

 

Vermits de SH sequenties van de twee klinische isolaten op RNA niveau verkregen werden, 

werd ook een analyse uitgevoerd op deze RNA sequenties en opnieuw vergeleken met de 

beschikbare RNA sequenties van het SH gen van zowel Jeryl-Lynn als genotype G5. Tabel 13 

geeft de resultaten van deze vergelijkingen weer. De vergelijking van JL met de klinische 

isolaten (CI) levert 30 mutaties op, waarbij vier posities twee groepen vormen ( aangegeven in 

groen in de tabel). Deze mutaties op RNA niveau kunnen teruggekoppeld worden naar het 

eiwitniveau, waar deze groepen respectievelijk voor de mutaties op positie 33 en positie 52 

zorgen (zie ook Tabel 12). De vergelijking tussen G5 en CI toont vier gemuteerde posities, 

waarvan de laatste twee mutaties een aminozuurverandering induceren, respectievelijk op 

posities 49 en 52 (zie Tabel 12). 

 

Tabel 12: Variatieanalyse tussen SH sequenties van Jeryl-Lynn of genotype G5 en twee recente klinische isolaten. De 

codonverandering geeft aan hoeveel mutaties minimaal nodig waren op RNA niveau om de geobserveerde mutatie op 

eiwitniveau te bekomen. Niet-conservatieve mutaties worden weergegeven in blauw. 
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POSITIE RESIDU GEMUTEERD IN ORIGINE POSITIE IN CODON  
JL versus CI     

9 A G CI L 
18 T C CI L 
21 C A CI L 
30 A C CI L 
40 T G JL E 
47 T C JL M 
48 C T CI L 
54 C T CI L 
60 C/A/G / / L 
69 T C JL L 
70 C T CI E 
83 C T CI M 
90 G A CI L 
93 T C JL L 
94 A G CI E 
98 A C CI M 
99 C T CI L 

100 T C JL E 
105 G T JL L 
108 G T CI L 
114 G T JL L 
117 A/G / / L 
118 T/C / / E 
136 C/A / / E 
146 C T CI M 
149 G A CI M 
154 G A CI E 
155 G A CI M 
159 T C CI L 
165 C C JL L 

G5 versus CI     
102 T C G5 L 
117 A G CI L 
145 T G G5 E 
155 G A CI M 

 

 

 

  

Tabel 13: Alle gemuteerde posities op RNA niveau na vergelijking van twee klinische isolaten met de Jeryl-Lynn 
vaccinstam en genotype G5. De tabel toont ook welke nucleotide verandering heeft plaatsgevonden. Groene kleur geeft 
twee opeenvolgende nucleotiden weer. E, M en L duiden respectievelijk het eerste, middenste of laatste nucleotide aan 
in een codon. 
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4. Bespreking 

 

De bof is een acute, infectieuze aandoening die voornamelijk voorkomt bij kinderen, maar die 

bij recente uitbraken vooral gevaccineerde jonge volwassenen trof. De ziekte kan gepaard 

gaan met verschillende klinische symptomen, waarvan de opgezwollen wangen door infectie 

van de parotisklier het belangrijkste en meest kenmerkende symptoom is. Er zijn ook andere 

klinische symptomen, die ernstigere complicaties kunnen veroorzaken zoals infertiliteit. 

Vaccinatie is bij virusinfecties vaak de enige aanpak en is daarom belangrijk in het 

voorkomen en mogelijks zelfs uitroeien van deze ziekte. De recente uitbraken duiden er 

echter op dat er mogelijks een probleem is met het huidige vaccin of het vaccinatieschema. 

Het doel van deze studie was nagaan in welke mate mutaties in de belangrijkste 

immunologische doelwitten van het virus, het F en het HN eiwit, een rol spelen in de 

problematiek rond de recente bofuitbraken. Beide zijn membraaneiwitten die zich aan het 

oppervlak van het viruspartikel bevinden, en die een belangrijke functionele rol spelen in de 

infectie van gastheercellen. HN staat in voor de binding van het viruspartikel aan de 

gastheercelmembraan door binding aan siaalzuurbevattende receptoren. Het F eiwit is 

vervolgens verantwoordelijk voor de fusie van beide membranen, waardoor het virale RNA in 

de gastheercel wordt gebracht. In deze studie werden daarom 3D modellen opgesteld van deze 

twee essentiële eiwitten aan de hand van homologie modellering. Vervolgens werden de 

mutaties in beide eiwitten bekeken zowel op sequentie- als structureel niveau om een 

mogelijke oorzaak te vinden voor de terugkerende uitbraken van het bofvirus. 

 

4.1. Gegevensverzameling 

 

Na het verzamelen van alle gegevens uit publiek beschikbare databanken (37, 38, 39), werden 

alle gegevens ingedeeld per land van oorsprong, datum van staalname, en dit voor elk eiwit (F, 

HN en SH). Indien het mogelijk was, werden deze data ook gelinkt om zo alle informatie over 

een isolaat samen te plaatsen. Tabel A van het Addendum geeft een overzicht weer van alle 

landen die gegevens over de eiwitten ter beschikking hebben gesteld in de databanken. Een 

eerste opvallend feit is het gebrek aan gegevens uit Afrika en Australië. Dit wordt eveneens 

bevestigd bij het uitzetten van alle gekende genotypes op de wereldkaart (Fig. B van het 

Addendum). Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan informatie van deze wereldstreken, 

kan zijn dat deze landen hun data niet publiek ter beschikking stellen. Deze hypothese wordt 
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onder meer ondersteund door rapporten van het WHO die de aanwezigheid van genotype B en 

C in Afrika, en genotype J beschrijven in Australië (1). Bovendien zijn er verschillende 

rapporten van bofuitbraken in Australië, die aantonen dat het land ook kampt met het 

terugkerend probleem van bof (53, 54). Het tegenovergestelde wordt echter gezien in Afrika, 

waar geen vermeldingen zijn van individuele bofgevallen, al is er wel een nieuwsverslag 

gepubliceerd op de website van de Egypt Independent dat een recente uitbraak in Egypte 

rapporteert (55). Het is bovendien erg waarschijnlijk dat Afrikaanse landen omwille van 

economische redenen geen goede opvolging doen van bofuitbraken; dat de bof er enkel op 

basis van de symptomen vastgesteld wordt, maar dat er geen staalname gebeurt. Anderzijds 

kan de focus er ook meer liggen op andere aandoeningen zoals malaria, HIV en diarree; 

ziektes die momenteel de meeste sterfgevallen veroorzaken in dit deel van de wereld (56). 

 

Een vergelijking tussen Fig. B van het Addendum, die de spreiding van de bof genotypes 

weergeeft op wereldniveau, en een gelijkaardige kaart van het WHO toont weinig verschillen 

(1). Nochtans worden enkele genotypes, verkregen uit de databanken, niet teruggevonden op 

de kaart van het WHO. Dit is bijvoorbeeld het geval voor genotypes C en G, respectievelijk 

geïdentificeerd in Canada en India. Analyse van de datum van staalname toont aan dat deze 

isolaten dateren van respectievelijk voor 2005 en na 2011 (1). Ook voor genotype J, dat 

circuleert in Thailand, kon geen informatie teruggevonden worden in het rapport van het 

WHO. 

 

Alle publiek beschikbare gegevens werden ook, indien mogelijk, uitgezet op een wereldkaart 

om de uitbraken per jaar te kunnen volgen, zoals te zien op Fig. C van het Addendum. 

Analyse van deze data toont aan dat er een groot gebrek is aan gegevens tussen de jaren 1969 

en 1983. De start van deze kloof komt min of meer overeen met de internationale invoer van 

het trivalente MMR vaccin. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat in de jaren die volgden op 

deze vaccinatiestart erg weinig kinderen nog geïnfecteerd werden door bof, zoals zou 

verwacht worden als een vaccinatiecampagne wordt ingevoerd. Vanaf 1983 werden gegevens 

opnieuw beschikbaar. Dit valt waarschijnlijk samen met het moment waarop de bof opnieuw 

de kop opstak; deze keer voornamelijk bij jonge volwassenen. Samen met deze heruitbraken 

rezen vragen in verband met de opgewekte immuniteit en de efficaciteit van de gebruikte 

vaccins (32, 57). 
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Opmerkelijk is ook de goede opvolging van alle bofuitbraken sinds 2000; voornamelijk in de 

meer ontwikkelde landen. Dit kan verklaard worden door het feit dat het Center for Disease 

Control (CDC) als doel stelde om bof in de USA uit te roeien tegen 2010 en bijkomend ook 

de goede resultaten die bereikt werden met de eliminatie van mazelen (57). Ondanks de 

grondige vaccinatieprogramma’s in de ontwikkelde landen sinds de jaren ’70 en de daaruit 

volgende sterke daling van de incidentie van de bof, zijn er toch terugkerende uitbraken van 

de ziekte (58, 59, 60). Vaak gaat het om uitbraken van verschillende genotypes over 

verschillende wereldstreken. Dit probleem kan mogelijks verklaard worden door het feit dat er 

verschillende vaccins van verschillende genotypes gebruikt worden. Bijkomend is er vaak een 

mismatch tussen het gebruikte vaccin genotype en het circulerende genotype (31, 32). 

