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Genetica in de geneeskunde

1. chromosomale afwijkingen : chromosomale erfelijkheid

• downsyndroom

2. monogene aandoeningen : monogene erfelijkheid 

• cystic fibrosis

3. polygene aandoeningen : multifactoriële erfelijkheid

• spina bifida

4. mitochondriële DNA afwijkingen : mitochondriële erfelijkheid

• diabetes +/ - doofheid



Chromosomale afwijkingen

1. additie of deletie van een geheel chromosoom

(numerieke afwijking)

2. additie of deletie van een deel van een chromosoom

(structurele afwijking)



46XX







7q11.23 signaal is 
rood

controle signaal is 
groen

del7q11.
23



monogene aandoeningen:
(mutatie in één gen     defect)

1. Autosomaal dominant

2. Autosomaal recessief

3. X-linked recessief

4. X-linked dominant







Stadia van DNA-ontrafeling

gensequentie aandoening mutaties eiwit

bekend bekend beschreven (functie)

A + + + +

B + - - -

C - + - -



DNA-diagnostiek (1)

Als mutatie bekend is: 1 à 2 weken

Als mutatie niet bekend is bij een groot gen: maanden!



DNA-diagnostiek (2)



DNA-diagnostiek (3)

Uitslag:

Bij bekende mutatie: normaal of afwijkend

Bij onbekende mutatie: soms unusual variant





Multifactorieel overervende aandoeningen

meerdere afwijkende / variant genen

+

(onbekende) omgevingsfactoren

defect





Tweelingen onderzoek *

Naast klassieke tweelingenonderzoek:

• multivariatie analyses (simultane analyse                              
van 2 of meer kenmerken)

• co-twin control studies (voor bijvoorbeeld de studie 
van genexpressie in 
discordante monozygote
tweelingen)

• extended twin-studies (studies van tweelingen en 
hun families)  

* bron: Boomsma et al 2002





Multifactoriële overerving
Lengte van Nederlandse dienstplichtigen



Multifactoriële overerving
Liability-verdeling met drempelwaarde





Voorbeeld:  spina bifida ( SB = "open ruggetje" )

• Voorkomen : < 1 : 1000 pasgeborenen

• Genetische factoren : - niet bekend : welke genen
: hoeveel genen

- wel bekend : na één kind met SB
herhalingskans 1 : 50

• Niet-genetische factoren : foliumzuurgebruik rond de tijd van de 
bevruchting vermindert de kans op SB









Multifactoriële aandoeningen I

Bij de genetische ontrafeling kunnen monogeen overervende subtypen 
worden herkend

voorbeeld:
Meckel syndroom (encephalocele, cystenieren, polydactylie): 
autosomaal recessief; herhalingskans: 25%



Totaal:
188 

monogeen
overervende
subvormen

bekend !





Bij de genetische ontrafeling  kunnen erfelijke variaties (polymorfismen) 
in één der betrokken genen worden gevonden, die kunnen leiden tot een
hogere of lagere kans op het optreden van de aandoening

Voorbeeld: polymorfisme in angiotensinogeen gen (M235T)       kans op 
hypertensie

Multifactoriële aandoeningen II



Polymorfismen in DNA

• Restriction Fragment Length Polymorphisms (RLFP's)

• Variable Number of Tandem Repeats (VNTR's, 

minisatellieten)

• Short Tandem Repeats (STR's, 

microsatellieten)

• Single Nucleotide Polymorphisms (SNP's)



Genetische ontrafeling

• Eerste fase : monogene varianten

voorbeelden : - BRCA1 en 2
- MODY
- FAP

• Tweede fase : - affected sib pair studies
- associatie studies
- kandidaatgenen



Associatie studies:

Cases - controls

DNA polymorfisme vaker in cases?

Bevestigen in 2 onafhankelijke studies

Resultaten in etnische groep 1, vaak niet bevestigd in etnische groep 2



Potentiële valkuil

Niet bekende variatie in etnische achtergrond tussen
patiënten en controle groep kan, als verschillende etnische
groepen verschillende incidenties hebben voor de 
aandoening, een bron zijn voor bias.

Moeten we dus etniciteit gaan registreren?



Foliumzuur, homocysteïne (hc) en NBD’s *

• Moeders van NBD kinderen: verhoogd hc in bloed

• HC-metabolisme is foliumzuur afhankelijk

• In het gen voor MTHFR zijn mutaties gevonden (C677T en A1298C) 
die kans op NBD 

• Deze mutaties veroorzaken verhoogd hc gehalte in bloed, dat 
genormaliseerd kan worden door extra foliumzuur

* vd Put et al (2001)









Ziekte van Alzheimer

3 monogene varianten

betrokken gen: apolipoproteïne E (APOE) op chromsoom 19

varianten: APOE 2, APOE 3, APOE 4

dragers van APOE 4: verhoogde kans op Alzheimer

heterozygoten 29% (populatiekans 15%)

homozygoten 50%





Factor V Leiden

Factor V betrokken bij omzetting van prothrombine in thrombine

Het gen is gelegen op chromosoom 1

Factor V Leiden: codon op 506CGA → CAA
(arginine → glutamine)

Noord Europa: 5% is drager

Discussie: •orale anticonceptie bij een draagster verhoogt het risico 
op een veneuze thrombose met factor 30.

•het absolute risico blijft echter laag
•geen consensus



SCN5A gen

Gelegen op chromosoom 3

Codeert voor een natriumkanaal dat actiepotentiaal 
in het hart initieert.

Mutaties    → lange QT syndroom.

Polymorfisme codon 1102 UCC   → UAC
→ serine → tyrosine

Voorkomend bij 13% van Afrikaanse Amerikanen.
Kans op aritmieën verhoogd?



Follow up studies voor 25 associaties *

diabetes type 1 1
diabetes type 2 9
hypertensie 1
schizofrenie 6
ziekte van Alzheimer 1
osteoporose 1
bipolaire stoornis 2
borstkanker 1
hoofd/hals kanker 1
coronair lijden 1
myocardinfarct 1

25
* Lohmueller et al, 2003 25





Nadif, 2003: 
A model of gene-environment interaction

Polymorfismen in het gen voor tumor necrosefactor (TNF∝) en het gen
voor lymphotoxine (LT∝) en het effect op biologische markers voor de 
reactie op oxidatieve stimuli bij mijnwerkers (n=259)

Hypothese: de beide polymorfismen beïnvloeden de respons van de 
longen van mijnwerkers bij blootstelling aan oxidanten die voorkomen in 
kolenmijnstof

Conclusie: voor het TNF-308 polymorfisme werd een interactie
aangetoond met de glutathion-peroxidase activiteit in erythrocyten die 
significant was in de groep met zware blootstelling aan mijnstof



Ander voorbeeld:
Relatie tussen HLA DPB I (E69) en gevoeligheid voor chronische
berylliumziekte bij arbeiders die met beryllium werken (elektronica en 
vliegtuig industrie)

N.B gene-environment interactions in PubMed: n=994!
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