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1 CHROMOSOMEN EN CELDELING 

Soorten genetisch onderzoek: 

 - diagnostisch onderzoek 

 - dragerschapsonderzoek:  drager X drager = ¼ kans op ziekte kind 

 - predictief genetisch onderzoek:  zal je bijv. huntinton krijgen? 

 - prenataal onderzoek:  vruchtwaterpunctie 

Menselijk lichaam > organen > weefels ( verzameling van cellen met dezelfde functie) 

soorten weefsels: 

 - bindweefsel:  verzorging structuur tss cellen 

 - epiteliaal weefsel:  vormen aflijning (bijv. darm) 

 - spierweefsel:  samentrekken en inkrimpen 

 - zenuwweefsel:  elektronische impulsen doorgeven nr cellen 

Cel > celkern(= nucleus) + citoplasma (vloeistof rond kern met andere onderdelen) 

invulling citoplasma: organellen 

 - mitochondriën:  bevatten ook erfelijk materiaal 

 - ribosomen, golgi-apparaat, endoplasmatisch reticulum 

 - peroxisomen/lysosomen (blaasjes in cel):  opruimen/inpakken + produceren enzymen 

receptoren rond cel:  weten of de cel moet delen of afsterven 

 -> celdood (vingers van elkaar, vervellen) 

1.1. CHROMOSOMEN 

Chromosoom (chroma: kleur, soma: lichaam) > genen /erfelijke factoren (eenheid erfelijk materiaal) 

Genoom = 46 chromosomen (23 paar) = 44 autosomen en 2 geslachtschromosomen/gonosomen 

       - chromosomen gerangschikt van groot naar klein (1grootst, 23 kleinst) 

   - 1 paar identieke chromosomen: homologe chromosomen (1 vd moeder, 1 vd vader) 

  - in kaart brengen: karyotype 

    -> rangschikking volgens grootte, plaats vh centromeer en banderingspatroon 

    -> weergave chromosomale consitutie 

    -> vrouw: 46,XX 

    -> man: 46,XY 

    -> internationale naamgeving: ISCN nomenclatuur ( Xp22 -> slides p8) 

cytogenetica: studie chromosomen 

Chromosoom > korte arm (p-arm) en lange arm (q-arm) + centromeer:  knikking tussen korte en 

lange arm, waar zusterchromatiden samenkomen (plaats varieert) + telomeer: uiteinde chromosoom 

3 soorten centromeren (op basis van plaats): 

  - metacentrisch:  centromeer in het midden 

   - submetracentrisch:  centromeer meer naar het uiteinde toe 

   - acrocentrisch:  centromeer meer op het uiteinde 

2 apparte beentjes chromosoom: zusterchromatiden 
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Somatische cellen: (alle cellen behalve geslachts-) 46 chromosomen (2n) = dipoid 

Geslachtscellen: 23 chromosomen (n) = haploid 

 

1.1.1. CELCYCLUS:  duur ongeveer 24u 

1. Mitotische fase: (1 uur) 46 chromosomen met 2 chromatiden -> 46 chromosomen met 1 

chromatide 

2. G1-fase (Gap 1): (10-12u tot jaren) decondensatie chromosomen = geen structuur meer te 

herkennen = chromatine. (info per chromosoom in enkelvoud-> vorige fase) 

RNA-en eiwitsynthese -> cel groeit = voorbereiding op S-fase 

3. S-fase (synthese fase): (6-8u) replicatie chromosomen -> op het einde heeft het chromosoom 

opnieuw 2 zusterchromatiden 

4. G2-fase (Gap 2): (2-4u) RNA- en eiwitsynthese hervat ter voorbereiding mitose 

Interfase: cellen zijn niet in celdeling 

  - erfelijk materiaal in kern amorf: chromatine <-> chromosomen 

   - condensatie net voor mitose = chromosomen 

1.2. DE CELDELING 

1.2.1 DE MITOSE 

somatische celdeling:  diploide moedercel splitst in 2 diploide dochtercellen (aantal chromosomen 

blijft constant) 

celdeling na bevruchting ( 1 cel moet volwassen individu=1014cellen worden) 

Kinetochoren: ovale structuren op centromeer 

  - splitising zusterchromatiden 

  - vasthechting spoeldraden 

Interfase (tussen twee opeenvolgende mitoses)  

  - nucleus = celkern met chromatine 

  - nucleolus = centrosoom in cytoplasma ( met 2 centriolen, microtubuli ->  vorming spoelfig.) 

5 fasen tijdens mitose: 
 1. Profase: Het centrosoom splitst zich op in 2 centriolen (dochtercentrosomen) die 
migreren naar de 2 polen van de cel. De nucleolus verdwijnt. De chromatine 
compacteert en de chromosomen worden individueel zichtbaar. Elk chromosoom 
bestaat uit 2 zusterchromatiden verbonden door een centromeer. 
 2. Metafase: De kernmembraan verdwijnt. In het cytoplasma wordt de spoelfiguur 
gevormd, de 2 centriolen bevinden zich in beide polen van de cel. De 
chromosomen migreren naar het evenaarsvlak tussen de polen van de 
spoelfiguur. Vanuit de centriolen worden microtubuli (=spoeldraden) gevormd die 
zich vasthechten op de kinetochoor t.h.v. het centromeer van de chromosomen. 
 3. Anafase: de 2 zusterchromatiden van elk chromosoom worden gescheiden. Door 
contractie van de microtubuli bewegen de 2 sets chromatiden van het 
evenaarsvlak naar de tegenovergestelde polen. De cel wordt langer (toenemende 
afstand tussen beide polen van spoelfiguur) als voorbereiding op de celdeling. 
4. Telofase: De migratie van chromosomen naar de twee polen van de cel is 

interfase 
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volledig. De microtubuli verdwijnen. De kernmembraan wordt opnieuw 
aangemaakt. De celmembraan snoert in. 
 5. Cytokinese (celdeling): De kernmembraan is volledig en omringt de 
decondenserende chromosomen. De nucleolus verschijnt opnieuw. De cel splitst 
zich in 2 dochtercellen. 

1.2.2. DE MEIOSE 
Geslachtsdeling of reductiedeling: uit een diploide moedercel ontstaan 4 haploide dochtercellen 
(gameten) 
celdeling voor de bevruchting 
 
Belang: - doorgeven genetisch materiaal aan nakomelingen 
  - constant houden gen materiaal generatie na generatie 
  - genetische diversiteit (er kunnen veel versch combinaties ontstaan) 
 
De eerste meiotische deling (meiose I) = reductiedeling 
1. Profase I: opeenvolgende stadia: 
- Leptoteen: De chromosomen condenseren en worden zichtbaar, maar de 
  twee zusterchromatiden worden niet zichtbaar. De telomeren hechten zich 
  aan het kernmembraan. 
- Zygoteen: Er onstaat een alignatie (paring, synapsis) van de homologe 
  Chromosomen = bivalenten. 
- Pachyteen: De 2 homologe chromosomen bestaan elk uit twee zusterchromatiden. Het 
  ‘4’ zusterchromatiden naast elkaar = tetrade 

 De zusterchromatiden die aan de binnenzijde gelegen zijn kleven aan elkaar waardoor  
uitwisseling van genetisch materiaal tussen de 2 niet-zusterchromatiden optreedt 
= ‘crossing over’(=meiotische recombinatie). 

- Diploteen: De chromatiden zijn volledig zichtbaar. De homologe 
  chromosomen wijken uit elkaar, maar blijven op enkele plaatsen verbonden. 
  Deze X-vormige gebieden tussen de 2 niet-zusterchromatiden noemt men de 
  chiasmata. Een chiasma is dus de plaats waar de crossing-over heeft plaats 
  gevonden. 
- Diakinese: De chromosomen verkorten en verdikken verder tot maximale 
  contractie. De kernmembraan en nucleolus verdwijnen. De spoelfiguur wordt 
  gevormd en de microtubuli hechten zich aan de kinetochoren. Dit vormt de 
  overgang naar de metafase I. 
2. Metafase I: De spoelfiguur is volledig. De 2 homologe chromosomen 
(chromosomenpaar) bevinden zich in het evenaarsvlak. 
3. Anafase I: De 2 homologe chromosomen wijken uit elkaar en migreren naar de 
tegenovergestelde polen. 
4. Telofase I: migratie van chromosomen (elk 2 zusterchromatiden) is volledig. 
Nieuwe kernmembranen worden gevormd. 
 
 Dus 1 diploide cel (46 chromosomen) -> 2 haploide (23 chromosomen) 

   dochtercellen. 