 

4.2. Opstellen consensussequenties 

 

Bij het opstellen van de consensussequenties van elk eiwit werd nagegaan welke posities 

variëren. Als alle mutaties in rekening worden gebracht, en dus enkel alle 100% behouden 

posities als niet gemuteerd worden gezien, dan zijn de mutatieratios voor het F en het HN 

eiwit bij de algemene consensussequenties gelijkaardig en liggen rond de 32%. Als de 

mutatielimiet wordt versoepeld naar 95% wordt dit slechts een goede 10% (Tabel 3). 

Dezelfde analyse voor het SH eiwit levert duidelijk hogere mutatiepercentages op. Als 100% 

identiteit als mutatielimiet gebruikt wordt, dan zijn alle posities gemuteerd. Als enkel posities 

die meer dan 95% behouden blijven als mutatielimiet worden genomen, dan is er een 

mutatiepercentage van 62% (Tabel 3). Deze resultaten tonen duidelijk aan dat SH een 

hypervariabel eiwit is en dat het F en het HN eiwit al in beperkte mate gemuteerd zijn, wat 

kan wijzen op een falend vaccin, daar F en HN de belangrijkste immunologische doelwitten 

zijn (61, 62). De lagere percentages van mutaties die gezien worden bij de verschillende 

genotypes van de verschillende eiwitten is voornamelijk te wijten aan het beperkte aantal 

sequenties dat beschikbaar was per genotype. Een andere verklaring kan zijn dat sequenties 

binnen één genotype fylogenetisch dichter bij elkaar liggen en onderlinge verschillen dus 

minder waarschijnlijk zijn. 
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4.3. Variatie-analyse 

4.3.1. F eiwit 

 

Na het opstellen van de consensussequenties en het bouwen van een 3D model van het F en 

het HN eiwit aan de hand van homologie modellering, werd elk eiwit geanalyseerd op zowel 

sequentie- als structureel niveau. Analyse van de gemuteerde posities over alle F eiwit 

sequenties leerde dat er 35 posities zijn die meer dan 5% van de sequenties variëren, in één 

monomeer (Tabel 5). Van deze 35 gemuteerde posities, bevinden er zich achtentwintig aan 

het oppervlak en zeven binnenin het eiwit. Mutaties die voorkomen aan het oppervlak kunnen 

mogelijks een gevolg zijn van immunologische druk; evolutie om aan neutraliserende 

antilichamen te kunnen ontsnappen. Analyse van de mutaties die volgens de analyse van het 

solvent toegankelijke oppervlak aan de binnenzijde van het eiwit zitten, werden vervolgens op 

structureel niveau bekeken. Daaruit kon worden afgeleid dat er zich één groep van zulke 

mutaties voordoet: posities 28-296-301 komen gegroepeerd voor aan de binnenzijde van het 

eiwit. Deze mutaties zijn bovendien hydrofoob (Valine). Het feit dat deze hydrofobe mutaties 

ook structureel gegroepeerd voorkomen, kan verklaren waarom deze aan de binnenzijde van 

het eiwit gezien kunnen worden, aangezien deze mutaties elkaar op die manier in evenwicht 

kunnen houden (zie ook Figuur E van het Addendum). Bovendien is het behoud van 

hydrofobe residu’s aan de binnenzijde van het eiwit belangrijk voor het behoud van de 

conformatie van het eiwit. 

 

4.3.2. HN eiwit 

 

Een analoge analyse werd uitgevoerd op de posities met geobserveerde variatie bij het model 

van het HN eiwit, gebaseerd op alle HN sequenties. Ook hier werden alle posities in 

beschouwing genomen die in meer dan 5% van de sequenties variëren. Hieruit volgden 

eveneens 35 gemuteerde posities voor één monomeer, waarvan zesentwintig aan het 

oppervlak voorkomen en negen zich aan de binnenzijde van het eiwit bevinden (Tabel 8). Vijf 

van deze laatstgenoemde mutaties komen gegroepeerd voor, namelijk posities 319-358-382-

385-386. Ook hier zijn er hydrofobe residu’s terug te vinden (Leucine, Isoleucine, Alanine) 

(zie ook Figuur F van Addendum). De andere zesentwintig mutaties komen aan het oppervlak 

van het eiwit voor. Van het HN eiwit zijn verschillende epitopen gekend. Het gaat hier onder 

meer over de residu’s: 197-207, 220-240, 261-266, 269-272, 265-288, 284-296, 327-331, 

334-363, 329-340, 352-360 (25, 61). Voor de eerste vier residu groepen is aangetoond dat 
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deze een neutraliserende epitoop vormen en dat deze herkend wordt door meerdere 

antilichamen. Bovendien is aangetoond dat de regio van positie 213 tot 372 een 

haemaggluttinine-inhiberende regio is en bof neutraliserende antilichamen kan opwekken (25). 

De nummering van de posities is gebaseerd op de residu’s aanwezig in de structuur (25). Heel 

wat mutaties die aan het oppervlak van dit eiwit voorkomen, kunnen dus teruggevonden 

worden binnen de eerder vernoemde regio’s waarvan gekend is dat het om belangrijke 

epitopen gaat. Dit wordt grafisch weergegeven in Figuur 10. De epitopen worden getoond in 

groen en geel wordt gebruikt voor de gemuteerde posities. Deze resultaten tonen aan dat voor 

het HN eiwit een groot aantal mutaties gekend zijn die aan het oppervlak van het eiwit 

gelegen zijn en die bovendien in regio’s voorkomen die gekend zijn een belangrijke rol te 

vervullen in de antilichaambinding. Deze mutaties zijn een aanwijzing dat het virus het 

immuunsysteem tracht te ontwijken. 

 

 

 

 

Figuur 10: Voorstelling van de epitopen en mutaties op het HN eiwit. De blauwe kleur stelt de oppervlakte van het 

eiwit voor. De epitopen worden voorgesteld in groen, de gele kleur stelt de mutaties voor. 
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4.3.3. Jeryl-Lynn versus G5 

 

De recente bofuitbraken in ons land behoren tot nog toe allemaal tot genotype G5 ook wel de 

Groningse variant genoemd, een subgenotype van genotype G. Daarom werd ook een 

vergelijkende analyse uitgevoerd tussen de consensussequenties en de 3D modellen van de 

vaccinstam Jeryl-Lynn en van het genotype G. Deze vergelijking toont duidelijk aan dat er 

reeds een groot aantal verschillen zijn tussen het virus in het vaccin en het huidig circulerend 

virus. Bovendien dient vermeld te worden dat deze verschillen worden gezien in het HN en F 

eiwit, beide belangrijke eiwitten die als immunologisch doelwit voor het vaccin worden 

beschouwd (61, 62). Bijkomend zijn een groot deel van de mutaties die voorkomen bij het HN 

eiwit terug te vinden aan het oppervlak, wat bijdraagt tot mogelijke verminderde efficaciteit 

van het vaccin, omdat het oppervlak kan bereikt worden door antilichamen. De posities 270-

358 in Tabel 8 zijn bovendien mutaties die voorkomen in regio’s die gekend zijn als 

neutraliserende epitopen (25, 61). Algemeen kan uit deze vergelijking besloten worden dat er 

sterke aanwijzingen zijn dat het huidige vaccin mogelijks faalt voor het circulerende genotype 

en er waarschijnlijk geen kruisreactiviteit optreedt (primary vaccine failure). 