De tweede meiotische deling (meiose II) 
Mitose zonder voorafgaande S-fase 
de chromatiden van de 23 chromosomen worden opgesplitst 
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1.3 GAMETOGENESE BIJ DE MENS 
 
zie slides pagina 20 en 21. 
Vrouw: oogenese (=proces waarbij eicel gevormd wordt). 
Na de bevruchting begint de nu diploide cel door mitose te delen. Na 3 maanden bevruchting. 
Een deel van deze oögonia(moedercellen) begint aan een meiose, maar dit proces stopt reeds 
tijdens de profase van meiose1. Deze cellen noemt men primaire oöcyten. Dictyotene = een 
rustfase in de oogenese. 
Ocyten: dit zijn de gameten die overblijven na de meiose. Uit elke diploïde moedercel die 
meiose ondergaat komen 4 diploïde dochtercellen of ocyten vrij. Bij mannen en vrouwen 
verschilt het moment waarop de meiose gebeurt, de hoeveelheid ocyten die vrijkomen, de 
hoeveelheid ocyten die door de meiose geproduceerd wordt,…  
 
Bij de eerste ovulatie wordt de verdere meiose overlopen. 
Wanneer een diploide cel zich tijden de ovulatie splitst in 1 haploide cel zal een van de 2 (de 
dominante) het meeste cyptoplasma krijgen, waardoor er een secundaire oocyte ontstaat die 
groter is en een poolichaampje. 
Door de bevruchting met een zaadcel kan de secundaire oocyte de seundaire meiotische deling 
doen en wordt het terug een 2n. 
DUS: meiose start in de baarmoeder en de meiose is ongelijkmatig bij de verdeling van het 
cytoplasma (alles gaat naar de secundaire oocyte) 
 
Man: spermatogenese (=proces hoe zaadcel gevormd wordt). 
De cellen migreren om een teelbal te vormen en maken spermatogonia (stamcellen) aan. 
De primaire spermatocyte zijn de voorloper van de zaadcel. 
De meiose start in de pubertijd. Anders dan bij de vrouw wordt het cytoplasma wel eerlijk 
verdeeld. De meiose is gericht op het zo veel mogelijk zaadcellen maken (bij de vrouw is het 
gericht op een goede) . het mytochondrien krijgt de foetus van de moederlijke eicel. 

 
Na 30 jaar krijgt men groter risico van chromosonale afwijkingen (=iets misgelopen bij vorming 
eicel of zaadcel). 
Mannen zijn gevoeliger voor mutaties door uitwendige factoren. 
 

 

2 CHROMOSOMALE AANDOENINGEN 
 
2.1 CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN 
 
2.1.1 ALGEMEEN 
Vermoeden bij: 
  - herhaald miskraam (>3) 
  - vroeggeboorte of doodgeboren kind met malformaties 
  - onverklaarde mentale achterstand 
  - chromosomaal fenotype -> ziet eruit alsof hij afwijking heeft 
  - abnormale geslachtelijke ontwikkeling en functie (uitblijven menstruatie enz) 
  - prenataal:  -> moeder >35j 
    -> chrom. Afwijkingen bij vorig kind 
    -> een van de ouders drager 
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    -> echografische afwijking 
    -> verhoogde triple test ( enzymen moeder meten) 
    -> nekoedeem (vocht in nek) 
aanwezig in 10 procent van de zaadcellen en 20 procent van de eicellen 
  - frequente oorzaak bij spontaan miskraam (50 procent) 

  - o,5 – 1 procent levengeborenen heeft chr afwijking 

2.2.2 VERSCHILLENDE TYPES CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN 

numerieke: afwijking in aantal chrom 

structurele: afwijking in structuur chrom 

2.2 NUMERIEKE CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN 

2.2.1 SOORTEN 

Euploidie:  normaal aantal chromosomen-> 46 chr 

Aneuploidie: een verlies of winst van chrom tov diploide set 

  - trisomie: 3 exemplaren van een bep chromosoom (bijv. trisomie 21)-> 47 chr 

  - monosomie: 1 exemplaar van een bep chromosoom (bijv. monosomie 22)-> 45 chr 

  - tetrasomie: 4 exemplaren van een bep chromosoom (bijv tetrasomie 16)-> 48 chr 

Polyploidie: toename volgens veelvoud van haploide set (3n, 4n,.) 

  - triploide: een volledige extra set-> 69 chr 

  - tetraploidie: twee extra sets-> 92 chr 

2.2.2 ANEUPLOIDIE 

- meest voorkomend type (5 procent van alle zwangerschappen) 

- gevolg van 3 belangrijke mechanismen: 

 - non-disjunctie in meiose 1 (p 42) 

   - 1 paar homologe chromosomen wordt niet uit elkaar getrokken 

   - ontstaan van disomische gameten (24 chr) en nullisomische (22 chr) 

  - non-disjunctie in meiose 2 (p 43) 

   - 1 chromosoom wordt  niet gescheiden in 2 zusterchromatiden 

   - ontstaan van disomische gameten en nullisomische gameten 

  => oorzaak monosomie (22+23 chr) en trisomie (24+23 chr) 

 

  - non-disjunctie na bevruchting (in mitose) (p 46) 

   - 46 chr-> 46 chr -> 45 chr 

           -> 47 chr 

        46 chr -> 46 chr 

       -> 46 chr 

oorzaken van non-disjunctie 

meestal materneel en leeftijdsgebonden 

  - op oudere leeftijd minder goede ‘kwaliteitscontrole’ voor oöcyten ivm spermatosoa 

  - oöcyten  zijn al in werking van voor de geboorte en spermatosoa pas vanaf puberteit 

  - ouder -> slappere meiotische spoelfiguur 

mosaïcisme 
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mosaïcisme = niet alle lichaamscellen bevatten de chr fout 

- kan ook gevolg zijn van anafase lag (p 46) 

  -> trisomische cel in meiose: soms gaat 1 zusterchromatide verloren in  meiose 2 

  -> ¼ van de gameten is dan normaal 

2.2.3 POLYPLOIDIE 

triploidie (n=69):  

  - meestal ten gevolge van bevruchting door 2 zaadcellen = dispermie 

  - soms door bevruchting diploïde en haploïde gameet 

  - 1-3 procent van alle bevruchtingen 

  - 1/10000 leeft bij geboorte en sterft meestal binnen de dag 

Tetraploidie (n=92): 

  - uitblijven van celdeling na kerndeling  

  - bevruchting/fusie van 2 diploïde zygoten 

  - bij extra maternale set (69,XXX) is de placenta onderontwikkeld 

  - bij extra paternele set (69,XXY) is het embryo onderontwikkeld 

2.2.4 INCIDENTIE AN CHROMOSOOMAFWIJKINGEN 

verdeling chromosoomafwijkingen in spontane miskramen -> p 48 

numerieke chromosoomafwijkingen bij levendgeborenen -> p 49 

Down syndroom 

- beschreven door dr. Down in 1866 

- incidentie bij geboorte : 1/650 – 1/800 kans -> incidentie groter bij conceptie 

- chr afwijking gevonden in 459 (lejeune) 

soorten 

 1. Trisomie 21 (95 procent) 

  - in 90 procent van de gevallen maternele afkomst 

 - meestal als gevolg van non-disjunctie in meiose 1 

  - ouders hebben normaal karyotype 

  - klein herhalingsrisico (1 procent) 

  

 

 2. Translocatie, hier: robertsoniaans (4 procent) 

  - deel chr 21 hangt vast aan ander chr 

  - ouders kunnen drager zijn -> meer kans op misvormd kind, ook kans op normaal 

  - moeder drager: meest kans op misvormd kind (p 53) 

 3. Mosaïcisme (1 procent) 

  - postzygotische non-disjunctie 

  - postzygotische anafase lag 

  - milder klinisch beeld doordat sommige cellen wel normaal zijn 

fenotype 

 - hypotonie = slappe spieren 

 - IQ 40-50 
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 - faciaal dysmorfisme 

  - opwaards gerichte oogspleten 

  - epicantusplooi in ogen 

  - brushfield spots in ogen 

  - vlak aangezicht 

  - kleine oren 

- hartafwijkingen(40 procent) 

 - apenplooi in handen en clinodactylie = samensmelting vingers 

 - sterk verhoogd risico op leukemie (geen risico op andere kankers!) 

 - vroeg begin alzheimer (35j) 

pre-natale diagnose 

- gestoorde serumtest in 1ste trim zwangerschap 

- verdikte nekplooi (12 weken)= nuchale transmissentie 

- afwezigheid neusbeentje 

belang karyotypering 

- verklaring voor fenotypische defecten 

- bepaling herhalingsrisico volgende zwangerschap 

- programma voor zorg en behandeling 

  - hartonderzoek 

  - oogonderzoek 

  - meting thyroidhormonen 

  - mogelijke ruggenmergletsels vermijden  

  - aangepast schoolprogramma 

- onderzoek: identificatie ziektegenen 

trisomie 13 (pateau syndroom) 

- incidentie 1/20000 levendgeborenen 

- vaak overlijden bij of na geboorte 

vaak - afwijkingen centraal zenuwstelsel 

  - malformaties andere organen 

  - groeiachterstand 

typisch   - gespleten lip/ gehemelte 

   - huid –en botdefecten op schedel 

   - extra vingers of tenen (postaxiale polydactie) 

   - holoprosencefalie: misvorming hersenen 

   - afwezigheid ogen 

chromosomale afwijking  

  -meestal trisomie 21 

  - zelden robertsoniaanse translocatie 

  - zelden mosaicisme 

trisomie 18 (edwards syndroom) 

- incidentie 1/10000 levendgeborenen 

- vaak overlijden bij of na geboorte 

vaak - multipele congenitale afwijkingen 
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  - groeiachterstand 

  - ernstige mentale handicap 

typisch   - kort borstbeen 

   - convexe voetzolen (rocker-bottum feet) 

   - overlappende vingers (clenched fingers) 

chromosomale afwijking 

   - meestal trisomie 18 

  - zelden translocatie 

  - zelden mosaïcisme 

=> p 59 tabellen 

kinefelter syndroom (47,XXY) 

- incidentie: 1/1000 mannelijke pasgeborenen 

kenmerken 

  - kleine teelballen 

  - onvruchtbaar (infertiliteit) 

  - onderontwikkeling mannelijke geslachtskenmerken 

  - borstontwikkeling ( gynecomastie) 

  - grote gestalte, lange ledematen 

  - lager IQ: leer –en gedragproblemen 

  - verhoogde kans op borstkanker 

  - osteoporose 

  - behandeling met testosteron 

chromosomale afwijking 

  - 85 procent: 47, XXY in alle mitosen 

  - 15 procent: mosaïcisme (46, XY/47, XXY) 

triple X syndroom (47,XXX) 

- incidentie: 1/1000 vrouwelijke pasgeborenen 

- meestal onschuldig 

kenmerken 

  - normale vruchtbaarheid 

  - iets grotere gestalte 

  - geen verhoogd risico op chr afwijkingen bij kinderen 

  - gemiddeld lager IQ, meer onhandig 

 chromosomale afwijking 

  - trisomie X 

  - mosaicisme mogelijk 

47, XYY syndroom 

- incidentie: 1/1000 mannelijke pasgeborenen 

- meestal onschuldig 

kenmerken: 

  -normale vruchtbaarheid 

  - iets grotere gestalte 
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  - geen verhoogd risico op chr afwijkingen bij kinderen 

  - gemiddeld lager IQ 

  - meer impulsief/crimineel gedrag/ slechte psychosociale adaptatie? 

chromosomale afwijking 

  - wanneer geen mosaicisme steeds gevolg van non-disjunctie in paternele meisose 2 

Turner syndroom 

- beschreven door turner in 1938 

- chromosomale afwijking gevonden in 1959 

- incidentie bij geboorte: 1/5000 – 1/10000 (goter bij conceptie, vaak miskramen!) 

chromosomale afwijking: 

  - 50 procent: 45,X 

  - 20 procent: mosaïcisme: 46,XX/45,X 

  - 30 procent: structurele afwijkingen X chr 

fenotype: 

  - voor geboorte: veralgemeend oedeem (hydrops) of nekoedeem  

  - bij geboorte: gezwollen handen/voeten, brede hals 

  - uitblijven menstruatie (ovariële disfunctie – Xq) 

   - streak ovaries bij geboorte 

   - onvruchtbaar 

   - onderontwikkeling vrouwelijke geslachtskenmerken 

   - osteoporose = zwakke botten 

   - kleine gestalte (SHOX gen op Xp) 

aangeboren afwijkingen: 

  - nierafwijkingen 

  - vernauwing grote slagader (coarctatio aortae) 

lichamelijke kenmerken: 

  - korte 4de metacarpaal 

  - cibus valgus 

  - grote afstand tussen tepels 

behandeling met groeihormonen en oestrogenen 

non-verbaal IQ lager dan verbaal IQ 

 

2.3 STRUCTURELE CHOMOSOMALE AFWIJKINGEN 

= afwijkingen in structuur 

2.3.1 SOORTEN 

deletie: verdwijnen van een chromosomaal fragment 

duplicatie: verdubbeling van een chromosomaal fragment 

inversie: omkering van een chromosomaal fragment 

insertie: invoegen van een chr fragment in een ander chr (niet op het uiteinde) 

translocatie: verplaatsing van een chr fragment in een ander chr fragment 

  - reciprook of robertsoniaans 

ring: 2 breuken in resp korte en lange arm en herstel ter hoogte van breukpunten 
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Gebalanceerd: geen netto winst of verlies van chr materiaal 

ongebalanceerd:  wel winst of verlies chr materiaal 

isochromosoom: chromosoom gespiegeld 

2.3.2 GEBALANCEERDE CHROMOSOOM AFWIJKINGEN 

- geen fenotype bij drager gebalanceerde chr afwijking 

   -> tenzij als breukpunt gen verstoord door microdetetie thv het breukpunt 

- risico op abnormale nakomelingen ( niet meer gebalanceerd) 

- verhoogde kans op miskramen e onvruchtbaarheid 

- tekening p 68 

2.3.3 DUPLICATIES EN DELETIES 

- twee breuken in dezelfde chromosoomarm leiden tot verlies op duplicatie van het tusseningelegen 

chromosoomsegment 

Deleties 

- terminaal (ah uiteinde) of interstitieel (midden) 

- resultaat: ‘monosomie’ voor dat deel van chr 

- indien meer dan twee procent van haploid genoom: miskraam 

- microscopisch detecteerbaar: 

  - wolf-hirschhorn syndroom: terminale deletie op 4p (korte arm van chr 4) 

  - cri du chat syndroom: terminale deletie op 5p -> p 70!  

- submicroscopisch (microdeleties): 

  - velocardiofaciaal syndroom: interstitiële deletie op 22q 

  - angelman syndroom: interstitiële deletie op 15q 

  - prader-willi syndroom: interstitiële deletie op 15q 

  - smith-magenis syndroom: interstitiële deletie op 17p 

  - williams-beuren syndroom: interstitiële deletie op 7q 

- vaak metale handicap! 

Microdeleties 

- vaak cytogenetisch niet zichbaar 

- herkenbare klinische syndromen 

- worden gemedieerd door voorkomen van repetitieve en homologe stukken in het dna 

- op sommige plaatsen in het genoom komen zowel deleties als duplicaties voor, en geven aanleiding 

tot verschillende fenotypes 

 Velocardiofaciaal syndroom (VCFS) = digeorge syndroom, sprintzen syndroom, catch 22 

- 1/4000 levendgeborenen 

- gen haploinsufficientie syndroom 

- klinisch variabel met onvolledige penetrantie (-> niet weten hoe zwaar misvormd) 

- mentale retardatie, nasale spraak, kleine mond, retrognatie, microcefalie, typische 

   hartdefecten 

- ontstaan door oneven crossing over 

- cat-eye syndroom: triplicatie 22q11 -> p 74 
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2.3.4 ISOCHROMOSOMEN 

-> p 75 

- chromosomen worden verkeerd uit elkaar getrokken in zusterchromatiden 

2.3.5 RINGCROMOSOMEN 

 -> p 75 

- twee uiteinden chr gaan verloren en de nieuwe uiteinden smelten samen tot ring 

2.3.6 INSERTIES 

- gebalanceerd 

- meestal te klein om te infereren met bivalente  formatie, geen complexe structuren 

- dragers 50 procent risico op productie ongebalanceerde gameten en mogelijkheid tot abnormale  

   kinderen 

2.3.7 INVERSIES 

pericentrisch = centromeer betrokken in inversie 

paracentrisch = centromeer niet betrokken, enkel p of q arm (p 77) 

- meestal gebalanceerd en dus onschuldig tenzij het breukpunt een gen treft 

- nageslacht: vorming ongebalanceerde gameten mogelijk door crossing- over binnen geïnverteerd  

  segment tijdens meiose 1 -> p 78! 