 

4.3.4. SH eiwit 

 

Een vergelijkende analyse tussen de SH sequenties van twee klinische isolaten van de recente 

uitbraak in België en de beschikbare SH eiwit gegevens van zowel Jeryl-Lynn als genotype 

G5, geeft in eerste instantie duidelijk weer dat er meer variatie is tussen de klinische isolaten 

en Jeryl-Lynn dan tussen de klinische isolaten en genotype G5. Hoewel de klinische isolaten 

en de databankgegevens in de laatste vergelijking hetzelfde genotype hebben, zijn er toch al 

enkele verschillen opgetreden, daar de databanksequenties dateren van 2008-2009. Dit 

gegeven toont duidelijk aan dat het bofvirus nog steeds evolueert. De Jeryl-Lynn vaccinstam 

aan de andere kant, is geïdentificeerd als genotype A. Fylogenetische analyses hebben reeds 

lang aangetoond dat genotype A het verst verwijderd ligt van alle andere bof genotypes, zoals 

wordt aangetoond in de fylogenetische boom in Figuur 11 (63, 64). Hierdoor zijn dan ook 

meer verschillen te zien tussen de klinische isolaten en deze vaccinstam, geheel volgens 

verwachting. Deze verschillen kunnen een eerste indicatie zijn dat de huidige vaccinstam faalt 

om kruisbeschermende immuniteit te verschaffen. Dit probleem werd eerder ook al 

aangetoond (65, 66). 
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Verder kan geconcludeerd worden dat de gemuteerde posities voornamelijk in de niet-

hydrofobe regio van het eiwit voorkomen en er veel minder (JL) tot geen (G5) variatie 

gevonden wordt in de hydrofobe transmembranaire helix, wat verwacht wordt. De meeste 

variatie wordt teruggevonden aan het C-terminale einde van het SH eiwit dat zich aan de 

binnenzijde van de virale membraan bevindt. Dit kan wijzen op evolutionaire druk door T-cel 

immuniteit. 

 

 

Figuur 11: Fylogenetische stamboom van het bofvirus op basis van de SH sequenties van referentiestalen voor 

genotypering. Sequenties van de meest gebruikte vaccins worden aangeduid met een zwarte bol (63).  

Figuur 12: MSA van vier Jeryl-Lynn vaccinstam SH sequenties en twee SH sequenties van recente klinische 

isolaten (seq132 en seq105). De met TMHMM voorspelde transmembranaire regio wordt weergegeven in 

blauw (67). Residu’s aan de buitenzijde van de virale membraan (N-terminus) worden weergegeven in rood, 

residu’s aan de buitenzijde in groen. 
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Analyse van de algemene consensussequenties van het SH eiwit toont opnieuw aan dat dit 

eiwit het meest variabele eiwit is van het bofvirus (18, 20). In tabel 11 wordt duidelijk dat 

slechts 22 van de 57 posities in meer dan 95% van alle SH sequenties geconserveerd blijven. 

Dit betekent dat ongeveer 39% van de posities niet muteert, een erg laag cijfer van 

conservatie ten opzichte van het F en HN eiwit. Elf van deze tweeëntwintig geconserveerde 

posities bevinden zich in de transmembranaire regio. Behoud van de residu’s in deze regio is 

belangrijk voor het behoud van de structurele conformatie van het eiwit. Anderzijds is ook het 

behoud van hydrofobiciteit van dit eiwit een belangrijk punt. Het merendeel van de SH 

sequentie, namelijk 32 posities, is hydrofoob. Dertien van de tweeëntwintig behouden 

residu’s, is hydrofoob. Ook bij de gemuteerde posities wordt een dergelijk fenomeen gezien. 

De veranderingen die worden waargenomen, vinden doorgaans plaats tussen twee of meer 

hydrofobe residu’s.Een logische verklaring voor al deze hydrofobe residu’s is het feit dat dit 

eiwit zich in de membraan bevindt. De hydrofobe residu’s kunnen er op die manier voor 

zorgen dat het eiwit goed gesitueerd zitten tussen alle lipidemoleculen in de membraan. 

 

4.3.5. Samenvattende bespreking variatie-analyse 

 

Uit al deze resultaten blijkt duidelijk dat de belangrijkste oppervlakte-eiwitten, het F en het 

HN eiwit, mutaties vertonen. Deze mutaties worden zowel bij de algemene analyse als bij een 

vergelijkende analyse van deze eiwitten van het genotype van de recente uitbraken met de 

vaccinstam gezien. Eens te meer kan dit wijzen op het rijzende probleem van het falen van het 

vaccin, zoals eerdere studies ook al aanwezen (25, 31, 32, 33). De verklaring ligt dan 

mogelijk in het feit dat de eiwitten, die beiden een belangrijke immunologische rol vervullen, 

genetische veranderingen hebben ondergaan die toelaten om aan de via vaccinatie opgewekte 

antilichamen te ontsnappen (‘primary vaccine failure’). 

Naast dit primair vaccin falen, kan er ook sprake zijn van secundair vaccin falen. Door de 

recente uitbraken van de bof in verschillende werelddelen als USA, UK en het Europese 

vasteland, rijst immers de vraag of de opgewekte immuniteit door vaccinatie maanden tot 

jaren na de laatste toediening van het vaccin nog adequaat is om tegen het virus op te treden 

(33, 57). Steeds vaker begint men zich immers de vraag te stellen of het huidige 

vaccinatieschema van twee doses met het MMR vaccin aangepast dient te worden, door 

bijvoorbeeld een extra dosis toe te dienen (33) of door herhaalde dosissen toe te dienen, zoals 

bij tetanus.  
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5. Algemeen besluit 

 

Het doel van deze studie was het opstellen en analyseren van de 3D modellen van het F en het 

HN eiwit. In tweede instantie werd een analyse van de variatie in deze eiwitten uitgevoerd. De 

analyse van deze variatie kan inzicht geven in de oorzaak van het probleem van de 

terugkerende bof.  

 

Uit de recente uitbraken in populaties van gevaccineerde jongvolwassenen en uit de verkregen 

resultaten kan besloten worden dat de mutaties binnen het F en het HN eiwit mogelijks een 

probleem stellen in de bestrijding van het bofvirus. Beide eiwitten spelen immers een cruciale 

rol in het immunologisch antwoord van het MMR vaccin tegen het virus. Bijkomend speelt 

ook het trivalente vaccin op zich een rol in de huidige problematiek rond het virus, wat het 

bofvirus is de zwakste component van dit vaccin. Het is daarom essentieel om na te gaan wat 

er nu precies aan de basis van het probleem ligt. 

 

Analyse van de gegevens verzameld uit publieke databanken, leverde een duidelijk overzicht 

van alle genotypes en uitbraken. Verder gaf deze analyse ook informatie over de gebrekkige 

kennis van het bofprobleem in Afrika en Australië. Analyse van de consensussequenties van 

alle eiwitten, toont duidelijk aan dat SH inderdaad het meest variabele eiwit van het bofvirus 

is. F en HN kennen echter ook een bepaald mutatiepercentage; voor beiden ligt dat rond de 

32%. 

Na het opstellen van de 3D-modellen voor het F en het HN eiwit, werden alle variërende 

posities verder onderzocht op structureel niveau. Daaruit kon worden afgeleid dat er zowel bij 

het F als bij het HN eiwit bepaalde groepen van mutaties voorkomen, hetzij aan de 

binnenzijde van het eiwit (F), hetzij aan het oppervlak (HN). De mutaties aan de binnenzijde 

waren voornamelijk hydrofoob en dus conservatief, wat op het belang van hydrofobe 

conservatie duidt voor het behoud van de conformatie van het eiwit. Voor HN konden de 

mutaties aan het oppervlak gelokaliseerd worden in belangrijke, gekende epitopen van het HN 

eiwit, wat een duidelijke indicatie weergeeft van evolutionaire druk en/of immuunevasie van 

het virus. 

De vergelijking van het SH eiwit van recente klinische isolaten en de gebruikte vaccinstam of 

gekende genotype G5 sequenties, toonde aan dat er meer variatie zit tussen de vaccinstam en 
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de circulerende stam, dan tussen de sequenties van genotype G5 onderling. Dit suggereert een 

mogelijk probleem van het vaccin om voor voldoende kruisbescherming te zorgen. 

 

Deze resultaten leveren al essentiële informatie over de veranderingen die plaatsvinden in de 

belangrijkste eiwitten van het bofvirus; eiwitten die bovendien ook een grote immunologische 

rol spelen. Deze gegevens zullen in een volgende fase dus een belangrijke basis vormen voor 

verdere onderzoeksvragen. Het feit dat mutaties worden waargenomen in zowel het F als het 

HN eiwit, kan erop wijzen dat de via vaccinatie opgewekte antilichamen te weinig affiniteit 

hebben voor deze oppervlakte-eiwitten. Bovendien kunnen de verschillen tussen de genotypes 

van het virus ervoor zorgen dat het vaccin niet langer voor voldoende kruisbescherming kan 

zorgen. Beide processen worden al primair vaccin falen beschouwd. (‘primary vaccine 

failure’). Voor dit probleem zou de oplossing erin bestaan het huidige vaccin aan te passen 

aan de (regiogebonden) veranderingen in het virus door het in kaart brengen van de epitopen 

en een specifiek vaccin te maken. In dat opzicht kan ook de structurele informatie, hier 

verkregen via de aangemaakte 3D-modellen, meer inzicht geven in de epitopen van de 

eiwitten. 