- Mogelijke gameten bij pericentrische inversie: 

- normaal 

- gebalanceede inversie 

- duplicatie/deletie van niet-geïnvertreerde segmenten: 

  -> miskraam bij kleine inversie 

  -> mentale/fysische handicap bij grote inversie 

- Mogelijke gameten bij paracentrische inversie: 

- normaal 

- gebalanceerde inversie 

- acentrisch/dicentrisch chromosom: meestal miskraam 

  -> acentrisch : zonder centromeer ->  gaat afsterven 

  -> dicentrisch: twee centromeren -> gaat afsterven 

2.3.8 RECIPROKE TRANSLOCATIES 

= ‘de novo’ of familiaal (p 80) 

- frequente: 1/600 levendgeborenen 

- vaak familiespecifiek ( kan doorgegeven worden) 

- bepaalde recurrente translocaties in populate: bijv. t(11;22) 

- grote kans op ongebalanceerde gameten bij missegregatie meiose 

- Overerving bij translocatiedragers: 

- tijdens pachyteen proberen d getransloceerde chr tot een optimale synapsis te komen 

- kan alleen door een quadrivalent ipv bivalent -> zie p 81-83 

  -> 3 manieren van segregatie: 

   - alternerend (kruis) -> 50 procent, gebalanceerd leefbaar 
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   - nabuur 1 (horizontaal) -> 50 procent, ongebalanceerd, niet leefbaar 

   - nabuur 2 (verticaal) -> zeldzaam, ongebalanceerd, niet leefbaar 

- risico op abnormale nakomelingen hangt af van seks drager en aard vd chromosomen 

  - drager van der (14;21): 10 procent risico bij vrouw, 1-3 procent risico bij man 

  - drager van rob (21;21): geen kans op normale nakomelingen 

- verhoogd risico op: 

  - gereduceerde fertiliteit 

  - repetitief miskraam 

  - levend geboren kinderen met MR (mentale achterstand)/ CA (aangeboren afwijking) 

2.3.9 ROBERTSONIAANSE TRANSLOCATIES 

-> p 85, 86, 87 

- frequentie: 1/1000 

- meerderheid (95 procent) omvat 2 versch chromosomen ( t(13;14)-> 75pr en t(14;21)-> 10 pr meest 

  frequent 

- meestal dicentrische chromosomen 

3 CHOMOSOMENONDERZOEK 
soorten: 

  -  klassieke cytogenetica-karyotypering 

  -  fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) 

  -  vergelijkende genoom hybridisatie (CGH) 

3.1 KLASSIEKE CYTOGENETICA-KARYOTYPERING 

3.1.1 CONVENTIONELE CYTOGENETICA-KARYOTYPERING 

wanneer gebruiken? 

indicaties voor constitutionele(= in alle lichaamscellen) afwijking 

  -  onverklaarde mentale retardatie 

  -  aangeboren afwijkingen, dysmorfieën 

  -  herhaalde miskramen, prenataal of kort na de geboorte overlijden 

  -  zwangerschap op hogere leeftijd -> meer risico 

  -  verminderde fertiliteit 

  -  segregatie van een gebalanceerde translocatie in de familie 

  -  verstoorde puberteitsontwikkeling 

indicaties voor maligniteiten (kankers) 

  -  hematologische ziekten (leukemie, lymfoom, ...) 

  -  vaste tumoren 

Criteria waaraan weefsel moet voldoen: 

  - gemakkelijk te verkrijgen 

  - in staat zijn om te groeien en delen in cultuur, ofwel spontaan, ofwel door stimulatie met     

    externe producten 
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 Type van weefsel voor analyse 

   - Postnataal (na geboorte) 

   - Perifeer bloed (gewoon uit ader) 

   - Huidfibroblasten (lange spoelvormige cellen) 

   - Maligne cellen: bloed, beenmerg, lymfeklier, tumor 

  - Prenataal (voor geboorte) 

   - Vruchtwatercellen (amniocyten – week 15-16)-> laat: psychologisch zwaar 

   - Vlokken v foetus ter hoogte van placenta (chorion villi – week 10-12) 

   - navelstrengbloed (zeer invasief!) 

karyotypering: onderzoek van het aantal en de structuur van de chromosomen + aanleg van een 

karyotype (chromosomenkaart) 

  - geen onderzoek van de individuele genen! -> alleen chromosomen 

  - beperkt resolutievermogen -> weinig details 

1923: Painter - aantal humane chromosomen: 48 

1953: watson and crick - de beschrijving van het dubbel helix model 

1956: Tijo and Levan - correct aantal chromosomen : 46 

Procedure: 

  1.  Bloedstaal (met antistollingsmiddel in buisje met groene dop)  

  2.  Korte termijn cultuur (37°C, 48-72hr) , PHA-stimulatie -> bloedstaal in medium met juiste  

       voedingsstoffen 

  3.  Stop in mitose (colchicin) + Hypotonische behandeling -> stop in metafase voor herkenbaarheid  

       chromosomen door toevoegen gif + hypotone shock geven met caliumchloride 

  4.  Fixatie met methanol en azijnzuur (alles kapotmaken dat niet met chr te maken heeft) 

  5.  Bandering 

  6.  Digitale beeldvorming 

  7.  Karyotype 

-> extra details p 101! 

Chromosoom-bandering 

  -  pas ontdekt in de jaren 1970 

  -  veel variëteit aan banderingstechnieken 

  -  bandering reflecteert de base samenstelling van een bepaalde regio en de mate van condensering 

Banderingstechnieken 

  -  G-banding: Giemsa kleuring 

  -  Q-banding: quinacrine kleuring 

  -  R-banding: reverse bandering 

  -  C-banding: centromeer bandering 
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  G-bandering     Q-bandering 

 
  R-bandering    C-bandering 

 
  (heterochromatine: stuk dna net onder centromeer) 

Resolutie 

  -  klassieke bandering: 450 banden (~5Mb)-> als afwijking kleiner is dan 5 megabasen is ze niet   

     herkenbaar 

  -  hoge resolutie (pro(meta)fase chromosomen): 550-850 banden (~1Mb) -> doen bij vermoeden  

     zeer kleine deletie 

  -  chromosomen worden heel lang bij hoge resolutie: spaghetti-chromosomen (fig p 105) 

Chromosoom nomenclatuur 
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chromosoom polymorfismen 

-> p 107 

In de praktijk: 

  -  evaluatie van ~20 metafasen (2 onafh laboranten) 

  -  resultaat: ~1 maand, in dringende gevallen: ~3 dagen 

voordelen: 

  -  evaluatie van het ‘volledig genoom’ 

  -  goedkoop 

  -  detectie van gebalanceerde chromosoom afwijkingen 

  -  ‘enkel cel’ detectie, belangrijk in geval van mosaicisme 

nadelen: 

  -  delende cellen zijn vereist 

  -  beperkte resolutie (5-10Mb) 

  -  veel training nodig 

-> P 108-109: morgan: lengte van een chromosoom waarbinnen gemiddeld 1 recombinatie in  

     1% van de gevallen (meiose) wordt vastgesteld  

3.2 FLUORECENTE IN SITU HYBRIDISATIE (FISH) 

Schema p 110-111! 

3.2.1 FISH ANALYSE 

  -  fixatie van cellen in metafase of interfase op draagglas 

  -  geen delende cel meer nodig! 