Anderzijds is het ook mogelijk dat het vaccin wel nog voldoende werkt om voor bescherming 

tegen het virus te zorgen, maar dat de opgewekte immuniteit maanden tot jaren na de laatste 

toediening opnieuw te sterk gedaald is om nieuwe uitbraken van het bofvirus onder controle 

te kunnen houden (‘waning immunity’, ‘secondary vaccine failure’). Dit probleem kan 

worden opgelost door het huidige vaccinatieschema aan te passen, waarbij drie doses of meer 

van het MMR vaccin in plaats van twee zouden worden toegediend. 

De focus van toekomstig onderzoek ligt dus voornamelijk op het achterhalen van het 

mechanisme dat verantwoordelijk is voor de recente uitbraken bij gevaccineerde 

jongvolwassenen, en hierbij zal het belangrijk zijn om ook de epitopen van het F en het HN 

eiwit in kaart te brengen. 

  



45 

 

6. Referentielijst 

1. World Health Organization. Weekly Epidemiological record. 2012; 87(22): 217-224. 

2. Hviid A, Rubin S, Mühlemann K. Mumps. The Lancet. 2008; 371(9616): 932-44. 

3. Rubin SA, Carbone KM. Mumps Virus. In: Nath A, Berger JR. Clinical Neurovirology: CRC Press; 2003. 

Chapter 19: 485-502. 

4. Muhlemann K. The molecular epidemiology of mumps virus. Infection, Genetics and Evolution. 2004; 4(3): 

215-219. 

5. Sauder CJ, Zhang CX, Ngo L, Werner K, Lemon K, Duprex WP, et al. Gene-specific contributions to 

mumps virus neurovirulence and neuroattenuation. Journal of virology. 2011; 85(14): 7059-7069. 

6. Jin L, Beard S, Hale A, Knowles W, Brown DWG. The genomic sequence of a contemporary wild-type 

mumps virus strain. Virus Research. 2000; 70: 75-83. 

7. Enders G. Paramyxoviruses. In: Baron S, editor. Medical Microbiology: University of Texas Medical 

Branch, Galveston. 4th edition. 1996; Chapter 59. 

8. Bose S, Welch BD, Kors CA, Yuan P, Jardetzky TS, Lamb RA. Structure and mutagenesis of the 

Parainfluenza Virus 5 Hemagglutinin-Neuraminidase stalk domain reveals a four-helix bundle and the role 

of the stalk in fusion promotion. Journal of Virology. 2011; 85(24): 12855-12866. 

9. Yuan P, Leser GP, Demeler B, Lamb RA, Jardetzky TS. Domain architecture and oligomerization properties 

of the paramyxovirus PIV5 hemagglutinin-neuraminidase (HN) protein. Virology. 2008; 378: 282-291. 

10. Villar E, Barrosso IM. Role of sialic acid containing molecules in paramyxovirus entry into the host cell: a 

minireview. Glycoconjugate Journal. 2006; 23: 5-17. 

11. Harrison MS, Sakaguchi T, Schmitt AP. Paramyxovirus assembly and budding: building particles that 

transmit infections. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 2010; 42: 1416-1429. 

12. Scheld WM, Whitley RJ, Marra CM. Infections of the central nervous system. 3
d
 edition. Lippincott 

Williams & Wilkins. 2004; Chapter 15: 231-242. 

13. Atkinson W, Hamborsky J, Wolfe S. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and 

prevention of vaccine-preventable diseases. 12
th

 edition. 2012; Chapter 14: 205-213. 

14. Galazka AM, Robertson SE, Kraigher A. Mumps and mumps vaccine: a global review. Bulletin of the 

World Health Organization. 1999; 77(1): 3-14. 

15. Takeuchi O, Akira S. Innate immunity to virus infection. Immunological Reviews. 2009; 227: 75-86. 

16. Stanley J. Essentials of Immunology & Serology. Thomson Delmar Learning. 2002; Chapter 20: 322-334. 

17. Kind & Gezin [homepage on the internet]. Vaccinaties. Available from: 

http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/vaccinaties 

18. Wilson RL, Fuentes SM, Wang , Taddeo EC, Klatt A, Henderson J, et al. Function of small hydrophobic 

proteins of paramyxovirus. Journal of Virology. 2006; 80(4): 1700-1709. 

19. Johansson B, Tecle T, Örvell C. Proposed criteria for classification of new genotypes of mumps virus. 

Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2002; 34: 355-357. 

20. Xu P, Li Z, Sun D, Lin Y, Wu J, Rota PA, He B. Rescue of wild-type mumps virus from a strain associated 

with recent outbreaks help to define the role of the SH ORF in the pathogenesis of mumps virus. Virology. 

2011; 471: 126-136. 

21. Takeuchi K, Tanabayashi K, Hishiyama M, Yamada A. The mumps virus SH protein is a membrane protein 

and not essential for virus growth. Virology. 1996; 225: 156-162. 

22. Crennell S, Takimoto T, Portner A, Taylor G. Crystal structure of the multifunctional paramyxovirus 

hemagglutinin-neuraminidase. Nature Structural Biology. 2000; 7(11): 1068-1074. 

23. European Molecular Biology Laboratory – The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) [homepage 

on the internet]. Mumps virus complete genome. Available from: 

http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AF201473 

24. Yuan P, Swanson KA, Leser GP, Paterson RG, Lamb RA, Jardeztky TS. Structure of the Newcastle Disease 

Virus hemagglutinin-neuraminidase (HN) ectodomain reveals a four-helix bundle stalk. Proceedings of the 

National Academy of Sciences. 2011; 108(36): 14920-14925. 

25. Kulkarni-Kale U, Ojha J, Manjari GS, Deobagkar DD, Mallya AD, Dhere RM, et al. Mapping antigenic 

diversity and strain specificity of mumps virus: a bioinformatics approach. Virology. 2007; 359: 436-446. 



46 

 

26. Yuan P, Thompson TB, Wurzburg BA, Paterson RG, Lamb RA, Jardetzky TS. Structural studies of the 

Parainfluenza Virus 5 hemagglutinin-neuraminidase tetramer in complex with its receptor, sialyllactose. 

Structure. 2005; 13: 803-815. 

27. Langedijk JP, Daus FJ, Van Oirschot JT. Sequence and structure alignment of Paramyxoviridae attachment 

proteins and discovery of enzymatic activity for a morbillivirus hemagglutinin. Journal of Virology. 1997; 

71(8): 6155-6167. 

28. Russell CJ, Luque LE. The structural basis of paramyxovirus invasion. TRENDS in Microbiology. 2006; 

14(6): 243-246. 

29. Garten W, Hallenberger S, Ortmann D, Schäfer W, Vey M, Angliker H, et al. Processing of viral 

glycoproteins by the subtilisin-like endoprotease furin and its inhibition by specific 

peptidylchloroalkylketones. Biochimie. 1994; 76: 217-225. 

30. Welch BD, Liu Y, Kors CA, Leser GP, Jardetzky TS, Lamb RA. Structure of the cleavage-activated 

prefusion form of the parainfluenza virus 5 fusion protein. Proceedings of the National Academy of 

Sciences. 2012; 109: 16672-16677. 

31. Dayan GH, Rubin S. Mumps outbreaks in vaccinated populations: are available mumps vaccines effective 

enough to prevent outbreaks? Vaccines. 2008; 47: 1458-1467. 

32. Peltola H, Kulkarni PS, Kapre SV, Paunio M, Jadhav SS, Dhere RM. Mumps outbreaks in Canada and the 

United States: time for new thinking on mumps vaccines. Clinical Infectious Diseases. 2007; 45: 459-466. 

33. Vandermeulen C, Leroux-Roels G, Hoppenbrouwers K. Mumps outbreaks in highly vaccinated populations: 

what makes good even better?. Human vaccines. 2009; 5(7): 494-493. 

34. Schatz D, Ellis T, Ottendorfer E, Jodoin E, Barrett D, Atkinson M. Aging and the immune response to 

tetanus toxoid: diminished frequency and level of cellular immune reactivity to antigenic stimulation. 

Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology. 1998; 5(6): 894-896. 

35. Poethko-Müller C, Mankertz A. Seroprevalence of measles-, mumps- and rubella-specific IgG antibodies in 

German children and adolescents and predictors for seronegativity. Public Library of Science ONE. 2012; 

7(8): e42867. 

36. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, et al. Retraction: Ileal-lymphoid-

nodular hyperplasia, non-specific colitis and pervasive developmental disorder in children. The Lancet. 

2010; 375(9713): 445. 

37. The UniProt consortium. Reorganizing the protein space at the Universal Protein Resource (UniProt). 

Nucleic Acids Research. 40; D71-D75. 

38. Sayers EW, Barrett T, Benson DA, Bryant SH, Canese K, Chetvernin V, et al. Database resources of the 

National Center for Biotechnology Information. Nucleic Acids Research. 2008; 37: D5-D15. 

39. Benson DA, Karsch-Mizrachi I, Lipman DJ, Ostell J, Sayers EW. Genbank. Nucleic Acids Research. 2009; 

37: D26-D31. 

40. Larkin MA, Blackshields G, Brown NP, Chenna R, McGettigan PA, McWilliam H, et al. ClustalW and 

Clustal X version 2. Bioinformatics. 2007; 23(21): 2947-2948. 

41. Arnold K, Bordoli L, Kopp J, Schwede T. The SWISS-MODEL workspace: a web-based environment for 

protein structure homology modelling. Bioinformatics. 2006; 22(2): 195-201. 

42. Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ. Basic local alignment tool. Journal of Molecular 

Biology. 1990; 215: 403-410. 

43. Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, et al. The Protein Data Bank. Nucleic 

Acids Research. 2000; 28(1): 235-242. (http://www.pdb.org) 

44. Skjaerven L, Strahm Y, Petersen K. Course in Applied Structural Bioinformatics: Structure Prediction 

Tutorial. 2010. 

45. The PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.1r1, Schrödinger, LLC. 

46. Schymkowitz J, Borg J, Stricher F, Nys R, Rousseau F, Serrano L. The FoldX web server: an online force 

field. Nucleic Acids Research. 2005; 33: W382-388. 

47. Desmet J, Spriet J, Lasters I. Fast and accurate side-chain topology and energy refinement (FASTER) as a 

new method for protein structure optimization. Proteins. 2002; 48(1): 31-43. 

48. Pettersen EF, Goddard TD, Huang CC, Couch GS, Greenblatt DM, Meng EC, et al. UCSF Chimera – a 

visualization system for exploratory research and analysis. Journal of Computational Chemistry. 2004; 

25(13): 1605-1612. 



47 

 

49. Krieger E, Koraimann G, Vriend G. Increasing the precision of comparative models with YASARA NOVA 

– a self-parameterizing force field. Proteins: Structure, Function and Genetics. 2002; 47: 393-402. 

50. Chen VB, Arendell III WB, Headd JJ, Keedy DA, Immormino RM, Kapral GJ, et al. MolProbity: all-atom 

structure validation for macromolecular crystallography. Acta Crystallographica D: Biological 

Crystallography. 2010; D66: 12-21. 

51. Samanta U, Bahadur RP, Chakrabarti P. Quantifying the accessible surface area of protein residues in their 

local environment. Protein Engineering. 2002; 15(8): 659-667. 

52. Artimo P, Jonnalagedda M, Arnold K, Baratin D, Csardi G, de Castro E, et al. ExPASy: SIB bioinformatics 

resource portal. Nucleic Acids Research. 2012; 40(W1): W597-W603. 

53. National Centre for Immunisation Research and Surveillance of Vaccine Preventable Diseases. Vaccine 

Preventable Diseases in Australia, 2005 to 2007. Communicable Diseases Intelligence. 2010; 34: S57-S63. 

54. World Health Organization [homepage on the internet]. Australia reported cases [updated 4
th

 October 2012, 

cited 23
d
 April 2013]. Available from: 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/TSincidenceByCountry.cfm?C=

AUS 

55. Egypt Independent [homepage on the internet]. Number of students with mumps climbs to 583 [updated 8
th
 

October 2012, cited 23
d
 April 2013]. Available from: 

http://www.egyptindependent.com/news/number-students-infected-mumps-climbs-583 

56. World Health Organization. The African Regional Health Report: The health of the people. WHO Bulletin. 

2013; 91. 

57. Dayan GH, Quinlisk MP, Parker AA, Barskey AE, Harris ML, Schwartz JMH, et al. Recent resurgence of 

mumps in the United States. The New England Journal of Medicine. 2008; 358: 1580-1589. 

58. Flipse W. Bofuitbraak in Oost-Vlaanderen in 2012. Infectieziektenbulletin. 2012; p. 15. 

59. Bangor-Jones RD, Dowse GK, Giele CM, van Buynder PG, Hodge MM, Whitty MM. A prolonged mumps 

outbreak among highly vaccinated Aboriginal people in the Kimberley region of Western Australia. Medical 

Journal of Australia. 2009; 191(7): 398-401. 

60. Outbreak News [homepage on the internet]. Marquette University issues health warning after student 

contracts the mumps. [updated 10
th
 September 2012, cited 23d April 2013]. Available from: 

http://outbreaknews.com/2012/09/10/marquette-university-issues-health-warning-student-contracts-mumps/ 

61. Ivancic-Jelecki J, Santak M, Forcic D. Variability of hemagglutinin-neuraminidase and nucleocapsid protein 

of vaccine and wild-type mumps virus strains. Infection, Genetics and Evolution. 2008; 8: 603-613. 

62. Matsubara K, Iwata S, Nakayama T. Antibodies against mumps virus component proteins. Journal of 

Infection and Chemotherapy. 2012; 18: 466-471. 

63. Echevarría JE, Castellanos A, Sanz JC, Martínez de Aragón MV, Peña Rey I, Mosquera M, et al. Mumps 

virus genotyping: basis and known circulating genotypes. The Open Vaccine Journal. 2010; 3: 37-41. 

64. Örvell C, Tecle T, Johansson B, Saito H, Samuelson A. Antigenic relationships between six genotypes of 

the small hydrophobic protein gene of mumps virus. Journal of General Virology. 2002; 83: 2489-2496. 

65. Nöjd J, Tecle T, Samuelsson A, Örvell C. mumps virus neutralizing antibodies do not protect against 

reinfection with a heterologous mumps virus genotype. Vaccine. 2001; 19: 1727-1731. 

66. Atraheuskaya AV, Kulak MV, Rubin S, Ignatyev GM. Mumps vaccine failure investigation in Novosibirsk, 

Russia, 2002-2004. Clinical Microbiology and Infection. 2007; 13: 670-676. 

67. Krogh A., Larsson B., von Heijne G., Sonnhammer E.L. Predicting transmembrane protein topology with a 

hidden Markov model: application to complete genomes. Journal of Molecular Biology. 2001; 305: 567-580. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addendum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

Figuur A: BLAST resultaat van consensussequentie van vier Jeryl-Lynn SH sequenties tegen de Protein Databank. 

Hieruit blijkt duidelijk dat er slecht één gedeeltelijke overlappend resultaat is dat bovendie slechts een identiteit heeft van 

44%. 



 

 

 

  

Figuur B: Globale distributie van alle bofgenotypes. 



 

 

  

Figuur C: Globale distributie van alle bofuitbraken uitgezet per jaar. 



 

 

  
Figuur D: Sequentielogo van alle SH sequenties tegen de gegevens van de bof Jeryl-Lynn vaccinstam in de SwissProt databank. 

Zwarte kleur geeft hydrofobe residu’s weer, rood duidt de negatief geladen residu’s aan (zuur), groen de polaire 

(waterstofbrugvormers) en blauw de positief geladen residu’s (basisch). 



 

 

 

 

 

  

Figuur E: Voorstelling van de gegroepeerde mutaties aan de binnenzijde van het F eiwit. De mutaties kunnen elkaar opheffen, doordat ze 

in elkaars buurt gelegen zijn. De mutaties zijn in grijs weergegeven. Links positie 28, midden positie 296 en rechts positie 301. 



 

 

 

 

  

Figuur F: Voorstelling van de gegroepeerde mutaties aan de binnenzijde van het HN eiwit. Ook hier is te zien dat ze in elkaars nabijheid 

liggen en elkaar op die manier kunnen opheffen. De gemuteerde posities zijn weergegeven in grijs. Positie 358 is linksonder gelegen, 

posities 319-382-385 en 386 liggen bovenaan van rechts naar links. 