  -  denaturatie(uit elkaar halen) van het DNA in de chromosomen 

  -  incubatie met DNA probe (in situ hybridisatie=in labo gedaan) 

  -  detectie van probe dankzij fluorescentiesignaal 
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soorten probes: 

  -  genen-specifiek: 1 gen onderzoeken om te weten of er een gen ontbreekt ofzo 

  -  centromerisch: centromeer licht op 

  -  telomerisch 

 

  -  chromosoomvervende probe: alle proben van eenzelfde chr kleuren 

soorten fish: 

  -  1-kleur FISH: 1 kleur probe 

  -  2-kleur FISH: 2 proben kleuren, bijv voor X en Y onderzoek 

  -  multi-kleur FISH = sky: elk chr in verschillend kleur 

  - probe set: differentieel gelabelde chromosoom banken 

  -  fiber FISH: preparaat in oplossing waar alle cellen gebroken worden -> draden langgerekt dna  

     blijven over  

  - gebruikt om volgorde genen te bepalen 

3.2.2 TOEPASSINGEN 

  -  diagnose van aandoeningen veroorzaakt door een microdeletie 

  vb. velocardiofaciaal syndroom (VCF syndroom) 

  -  opsporen van subtelomerische deleties bij mentale handicap 

  -  karakterisatie van structurele chromosoomafwijkingen 

  vb. multicolour FISH (verschillende probes) 

  -  cytogenetisch onderzoek op niet-delende cellen (interfasekernen) 

  vb. snelle diagnose bij prenataal onderzoek 

  -  kankeronderzoek: opsporen van translocaties 

3.2.3 VOOR EN NADELEN 
voordelen 
  -  Hogere resolutie: detectie van deleties van < 500kb 
  -  Interfase detectie mogelijk (prenatale, tumoren,…!!) 
  -  Multipele doelwitten (meer-kleur-FISH) 
  -  Snelheid: ~48 hr 
  -  Niet-delende cellen: amniocyten, wang brush, archiefmateriaal, tumorcellen 
nadelen/beperkingen 
  -  Gericht onderzoek, niet genoomwijd 
  -  Kostprijs commerciële probes = duur 
 

3.3 VERGELIJKENDE GENOOM HYBRIDISATIE (CGH) 
Fig p 121!! 

  -  mixen dna normaal mens(rood) en patient(groen) 

  -  dna gaat in competitie en gaat kleuren:  geel als ze alletwee evenveel opgaan, groen als de patient  

     teveel ve bepaald gen heeft, rood als patient te weinig ve bepaald gen heeft 

CGH-array 

  -  preparaat met bolletjes gevuld met alle dna (p 122!) 

  -  maken v arrays (p 123) 

 

Repetitieve proben: centromeer en 

telomeer bevatten repeatdings, het zit op 

alle chromosomen 
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3.3.1 TOEPASSINGEN 

constitutionele genetica 

  -  detectie van submicroscopische deleties: verlies = rood 

  -  detectie van submicroscopische duplicaties: winst = groen 

kankergenetica 

  -  detectie van genamplificatie 

  -  detectie van chromosoom winsten of verliezen 

3.3.2 CONCLUSIES 

afwijkingen causaal voor fenotype 

  -  recurrente afwijkingen met zelfde fenotype zijn causaal 

  -  hoe groter de afwijking, hoe meer kans dat het causaal is 

  -  kopie nummer varianten die ook worden teruggevonden in de populatie zijn niet causaal 

  -  overerfbare afwijkingen zijn goedaardig terwijl de novo(= zelf aangemaakt) afwijkingen meestal  

      causaal zijn 

3.3.3 VOOR EN NADELEN 

voordelen 

  -  geen delende cellen nodig 

  -  snel 

  -  hoge resolutie 

nadelen 

  -  geen detectie van gebalanceerde afwijkingen 

  -  oppikken van genomische varianten 

4 HET MENSELIJK GENOOM EN ONZE GENEN 

4.1 HET MENSELIJK GENOOM 

  -  Mens > cel > celkern = nucleus > chromosoom > DNA > gen > GC-AT 

  -  Menselijk genoom > 23 paar chromosomen > genen >  exon(coderende sequenties: AZ sequetie  

     van eiwitten wordt daardoor gecodeerd) + intron(niet-coderende sequenties) > codon > 3      

     nucleotiden (letters) 

DNA in de mitochondriën (prokaryotisch): 

  -  mtDNA: gelokaliseerd in mitochondriën (= structuren/organellen in eukaryotische cellen (= met  

     kern en intern membraan en organellen) die energie uit voedsel omzetten in een vorm die door      

     cellen kan gebruikt worden). 

DNA in de celkern (nucleair genoom): 

  -  23 paar chromosomen: 

   - 22 paar autosomen 

  - 2 geslachtschromosomen 

  -  30.000 genen 

  -  3 miljard nucleotiden (basen) 
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4.2 DNA-STRUCTUUR 

DNA = desoxyribosenucleïnezuur = een polymeer van nucleotiden 
structuur nucleotide: 
  - Pentose suiker (5C) (deoxyribose) fig p 142 
  - Fosfaatgroep 
  - N-bevattende basen: 
   -> pyrimidines : Cytosine (C) en thymine (T)  
   -> purines: Adenine (A) en guanine (G)  
  -  nucleotiden polymeriseren via 3’-5’ fosfodiesterbindingen in polynucleotideketens –fig p 142 
  -  2 polynucleotideketens in tegenovergestelde richting vormen een dubbele helix 

     (J Watson and F Crick -1953) (3’ 5’ en 5’ 3’) 
  -  H-bruggen tussen de basen verbinden de 2 polynucleotidestrengen 

Adenine    Thymine 

Cytosine    Guanine 
        -> Basecomplementariteit belangrijk bij 

  - replicatie   

  - herstel van fouten (mutaties) 

4.3 STRUCTUUR CHROMOSOOM 

structuur chromosoom: 

Een chromosoom is een bijzonder sterk opgewonden dubbelstrenginge DNA-molecule rond een 

eiwittencomplex 

  -  basische eiwitten of histonen en zure eiwitten (niet-histonen) 

  -  4 soorten histonen:  H2A, H2B, H3 en H4 

  -  2 kopijen van elk van deze 4 histonen vormen samen een octameer 

  -  Per octameer (eiwitkern) zijn er 2 DNA-windingen, of ~140bp 

  -  2 opeenvolgende histon-DNA complexen is er een interval van ~20-60bp 

eiwitten spelen een cruciale rol in het samenpakken van DNA 

  -  lengte chromosoom 1 vb(~250 miljoen bp) 

   - zonder eiwitten : 15 cm 

    - met eiwitten : 1,5 cm (1/10) 

chromatinevezel: nucleosoomvezel windt zich op in een helixvormige structuur:  

  -  elke winding van de chromatinevezel teltongeveer 6 nucleosomen. 

   -> Opnieuw 1/5 reductie van de lengte 

  - chromatinevezel vormt lussen door te binden op een centrale steiger (“scaffold”). Dit bevat niet    

    histon (zure) eiwitten (vb topoisomerase II) die een affiniteit vertonen voor AT-rijke DNA  

    sequenties – fig p 147-148 

 

 

 

Baseparen / bp 

Nucleosoom met  

ongeveer 200 bp 
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4.4 HET CENTRALE DOGMA VD MOLECULAIRE BIOLOGIE 

 
 

4.4.1 DNA REPLICATIE 

gedurende de S fase van de celcyclus wordt het DNA gekopieerd en als chromosomen verdeeld over 

2 dochtercellen – fig  149 

  -  de complementaire DNA strengen gaan op de origins of replication uit elkaar onder invloed van  

     DNA helicase (ORI hecht zich een door het enzym primase gemaakte RNA-primer. Dit is het  

     beginpunt van de DNA-synthese) 

  -  DNA polymerase zorgt voor aanmaak nieuwe streng die complementair is en hecht aan oude  

     streng 

  - DNA polymerase werkt in een 5’ naar 3’ richting 

   - op één streng: continu proces (leading strand) 

  - op andere streng: Okazaki fragmenten: gaat in stukjes (lagging strand) 

   -> DNA ligase verbindt de Okazaki fragmenten( RNAprimer die bij lagging strand  

       iedere keer opnieuw aangehecht wordt voor nieuw stukje + de daarbij horende  

            DNA) 

  -  DNA replicatie is semiconservatief: van elke 109 gekopieerde base is er gemiddeld slechts 1 fout 

4.4.2 WAT IS EEN GEN 

synoniem: verhaal 

Een gen is een fragment chromosomaal DNA dat nodig is voor de aanmaak van een functioneel 

product (eiwit of RNA molecule). 