 

 

  F HN SH TOTAAL 

WIT-RUSLAND 
 / / 1 1 
JAAR   2001  

BRAZILIE 
 / 1 16 17 
JAAR  2007 2007-2012  

CANADA 
 / 1 16 17 
JAAR  2007 2007-2012  

CHINA 
 / 2 24 26 
JAAR  2006 en 2008 2004-2010  

KROATIE 
 6 7 8 21 
JAAR 1998 en 2005 1969-2011 1969-2011  

DUITSLAND 
 / 10 11 21 
JAAR  2011 2011  

INDIA 
 / 2 4 6 
JAAR  / 1986-2012  

IERLAND 
 / / 5 5 
JAAR   2006-2009  

JAPAN 
 / 17 41 58 
JAAR  1993-2010 1993-2010  

MOLDAVIE 
 / / 1 1 
JAAR   2008  

MONGOLIE 
 1 1 20 22 
JAAR 2009 2009 2009  

NEPAL 
 / / 1 1 
JAAR   1998  

NEDERLAND 
 / / 3 3 
JAAR   2007  

PALESTINA 
 / / 1 1 
JAAR   2004  

RUSLAND 
 2 2 2 6 
JAAR  2003 2003  

SERVIE 
   2 2 
JAAR   2009  

SPANJE 
 / / 7 7 
JAAR   /  

ZWEDEN 
 / 2 3 5 
JAAR  1983 en 1984 1983/4 en 2010  

THAILAND 
 / / 13 13 
JAAR   2007-2008  

TURKIJE 
 / / 4 4 
JAAR   2006-2007  

VK 
 1 8 162 171 
JAAR 1996 1996-2004 1950s-2006  

USA 
 7 6 13 26 
JAAR 2000-2010 2007-2010 2006-2010  

 

 

  

Tabel A: Het aantal isolaten per proteïne per land, met vermelding van jaartal van isolaatafname.  



 

 

 

Tabel B: Voorstelling van de algemene consensussequentie van het SH proteïne (linkerkolom) en de percentages waarmee elk 

residu voorkomt op die bepaalde positie in alle SH sequenties uit de databanken. De kleurcode van de aminozuren is stelt de 

fysicochemische eigenschappen voor. De groene vakjes geven 95% conservatie weer, rode vakjes conservatie tussen 5% en 95%. 



 

 

<TITLE>FOLDX_runscript; 

<JOBSTART>#; 

<PDBS>#; 

<BATCH>list.txt; 

#geeft weer welke PDB bestand aangepast moet te worden 

 

<COMMANDS>FOLDX_commandfile; 

<RepairPDB>#; 

#correctie van de matrijsstructuur 

 

<BuildModel>#,mutant_file.txt OF individual_list.txt; 

#verwijst naar een bestand waarin de nodige mutaties beschreven worden en brengt mutaties 

aan. 

 

//<AnalyseComplex>#; 

<END>#; 

<OPTIONS>FOLDX_optionfile; 

<Temperature>298; 

<R>#; 

<pH>7; 

<IonStrength>0.050; 

<water>-COMPARE; 

<metal>-COMPARE; 

<VdWDesign>2; 

<numberOfRuns>1; 

<OutPDB>true; 

<pdb_hydrogens>true; 

<pdb_waters>true; 

<overwriteBatch>true; 

<END>#; 

<JOBEND>#; 

<ENDFILE>#; 

  

Voorbeeld van een FoldX runfile bestand. 
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Introduction: 

 

Mumps is an infectious disease caused by mumps virus, which belongs to the family of 

Paramyxoviridae. It mainly causes parotitis in combination with a fever and headache. It can also 

cause severe meningitis, encephalitis and orchitis. Mumps virus is acquired through airborne 

transmission of respiratory droplets or direct contact with infected droplets or saliva [1-3]. The MMR 

vaccine has been a long used tool for the prevention of the disease. However, the occurrence of 

recent mumps outbreaks, as the one seen in Ghent in 2012, raises the question if the mumps virus 

strains used for the vaccine and the current vaccine set-up (2 doses) are becoming insufficient for the 

set-up of a protective immunity, as has already been questioned earlier [4, 5]. Here, we analyze the 

main players at the viral surface, namely SH (small hydrophobic protein), HN (haemagglutinin-

neuraminidase protein) and F (fusion protein). Strain, genotype, sequence and structural information 

will help us determine whether the circulating strain or genotype of the virus has undergone 

mutations that influence immunity build up against the vaccine strain. 

 

We focused on the SH, HN and F proteins since these are the three surface proteins. The SH protein 

is currently used for genotyping the virus isolates, due to its high variability [5, 6]. Phylogenetic 

analysis based on SH led to the classification of mumps virus into 12 genotypes, named A to N, 

excluding E and M [6]. However, antibodies directed against the mumps virus mainly recognize 

epitopes on the HN protein. This protein is important for receptor binding, neuraminidase activity 

and promotion of the F protein activity [7]. The F protein, also a surface protein and hence a possible 

target for antibodies, mediates fusion between the virus membrane and the host cell membrane. 

Since the HN and F protein are the main surface proteins and hence the main targets of B-cell 

acquired immunity, we analyzed strain and sequence information of both HN and F protein in order 

to gain insight in their variation and the associated influence on immunity. 

 

Methods: 

 



 

 

To obtain information on the three viral proteins, SH, HN and F, we retrieved all data available on 

these tree mumps virus proteins from both UniProtKB/TrEMBL and UniProtKB/SwissProt 

(http://www.uniprot.org/) on the one hand and the Protein Sequence Database (PSDB, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein) on the other hand. After obtaining all information from each 

database and sorting for the three proteins, we used a script written in the Perl programming 

language to filter the information of interest: accession number, definition, source, journal, database, 

strain, country of origin, genotype, collection date and sequence. Next, all redundant isolates were 

removed. This means that for each protein, all retrieved sequences were compared. If this sequence 

was equal and the isolate was also the same (same date of collection, same region) one of these 

isolates was removed. In the first step, this redundancy filtering was carried out for each database 

separately. In a second step, both databases were merged and redundancy filtering was performed 

on the merged data. In this way, three files were obtained, one for each protein. Finally, the isolates 

were sorted and if available, data for all three proteins for this isolate were merged. The following 

data analysis is based on this isolate file. 

 

Results: 

 

By entering “mumps virus” in UniProtKB/TrEMBL and UniProtKB/SwissProt, 780 sequences could be 

retrieved. Of these, 75 are of the F protein, 104 of the HN protein and 297 of the SH protein. The 

same was done for two searches in the Protein Sequence Database: with the search term “mumps 

virus”, we retrieved 1519 sequences (136 for F protein, 239 for HN protein and 825 for SH protein), 

with the search term “mumps F/HN/SH and mumps virus”, 1145 sequences were retrieved (110 F, 

221 HN and 814 SH). Two searches were necessary to obtain all information from this repository. All 

of these isolates were sorted in separate files: one for each protein and database. Then, a multiple 

sequence alignment was run to remove redundant isolates. ClustalW 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) was used for the HN and F proteins. A script written in 

the Python programming language for the SH proteins, because the number of SH sequences was too 

large to submit in ClustalW. Next, all non-redundant isolates of the different databases were merged 

per protein. Again, a multiple sequence alignment was performed for each protein to remove all 

redundant isolates, this time the script written in the Python programming language was used for all 

proteins. This resulted in the following final number of non-redundant isolates for each protein: 98 

for F protein, 171 for HN protein and 851 for SH protein. It is important to note that we carried out a 

redundancy filtering procedure based on isolates rather than sequences because this maintains 

information about the origin of the isolate (different date of collection, different region; hence 

different host) even though the sequences might be identical. Indeed, this isolate information can be 

of importance for further analysis regarding virus spread and evolution. 

 

In the following step, all isolates found were sorted and linked with the protein information for each 

of these isolates. Throughout all databases, 586 strains (mainly vaccine strains) or clinical isolates 

were retrieved. Only 44 of these 586 strains/isolates contained information for all three proteins. In 

http://www.uniprot.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/


 

 

Table 1, the number of isolates is shown for each country that has made their information publicly 

available. 

 

The first conclusion that can be drawn from Table 1 is the lack of data from Africa and Australia. This 

conclusion is confirmed by analysing Figure 1 in which all known genotypes from the retrieved 

isolates are mapped onto the world. One possibility for this lack of information might be that these 

countries did not make their data publically available. This is supported by reports of the WHO that 

describe the presence of genotype B and C in Africa and genotype J in Australia [6]. In addition, there 

are several reports of mumps cases in Australia indicating that they too suffer from mumps 

outbreaks [8-11]. This is in contrast to what is seen in Africa. Here, no reports on individual mumps 

incidence have been made, but a news item was published on the website of the WHO that there is 

currently an outbreak in Egypt [12]. It is most likely that the African countries are economically 

incapable of close and individual follow-up of mumps or have a priority focus on other diseases such 

as HIV, malaria and diarrhoea which are the leading causes of death in this part of the world. 