  -  Product:  

  - structurele eiwit van de extracellulaire matrix 

  - membraaneiwit 

  - transportermolecule 

  - enzym (eiwit dat een product omzet naar een ander product 

  - transcriptiefactoren 

  -  Zorgt voor regulatie van 

   - embryogenese 

  - ontwikkeling en groei 

  - stofwisseling 

  - reproductie 

 

 

 

 

  RNA 
ribonucleïnezuur 

• suiker: ribose 
• enkelstrengig 
• purines: adenine; guanine 
• pyrimidines: uracil; cytosine 

  DNA 
deoxyribonucleïnezuur 

• suiker: deoxyribose 
• dubbelstrengig 
• purines: adenine; guanine 
• pyrimidines: thymine; cytosine 
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4.4.3 TRANSCRIPTIE 

van DNA naar RNA 

  1. binding van transcriptiefactoren = trans-acting elementen in de promoter regio 

  2. binding van RNA polymerase met initiatie van transcriptie (gen openritsen en kopiëren) 

  3. de enkelvoudige DNA streng (“anti-sense streng = template strand”) wordt afgelezen in 3’-> 5’  

      richting. De complementaire, niet-overgeschreven DNA streng wordt “sense streng” genoemd  

      omdat ze gelijkenissen vertoont met de mRNA streng 

  4. de RNA streng wordt in 5’-> 3’ richting aangemaakt 

De promoter (ligt aan het 5’ einde vh gen) regio bevat specifieke DNA sequenties voor 

regulatie/initiatie van transcriptie 

 

  * andere enhancers bevorderen transcriptie cel 

  * housekeeping genes zorgen voor goede functie cel 

  * transcriptiefactoren binden zich op de promotor met cis-acting elementen 

Posttranscriptionele modificaties van mRNA – p 153-156 

  1. Capping: het blokkeren van het 5‘ uiteinde (kop) van het primaire RNA transcript door toevoegen  

      van 7-methylguanosine (guanine variant) 

  2. Polyadenylatie: . Op een specifieke plaats in de poly-A staart gebeurt dan een “cleavage”     

      (“splijting”), Na de cleavage gebeurt een polyadenylatie aan het 3’ uiteinde (toevoegen van een  

      lange sequentie van adenines). 

  3. Splicing: Hierbij worden de intronen uit het primaire RNA transcript verwijderd (endonucleasen)  

      en de exonen aan elkaar gekoppeld (ligasen) 

=> 5’capping en 3’polyadenylatie beschermen de uiteinden van de RNA transcripten tegen cellulaire 

exonucleases (afbraak enzymen) en zorgen voor een correcte functionering van de RNA transcripten 

4.4.4 VAN RNA NAAR EIWIT  

mRNA wordt in een 5’ naar 3’ richting afgelezen door de ribosomen – fig p 158-160 

  -  per codon (3 basen) wordt een aminozuur ingebouwd aan het carboxyterminaal uiteinde van de  

     groeiende eiwitketen 

  -  het codon op het mRNA wordt herkend door het anticodon op het tRNA 

  -  het genetisch alfabet telt vier letters (A;T;G;C); en er zijn 20 soorten aminozuren (AZen).DUS: 43  

     mogelijke codons voor 20 AZ: ‘the genetic code is degenerate’: sommige AZ door meerdere  

     codons gecodeerd 

  -  3 stopcodons (TAA, TAG, TGA) 

  -  1 startcodon (ATG = methionine) 
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Posttranslationele modificaties van het eiwit 

  -  vorming van een driedimensionele structuur 

  -  associatie met andere polypeptideketens 

  -  toevoegen van suikers 

  -  klieving van het eiwit 

4.5 HET HUMANE GENOOM 

  -  totaal: 3 miljard bp, ~30.000 genen 
  -  gensequenties: ~5% 
  -  exonen: 1.5% 
  -  intronen: 3.5% 
  -  chromosoom 1: 250Mb 
  -  chromosoom 22: 50Mb 
  -  gen: gemiddeld 3.000 bp 
     functie van ~50% van de genen is onbekend 
  -  ‘junk’ (afval) DNA: ~95% 
  -  ‘repeats’ (herhalingen): >50% 
  -  lage variabiliteit: 99,9% identiek tussen individuen 
  -  variatie: op 10 miljoen plaatsen mogelijk (SNPs) 
  -  gemiddeld: 3 miljoen verschillen tussen 2 individuen 

* extragenisch = buiten genen 

* coderend DNA = eiwit 

* pseudogenen lijken op andere  

   genen maar vormen geen eiwit 

* tandemly repeated = repeats vlak  

   na elkaar 

* interspresed repeats = gemengt  

   met nomale stukjes 

 

 

  -  p 163 bekijken 

Humaan genoom project 

doel: bepalen sequentie humane genoom voor 2005 

eerste ‘klad’ versie: 2001 

finale’ sequentie: 2003 

~30.000 humane genen 

  -> 1000 genomen project 

  - 2000 genomen van 20 verschillende populaties 

  - cataloog van normale variatie in menselijke genomen 

  - ter beschikking van de gemeenschap 

slides p 156-166 
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5 MONOGENETISCHE AANDOENINGEN EN  

MENDELIAANSE OVERERVING 

5.1 ALGEMEEN 

5.1.1 HISTORIEK 

 

Gregor Mendel  
  -  vader van de genetica 
  -  experimenten met erwten 
  -  fundamentele principes erfelijkheid 
  -  wetten van Mendel 
  - law of segregation: dominant ↔ recessief  
  - independant assortment: 2 onafhankelijke eigenschappen op 1 chr -> veschillende soorten 
 
Monogenetische aandoening:  
genetische aandoening als gevolg van een defect (mutatie)in één gen 
  -  lijst van aandoeningen online te raadplegen: http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/ 
  -  deze aandoeningen kennen in de regel een Mendeliaanse overerving: 
  - autosomaal dominant 
  - autosomaal recessief 
  - X-gebonden dominant 
  - X-gebonden recessief 
  - Y-gebonden 
  -  6.000 monogenetische aandoeningen 
  - autosomaal: ~5.500 
  - X-linked: ~500 
  - Y-linked: ~10 
  -  aantal gekende loci en aandoeningen nemen sterk toe! 
  -  Mendeliaanse overervingspatronen 
  - informatief voor inschatten van herhalingsrisico’s: transmissie naar volgende generatie 
 
Stambomen tekenen 

 
informatie: 
  -  verwantschappen 
   - eerstegraadsverwant: ouders; b, zus     
  - tweedegraadsverwant: gescheiden  
    door 2 stappen 

frequent 

zeldzaam 
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- derdegraadsverwant: gescheiden door 3 stappen 
  - aangetast/ niet aangetast 
  - proband/ indexpatiënt/ propositus (-a) 
  - vb p 187-188 
 
Homozygoot vs. heterozygoot 
Voor elk gen op een autosoom heeft elk individu twee exemplaren (allelen) 
  -  homozygoot: de 2 allelen zijn identiek 

  -  heterozygoot: de 2 allelen zijn verschillend 
  -  hemizygoot: een man heeft slechts 1 allel voor een gen op het Xchromosoom 
 
Autosomaal dominant vs. autosomaal recessief 
dominant wanneer het ziektebeeld tot uiting komt van zodra één van beide allelen afwijkend is. 
  -  Expressie bij de heterozygoten van het afwijkend allel. 
recessief wanneer het ziektebeeld tot uiting komt enkel wanneer beide allelen afwijkend zijn. 
  - Enkel expressie bij de homozygoten of compound heterozygoten van het afwijkend allel. 

 
5.2 LYON HYPOTHESE 
Een vrouw heeft 2 allelen voor een gen op het X-chromosoom (46, XX); 
in elke cel is echter één X-chromosoom geïnactiveerd 
  -  Dr Mary Lyon, 1961 
Lyonisatie 
  -  in somatische cellen van de vrouw is slechts één Xchromosoom actief; 
  -  het tweede X chromosoom is geïnactiveerd (Barr lichaampje in interfase cellen) 
  -  X inactivatie vindt vroegtijdig plaats in de embryonale ontwikkeling (15-16 dagen)  
  -  X inactivatie gebeurt at random (vaderlijk of moederlijk X chromosoom)  
  - is irreversibel naar de dochtercellen toe -> (alle dochtercellen uitgaande van een   
    welbepaalde cel hebben hetzelfde inactieve X chromosoom) 
  - ongeveer evenveel inactieve moederlijke x-chr in cellen als vaderlijke 
    - soms ook non-random of skewed (verdeling niet 50/50) 
  - kan verklaring zijn voor manifeste heterozygoten: vrouwelijke draagsters die mild fenotype  
    vertonen door skewed X-inactivatie vb. draagsters van DMD mutatie 
  - figuur slides pagina 190 
inactief X chromosoom 
gecondenseerd tijdens interfase: sex-chromatine of Barr body 
  -  donker kleurende massa chromatine 
  -  tijdens mitose: inactief X chromosoom repliceert later 
 

5.3 MENDELIAANSE OVERERVINGSPATRONEN 

 

5.3.1 AUTOSOMAAL DOMINANTE OVERERVING – p 192-193 

  -  geeft een fenotype in heterozygote persoon, i.e. in een persoon die zowel een abnormaal als een     

     normaal allel draagt 

  -  ziektebeeld komt tot uiting van zodra één van beide allelen afwijkend is 

  -  sex ratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangedane verwanten 

  -  vertikale transmissie: aandoening aanwezig in alle generaties 

  -  autosomaal dominante aandoeningen: Neurofibromatose type 1, ziekte van Marfan,     

     achondroplasie, ziekte van Huntington, ziekte van Steinert (myotone dystrofie) 