 

Comparison of Figure 1 which maps all known genotypes from the retrieved data and an analogous 

study of the WHO shows few differences [6]. However, some genotypes from the databases used 

here cannot be found on the map of the WHO. This is the case for genotype C, identified in Canada 

and genotype G found in India. Analysis of the date of isolate collection showed that the genotypes 

that could not be found, were retrieved either before 2005 or after 2011 [6]. Also for genotype J 

circulating in Thailand, no information could be found from the WHO. 

  



 

 

  F HN SH TOTAL 

BELARUS  / / 1 1 
 YEAR   2001  

BRAZIL  / 1 16 17 
 YEAR  2007 2007-2012  

CANADA  / 1 16 17 
 YEAR  2007 2007-2012  

CHINA  / 2 24 26 
 YEAR  2006 and 2008 2004-2010  

CROATIA  6 7 8 21 
 YEAR 1998 and 2005 1969-2011 1969-2011  

GERMANY  / 10 11 21 
 YEAR  2011 2011  

INDIA  / 2 4 6 
 YEAR  / 1986-2012  

IRELAND  / / 5 5 
 YEAR   2006-2009  

JAPAN  / 17 41 58 
 YEAR  1993-2010 1993-2010  

MOLDOVA  / / 1 1 
 YEAR   2008  

MONGOLIA  1 1 20 22 
  2009 2009 2009  

NEPAL  / / 1 1 
 YEAR   1998  

NETHERLANDS  / / 3 3 
 YEAR   2007  

PALESTINA  / / 1 1 
 YEAR   2004  

RUSSIA  2 2 2 6 
 YEAR  2003 2003  

SERBIA    2 2 
 YEAR   2009  

SPAIN  / / 7 7 
 YEAR   /  

SWEDEN  / 2 3 5 
 YEAR  1983 and 1984 1983/4 and 2010  

THAILAND  / / 13 13 
 YEAR   2007-2008  

TURKEY  / / 4 4 
 YEAR   2006-2007  

UK  1 8 162 171 
 YEAR 1996 1996-2004 1950s-2006  

USA  7 6 13 26 
 YEAR 2000-2010 2007-2010 2006-2010  

Table 1: Number of isolates and protein sequences found for each country. If available, the collection year of the isolates is 
reported. F, HN and SH: number of protein sequences found for each F protein, HN protein and SH protein respectively. 
TOTAL: number of publically available isolates for the country given. 

All retrieved data were also mapped per year onto the world as illustrated in Figure 2. Analysis of 

these data reveals a large gap of missing data between 1969 and 1983. The start of this gap more or 

less coincides with the start of the worldwide vaccination program against mumps. It is most likely 

that in the years following this vaccination start, the number of mumps infections in young children 

dropped as is expected from a vaccination program for the young ones. The ‘new’ start of data 

collection most likely occurred when mumps started to become a disease of young adults, an 

observation that raised questions towards immunity and vaccine efficacy. 

 



 

 

Also, since the year 2000, there is a close follow-up of mumps outbreaks, particularly in the more 

developed countries. This can be explained by the goal that was set by the CDC to eradicate mumps 

by the year 2010 and the good results that were achieved with the elimination of measles [13, 14]. 

Despite the thorough vaccination programme in most developed countries since the 1970s, the 

incidence of mumps has severely decreased but there are recurring outbreaks [15-19]. Comparison 

of genotype data of a particular outbreak in one region at a certain moment in time with genotype 

data from other regions at that moment in time shows the occurrence of different genotypes. This 

might be attributed to the use of vaccines from different genotypes in different parts of the world. 

Another possibility is that the main players against which B-cell mediated immunity is provoked, HN 

and F, have undergone mutations, changing their immunity acquired through vaccination. This latter 

hypothesis is of importance in the revision of the current vaccination program [20-22]. In addition, 

the most recent outbreaks of 2012 seem to have a worldwide distribution, similar to what is seen in 

recent times for viral diseases such as SARS. This fast spread is likely explained by the ease of 

travelling all over the world nowadays. It might be interesting to find out whether these virus isolates 

have a common ancestor. 

 

Conclusion: 

 

Since there is only a limited amount of publically available data, it is impossible to make an exact 

outline of the historical and current situation of mumps. Some countries are not covered in the 

analysis, due to this lack of information. Vaccination programs became standard in most 

industrialized countries resulting in a clear drop in occurrence of mumps. But there are still frequent 

mumps outbreaks, generally with a genotype that differs from the one present in the vaccine and 

affecting young adults instead of children. Further analysis of the sequences and the structures might 

shed light on the possible emerging problem of vaccine failure. 

 

Future work: 

 

With the here described information, a comparison of all sequences will be carried out. In a first step, 

a consensus sequence of the three proteins of interest will be made. Next, an analysis of the 

positions deviating from this consensus will be performed. After this analysis, a three-dimensional 

model will be built of the consensus sequence. Evaluation of the mutated positions on this model 

might reveal possible causes for the current mumps outbreaks seen in young adults.  

 

Availability of several isolates from the same or a different genotype, originating from the same 

region but spread over time will allow us to closer investigate the mutation rate of the mumps virus 

and its respective proteins. 

  



 

 

 

  

Figure 1: global distrubution of genotypes. 



 

 

  

Figure 2: distribution of mumps outbreaks mapped out per year. 
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Introduction: 

Mumps is an infectious disease caused by the mumps virus, which belongs to the family of 

Paramyxoviridae. It mainly causes parotitis in combination with fever and headache, but it 

can also cause severe meningitis, encephalitis and orchitis. Mumps virus is acquired through 

airborne transmission of respiratory droplets or direct contact with infected droplets or 

saliva [1-3]. 

One of the proteins in the membrane of the mumps viral particle, is the small hydrophobic 

protein or SH protein. This protein is inserted in the membrane, with the C-terminus 

oriented to the inside of the virus and the N-terminus at the surface. The protein consists of 

57 amino acid residues which are translated from 318 nucleotides. Although this is a 

membrane protein, the function of the protein is not well known. Studies have suggested 

that SH might be involved in the inhibition of apoptosis of infected cells [4]. On the other 

hand, SH is most likely not involved in virus growth [4, 5]. Next to the unknown function of 

the protein, there is also no structural information available. This is due to the lack of an 

experimentally determined structure for the protein and the lack of structures for 

homologous proteins (as determined by a blast of the Jeryl-Lynn SH protein against PDB). 

 



 

 

The SH protein is the most variable protein of all mumps virus proteins [4, 5], and its 

sequence is therefore used for genotyping different mumps strains. So far, twelve genotypes 

have been identified, namely A-N, where E and M are excluded and reclassified into 

genotypes C and K, respectively [6]. The genotyping of clinical mumps isolates is important 

to register the prevalence of mumps outbreaks and to enhance the efficiency of designing a 

new and perhaps more effective vaccine [2, 4, 6, 7].  

Outline of the problem: 

 

Recently there have been several outbreaks of mumps in Flanders. These outbreaks mostly 

affected young adults, of which most were fully vaccinated with the MMR vaccine, as 

outlined by the Belgian vaccination programme. To analyse these outbreaks, clinical samples 

were collected. The isolates were subsequently genotyped and the outbreaks could be 

categorized as genotype G5, also known as the ‘Groningen’ variant, which also circulated 

recently in the Netherlands [8, 9]. 

These outbreaks show a worrying shift in the affected population: what used to be a disease 

of young children seems to have become a disease of young adults. Moreover, the disease 

spreads through a vaccinated population because in Belgium, children are first vaccinated 

against mumps at the age of 12 months and a second time at the age of 10-12 years. This 

raises the question whether an adjustment of the vaccine or a change of the vaccination 

strategy is needed. Moreover, there is a possibility that the circulating genotype is less well 

neutralized by the vaccine (primary vaccine failure) or that the raised immune response 

wanes more quickly (secondary vaccine failure).  

 

This report focuses on the comparison of the SH sequences of two recent clinical isolates 

with the SH sequence of the vaccine strain (Jeryl-Lynn) as well as the SH sequence of 

genotype G and/or G5. The sequences of the three latter isolates were obtained from two 

repositories: UniProt and the Protein Sequence Database, as described in report 1. 

 



 

 

Methods: 

 

Two RNA sequences of clinical isolates were obtained via the WIV-ISP. In order to compare 

these sequences with the sequences of the vaccine strain and genotypes G/G5, on a protein 

level, the RNA sequences have to be translated to the corresponding protein sequence. This 

was achieved with the translation tool, Translate of the Swiss Institute for Bioinformatics 

[10]. 