  -  herhalingsrisico: 50% 
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5.3.2 AUTOSOMAAL RECESSIEVE OVERERVING – p 194 
  -  geeft alleen een fenotype in homozygote vorm (i.e. 2 identieke kopijen van het mutante allel) of  
      compound heterozygote vorm (i.e. 2 verschillende kopieën van het mutante allel) 
  -  homozygoot mutanten/compound heterozygoten vertonen de ziekte; 
  -  heterozygoten voor een recessief mutant allel vertonen geen ziekte, maar zijn dragers van de    
     aandoening 
  -  sex ratio: gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke aangedane verwanten 
  -  horizontale transmissie: kenmerk kan aanwezig zijn in siblings maar meestal niet in vroegere     
     generaties 
  -  consanguïniteit (homozygosity by descent) 
  -  autosomaal recessieve aandoeningen: hereditaire hemochromatose, mucoviscidose, aangeboren   
     metabolische afwijkingen 
  -  herhalingsrisico: 25% 

5.3.3 X-LINKED RECESSIEF – p 196-197 

  -  recessief: fenotype gewoonlijk enkel in mannen 

  -  vrouwen: fenotype sterk variabel (afhankelijk van de lyonisatie) 

  -  sex ratio: gewoonlijk enkel mannen met de aandoening 

  -  maternale transmissie: aangedane mannen zijn verwanten via vrouwelijke lijn 

  -  aangedane vader: transmissie naar alle dochters(dragers), geen aangedane zonen 

  -  moeder drager: ½ zonen aangedaan, ½ dochters drager 

  -  voorbeelden: hemofilie, fragiele X syndroom, ziekte van Fabry 

  -  herhalingsrisico: afhankelijk van het ouderlijke genotype Vader aangedaan: enkel dochters at risk:     

     fenotype afhankelijk van de lyonisatie.Moeder aangedaan: 50% risico voor zonen 

5.3.4 X-LINKED DOMINANT – p 198 
  -  enkel maternale transmissie 
  -  sex ratio: meer vrouwen dan mannen aangedaan 
  -  aangedane moeders: transmissie naar ½ zonen en dochters 
  -  aangedane vaders: transmissie enkel naar de dochters 
  -  zeldzaam 
  -  X-linked dominante condities: X-linked hypophosphatemia, X-linked chondrodysplasia punctata 
 
5.3.5 Y-LINKED – p 199 
  -  dominant: fenotype in hemizygoot 
  -  sex ratio: enkel aangedane mannen 
  -  paternele transmissie 
  -  zeldzaam 
  -  condities: mannelijke infertiliteit (frequent veroorzaakt door interstitiële deleties op het Y  
     chromosoom) – wordt nu een erfelijke aandoening door IVF procedures 
 
5.3.6 MUCOVISCIDOSE: autosomaal recessieve aandoening – p 201 
  -  mucus: slijm; viscidosis: kleverig (taaislijmziekte) 
  -  multisystemische aandoening van de exocriene klieren leidend tot insufficiëntie van ademhalings-  
     en verteringsfuncties 
    -  pancreas, gastro-intestinaal stelsel, zweetklieren, longen, vas deferens 
  -  diagnose zweettest: overdreven zoutverlies in de secreties zweetklieren 
  -  excessief taaie slijmen door onvoldoende hydratatie van de secreties van de exocriene  
     klieren (« taaislijmziekte ») 
  -  overerving AR, ziektefrequentie populatie-afhankelijk 
  - Caucasische origine: ~1/2500 
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  - Afrikaanse origine: ~1/17000 
  - Aziatische origine: ~1/70000 
  -  veroorzaakt door mutaties in CFTR gen 
  - genlocus 7q (1985) 

- genidentificatie (1990): 250 kb, 27 exonen 
- codeert voor CFTR: « cystic fibrosis transmembrane regulator » 
- transmembranair chloride en natrium ion kanaal, in epitheliale cellen long, darm 

  -  >1000 verschillende CFTR mutaties gekend 
  -  meest voorkomend: DF508 (E10), verantwoordelijk voor ~70% der CF allelen 
 
5.3.7 HEMOFILIE: koninklijke aandoening 
Hemofilie A 
  -  1/5.000-1/10.000 mannen 
  -  Hemofilie A: deficiëntie factor VIII stollingscascade; factor VIII gen, Xq 186 kb, 26 exonen 
  -  Hemorrhagieën na trauma, hemarthrosen, intracraniële bloedingen 
  -  3 gradaties fenotype: ernstig, matig, mild; genotype-fenotype correlatie 
  -  Therapie: factor VIII toediening  
 
5.3.8 DUCHENNE MUSCULAIRE DYSTROFIE (DMD) – p 206-207 
  -  Duchenne and Becker musculaire dystrofie (DMD/BMD): progressieve spierziekten 
  -  DMD: aanvang vroege kinderleeftijd, snel progressief, patiënten 
  -  rolstoelgebonden rond 12 j, 1/3500 mannen 
  -  BMD: latere aanvang van spierzwakte 
  -  Moleculaire oorzaak: mutatie in het DMD gen (Xp21.2), 2.5 Mb, 79 
  -  exonen, 14 kb mRNA 
  -  Genotype-fenotype correlatie: afhankelijk van expressie genproduct dystrofine 
  -  DMD: frameshift of nonsense mutaties > ernstig getrunceerd dystrofine protein. 
  -  BMD: in-frame mutaties, resulterend in een korter dystrofine en residuele productie 
  -  >70%: deleties of duplicaties van 1 of meerdere exonen, ook totale gen deleties en kleine  
     intragenische mutaties 
 
5.3.9 GENETISCHE  HETEROGENITEIT 
  -  locus heterogeniteit: een ziekte of fenotype wordt veroorzaakt door mutaties op verschillende loci 
   - Bv.: erfelijke doofheid, erfelijke blindheid, erfelijke borstkanker 
  -  allelische heterogeniteit:  vele verschillende ziekte veroorzakende allelen zijn mogelijk op één  
     locus 
  - Bv.: mucoviscidose 
  -  klinische/fenotypische heterogeniteit: 2 of meer aandoeningen veroorzaakt door mutatie in één  
     gen 
  - Bv.: Hirschsprung disease (ernstige aandoening waarbij het enterische zenuwstelsel aan het  
   uiteinde van de darm afwezig is. Het enterische zenuwstelsel is een complex netwerk van  
    neuronen en glia die de meeste aspecten van de intestinale functie controleren) en multiple   
    endocriene neoplasie type 2A en type 2B (groep van aandoeningen geassocieerd met  
    tumoren in het endocriene systeem (e.g. schildklier, bijschildklier, bijnieren) worden beiden  
    veroorzaakt door mutaties in het RET proto-oncogen 
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6 MUTATIES 
 
6.1 MUTATIES: ALGEMEEN 
 

6.1.1 PATHOGENE MUTATIE VS. POLYMORFISME 

Pathogene mutatie: 

  -  Verandering in het DNA die bijdraagt aan het ontstaan van een ziekte (pathogenese) 

  -  Verandering in het DNA leidt tot een veranderd (of geen) eiwit met een andere (of geen) functie 

  -  Germinaal (constitutioneel) 

  - mutatie aangeboren in alle cellen, incl. germinale cellen = voortplantingscellen 

  -  Somatisch 

  - ontstaan in de loop van het leven, in beperkt aantal cellen 

Polymorfisme: Niet geassocieerd met een fenotype -> geen ziekte 

6.1.2 DE GENETISCHE BASIS VAN ZIEKTE 

cytogenetische afwijkingen  

  -  chromosomale herschikkingen 

  -  grootte ~10Mb 

  -  opsporen met karyotypering 

moleculair cytogenetische afwijkingen 

  -  submicroscopische chromosomale herschikkingen 

  -  grootte ~100Kb 

  -  opsporen met FISH, arrayCGH 

moleculaire veranderingen  

  -  mutaties 

  -  grootte ~1bp 

  -  opsporen met mutatie analyse 

6.1.3 CLASSIFICATIE VAN MUTATIES 

  -  Basepaarsubstituties: 

    -  vervanging van één nucleotide door een ander nucleotide 

   -  Transitie (pu-pu; pyr-pyr) -> pu: purinen A en G, pyr: pyrimidinen C en T 

    -  transversie (pu-pyr; pyr-pu) 

    ->  Indeling afhankelijk van hun effect op eiwitniveau: 

    - Missense 

    - Nonsense 

    - Silent 

  -  Splice site mutatie: door verkeerd codon gaan er soms dingen mis bij  

      het splicing proces 

  -  deletie en insertie 

  -  triplet repeat expansies               

 

Stabiele mutaties: 

geen wijziging over 

generaties 

onstabiele mutatie: 

wijzigt bij doorgeven     

nr andere generaties 
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6.1.4 SUBSTITUTIE 

Missense: substitutie leidt tot aanmaak van een mis aminozuur 

Nonsense: substitutie leidt onmiddellijk tot stopcodon 

Silent: substitutie die niet leidt tot verandering aminozuur, vaak  in 3de nucleotide van een codon 

6.1.5 SPLICE SITE MUTATIE 

splicing machinerie herkent de mutant niet, die normaal een start-of stopcodon was, dus knipt hij 

stukken van het exon ook weg, ipv alleen de intronen 

of de splicing machinerie herkent de sequentie als een acceptor site en laat stukken intron over. 