In a next step, all RNA and protein sequences were aligned with the aid of ClustalW [11]. On 

RNA level, the two sequences of the clinical isolates were aligned with four available Jeryl-

Lynn RNA sequences. Both clinical SH RNA sequences were also aligned with two RNA 

sequences of genotype G5. The same alignments were carried out on the level of the protein 

sequence. The resulting alignments were subsequently analysed for mutated positions. 

Finally, all variant positions on protein level were cross-matched with all non-conserved 

positions of all protein sequences of genotype G. This analysis is currently not possible on 

RNA level because of the small amount of available RNA sequences. 

 

Results: 

 

In this analysis, four Jeryl-Lynn sequences were used. These sequences were retrieved from 

the UniProt repository. There is no information on collection date or origin of the samples. In 

the following, we will refer to these sequences with: JL_1, JL_2, JL_3 and JL_4; respectively 

UniprotId Q9J4L2, P22110, Q8QV66 and FJ211584.1. We also use two sequences of 

genotype G5 as retrieved from UniProt. These sequences were obtained from two Irish 

clinical isolates, collected in 2008 and 2009. They will be referred to as GT_G5_08 (UniProtId 

D0V8C8) and GT_G5_09 (UniProtId Q9PX96), respectively. The two clinical isolates of the 

recent mumps outbreak are referred to as seq105 and seq132. 

 

 



 

 

1. Comparison of the clinical isolates with the Jeryl-Lynn strain on protein level. 

 

The multiple sequence alignment of the protein sequences of the clinical isolates and the 

Jeryl-Lynn sequences, shows that there are twelve mutated positions of which three are 

non-conservative (blue). The last column of Table 1 contains the number of changes in the 

codon that are needed to result in variation at protein level. 

A change of two letters in the codon indicates that the variation observed at protein level 

most likely occurred in a two-step process. 

 

POSITION CONSENSUS RESIDU VARIATION VARIANT FOUND IN: CODON CHANGE 

14 L V JL_1, JL_2 1 

16 I T JL_3, JL_4 1 or 2 

28 T I Seq132, seq105 1 

32 I V Seq132, seq105 1 

33 N T Seq132, seq105 1 or 2 

34 Y H JL_3, JL_4 1 

35 K N JL_3, JL_4 1 

40 Y H JL_4, Seq132, seq105 1 

49 S F Seq132, seq105 1 or 2 

50 R H Seq132, seq105 1 or 2 

52 G S/N Seq132, seq105 1 or 2 / 2 

55 H Q JL_3, JL_4 1 

 

Table 1: Analysis of variation between the sequences of SH of Jeryl-Lynn and the two recent clinical isolates. The codon 
change represents the number of mutations needed at RNA level to obtain the mutation at protein level. Non-conservative 
variation is indicated in blue. 

 

In Figure 1, the multiple sequence alignment of the two clinical isolates and the Jeryl-Lynn 

sequences is shown. In general, the variations occur among non-hydrophobic residues; not 

in the transmembrane region which was predicted with TMHMM [12]. Moreover, most 

variation occurs in the C-terminus; the region which points to the inside of the virus. 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 1: Multiple sequence alignment of four Jeryl-Lynn vaccine strain SH protein sequences and the SH protein of two 
clinical isolates (seq132 and seq105). The predicted transmembrane region is indicated in blue, the residues on the outside 
of the virus are underlined in red while those on the inside of the virus are underlined in green. 

 

2. Comparison of the clinical isolates with genotype G5 on protein level. 

 

From the multiple sequence alignment of the two clinical isolates and genotype G5, it can be 

seen in Table 2 that only two positions are different. These mutations also occur outside the 

transmembrane helix as can be seen in Figure 2. 

 

POSITION CONSENSUS RESIDU VARIATION VARIANT FOUND IN: CODON CHANGE 

49 F V GT_G5_09 1 or 2 

52 S N Seq105 1 

 

Table 2: Analysis of variation between the sequences of SH of Jeryl-Lynn and the two recent clinical isolates. The codon 
change represents the number of mutations needed at RNA level to obtain the mutation at protein level.  

 

 

 

 

 

Figure 2: Multiple sequence alignment of two genotype G5 SH protein sequences and the SH protein of two clinical isolates 
(seq132 and seq105). The predicted transmembrane region is indicated in blue, the residues on the outside of the virus are 
underlined in red while those on the inside of the virus are underlined in green. 

 

 

 

 



 

 

3. Comparison of mutated positions between JL and G5 and mutated positions in 

genotype G 

 

In a third step, a comparison was made between all mutated positions determined above 

and the conservation percentage for each position of the available genotype G sequences. 

There are only three positions that vary between both the clinical isolates and the Jeryl-Lynn 

sequences (Table 3). 

 

POSITION GENOTYPE G COMPARISON 

28 I → V T → I (CI + JL) 

32 V → I I → V (CI + JL) 

52 S → N G → S/N (CI + JL + G5) 

 

Table 3: Representation of cross-matched mutated positions between the clinical isolates, Jeryl-Lynn isolates and consensus 
of all genotype G sequences. 

 

4. Comparison of clinical isolates with JL on RNA level 

 

Table 4 shows all mutated positions on RNA level upon comparison of the two clinical 

isolates and Jeryl-Lynn vaccine strain sequences. There are 30 mutated positions, of which 

four positions form two clusters. These mutations are also found on protein level, namely 

98-99 and 154-155, with a mutation from Asn to Thre and one from Gly to Asn, respectively 

(see also Table 1). 

  



 

 

POSITION CONSENSUS RESIDU VARIATION VARIANT FOUND IN: CODON CHANGE 
9 A G CI L 

18 T C CI L 

21 C A CI L 

30 A C CI L 

40 T G JL E 

47 T C JL M 

48 C T CI L 

54 C T CI L 

60 C/A/G / / L 

69 T C JL L 

70 C T CI E 

83 C T CI M 

90 G A CI L 

93 T C JL L 

94 A G CI E 

98 A C CI M 

99 C T CI L 

100 T C JL E 

105 G T JL L 

108 G T CI L 

114 G T JL L 

117 A/G / / L 

118 T/C / / E 

136 C/A / / E 

146 C T CI M 

149 G A CI M 

154 G A CI E 

155 G A CI M 

159 T C CI L 

165 C C JL L 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4: All mutated positions on RNA level upon comparison of the two clinical isolates and Jeryl-Lynn vaccine strain 
sequences. The table also shows which nucleotide mutation occurred as well as in which sequence the mutation 
occurred. Green shows two consecutive nucleotides in one codon. 



 

 

5. Comparison of the clinical isolates with genotype G5 on RNA level 

 

The multiple sequence alignment of the SH RNA sequences of the two clinical isolates and 

genotype G5, reveal four mutated positions. The latter two mutated positions, as seen in 

Table 5, cause an amino acid change at position 49 and 52 respectively. 

 

POSITION CONSENSUS RESIDU VARIATION VARIANT FOUND IN: CODON CHANGE 

102 T C G5 T 

117 A G CI T 

145 T G G5 F 

155 G A CI S 

 

Table 5: Comparison between the clinical isolates and genotype G5 sequences of the mutated positions on RNA level. 
Mutated residues are shown, as well as which codon letter has changed and the isolate in which the variant is found. 

 

Discussion: 

 

A first conclusion that can be drawn from these results is that there is clearly more variation 

between the SH protein sequences of the clinical isolates and the Jeryl-Lynn vaccine strain 

SH protein than between the SH protein of the clinical isolates and available genotype G5 

sequences. The genotype of the isolates originating from the current mumps outbreaks 

accounts for this difference. The current mumps outbreaks are also of the G5 genotype but it 

seems that there is already variation compared with ‘older’ (2008-2009) isolates. This 

indicates that the mumps virus is still evolving. The Jeryl-Lynn vaccine strain on the other 

hand, belongs to genotype A and hence, as expected, more variation is seen. This difference 

could be a first indication that the current vaccine strain (Jeryl-Lynn) is failing in offering 

cross-protective immunity. 

Secondly, analysis of the variation reveals that most variant positions occur in the non-

hydrophobic region of the protein; variation is not found in the transmembrane helix. 



 

 

Instead, most variation is found at the C-terminus of the SH protein which points to the 

inside of the virus.  

Generally, we can conclude that the circulating mumps genotype does not differ that much 

from the known G5 genotype isolates. 

 

Future work: 

 

Further analysis of the circulating mumps variant includes comparison, both at sequence and 

structural level, of the F and HN proteins of clinical isolates from the current outbreaks with 

the known G5 genotype sequences and the Jeryl-Lynn vaccine strain. 
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