 

6.1.6 DELETIE EN INSERTIE 

Frame shift: deletie/insertie van een aantal nucleotiden dat geen veelvoud is van 3 (“out of frame”) 

deletie: vb 1 nuleotide verdwijnt of komt bij: leesraam schuift op -> op het einde een nucleotide te 

weinig -> leidt vaak tot stopcodon 

  -  alle aminozuren vanaf deletie/insertie veranderen meestal 

In frame deletie/ insertie: deletie of insertie van aantal baseparen dat wel een meervoud van 3 is 

(3n) met als gevolg tekort aan aminozuren of teveel (bij insertie codons bij )   

6.1.7 TRIPLET REPEAT EXPANSIES 

  -  triplet repeats – (CAG)n, (CGG) n, (CTG) n, ... 

  -  dynamische mutaties: onstabiel (meiotisch en/mitotisch) 

  -  anticipatie: ernst neemt toe en aanvangsleeftijd af in opeenvolgende generaties 

aandoeningen 
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6.1.8 BENOEMEN VAN MUTATIES 

 

Vb – zie  pagina 226 (+ extra info) 
 

 

 

 

6.1.9 WANNEER IS EEN MUTATIE PATHOGEEN? 

evalueren aard van de variant 

  -  Nonsense, frame-shift, splice site: korter (of geen) eiwit 

  -  Missense: indien belangrijk aminozuur gemuteerd 

  - groot verschil tussen de aminozuren 

  - evolutionaire conservatie aminozuur (veel dieren met hetz aminozuur op dez plaats) 

  - functioneel domein 

  -  Silent: indien splicing / genregulatie beïnvloed wordt (vb op einde van exon: donorsite wordt niet  

     herkend) 

andere criteria voor het evalueren van en variant 

  -  de novo voorkomen van een variant bij een sporadische patiënt 

  -  co-segregatie in de familie suggestief voor pathogeniciteit van een variant 

  -  Afwezigheid van de variant in >100 etnisch gematchte gezonde controlepersonen is een argument  

     pro de pathogeniciteit van een variant 

  -  Literatuurstudie 

  -  Functionele studies 

6.2 FUNCTIONELE EFFECTEN VAN MUTATIES 

loss of function: meest frequent 
  -  kwalitatief: eiwit is er nog maar heeft geen functie 
  -  kwantitatief: geen of minder eiwit 
  -  recessieve aandoeningen: 
  - homozygositeit of compound heterozygositeit 
  - heterozygoten: dragers 
  - vb mucoviscidose 
  -  dominante aandoeningen: 
  - heterozygoten: aangedaan 
  - haploinsufficientie 
  - dominant negatief effect 
gain of function 
  -  huntington’s chorea , Charcot-Marie-Tooth 
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minder RNA stability: verlies 

van eiwit en functie 

 

heterochronisch: bepaald gen 

komt op verkeerd moment tot 

expressie 

ecctopisch: komt op verkeerde 

plaats tot expressie 

 

 

 

6.2.1 HAPLOINSUFFICIËNTIE VS. DOMINANT NEGATIEF EFFECT: OI 
osteogenesis imperfecta: ‘brittle bone disease’ 
  -  classificatie: 
  - type I: mild 
  - type II: lethaal 
  - type III: ernstig 
  - type IV: matig 
  -  genes: COL1A1 and COL1A2 
  -  type 1 collagen: 
   - 2 α1 chains (COL1A1) 
  - 1 α2 chain (COL1A2) 

 

 

 

Qualitatief defect: iets minder eiwit: brozere 

botten, niet zo erg 

Quantitatief defect: nog evenveel bot maar 

slechtere kwaliteit: wel erg 
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6.3 MUTATIEDETECTIE 

6.3.1 KLINISCHE CONTEXT 
  -  perceptie: genetische aandoeningen zijn zeldzaam 
  -  echter: ~3 - 7% van de populatie zal een genetische aandoening ontwikkelen 
  -   50% kindersterfte: erfelijke aandoening 
  -  frequente aandoeningen: Alzheimer’s dementie, diabetes, hypertensie, kanker, ...  
klinische relevantie 
  -  diagnose 
  - ziekte gen identificatie 
  - herhalingsrisico voor de ouders van een aangedaan kind 
   - prenatale en pre-implantatie diagnose 
   - pre-implantatie: in vitro fertilisatie: onderzoek op 2 cellen bij versch embryo’s,  
     kijken of mutatie aanwezig is, alleen gezond embryo plaatsen 
   - presymptomatisch onderzoek in niet-aangedane verwanten 
  -  prognose 
  - ziekteverloop 
  - te verwachten symptomen 
  -  therapie 
  - momenteel: zeer beperkt (gen therapie, ...) 
  - inzichten in pathogene mechanismen: identificatie van targets voor therapeutische  
    interventie 
 
6.3.2 VRAAGSTELLING 
Is patient drager van een mutatie in elk van de ziektegenen betrokken bij specifieke ziekte ? 
  -  niet haalbaar in diagnostiek, vraag niet doelgericht genoeg 
  -  voorbeeld: erfelijke doofheid, retinitis pigmentosa (RP) 
Is patient drager van een mutatie in specifiek ziektegen verantwoordelijk voor specifieke ziekte ? 
  -  mutatiescanning 
  -  voorbeeld: neurofibromatose type I (NF1) 
Is patient drager van (een) specifieke mutatie(s) in bepaald ziektegen ? 
  -  directe mutatiedetectie 
  -  voorbeeld: CF 
 
6.3.3 DNA 
Genomisch DNA, gDNA: elke cel met een kern 
  -  bloed 
  - EDTA (volbloed), bloedafname 
  - meest frequente bron van DNA 
  -  buccale cellen (wang “brush”): 
   - niet invasief, populatiescreening 
  -  chorion villus biopsie (CVS) 
  - beste bron van foetaal DNA, afname tussen 11-12 weken 
  -  amniocyten 
  - bron van foetaal DNA, amniocentese (15-16 weken) 
  -  1 cel uit 8-cellig embryo 
  - na IVF, voor preimplantatie diagnostiek (PGD) 
  -  haar, sperma 
  - vooral bij forensische toepassingen 
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  -  pathologische specimens (paraffine) 
  - typering individuen, analyse tumoren 
  - gefragmenteerd, alleen analyse korte fragmenten mogelijk (< 250 bp) 
  -  Guthrie kaart (zie p 234) 
  - gedroogde bloeddruppel op papieren kaart 
  - neonatale screening PKU 
 
6.3.4 RNA 
Voordelen 
   -  RT-PCR: interessant voor mutatiescanning 
  - minder fragmenten te onderzoeken dan op gDNA niveau 
   -  aantonen effecten op splicing 
  - confirmatie effect sequentieverandering gDNA op RNA niveau 
  - identificatie splicingdefect wanneer genomische verandering gemist wordt, vb. bij activatie  
    van cryptische splice site diep in intron 
Nadelen 
  -  snelle degradatie (verse stalen), RNAse vrij werken ! 
  -  expressie gen van interesse nodig in toegankelijke weefsels (bloed, fibroblasten) 
  -  mutant mRNA: onstabiel, degradatie door NMD 
  - additie van stabilisatoren nodig 
6.3.5 PCR 
Polymerase kettingreactie/polymerase chain reaction 
  -  Componenten PCR 
   - 2 primers of oligonucleotiden: 15-20 bp 
    - forward  en reverse primer 
    - corresponderen met DNA sequenties die doelwitsequentie flankeren 
  - DNA polymerase 
   - moet thermisch stabiel zijn (Thermus aquaticus) 
   - nodig voor primer extensie 
  - vrije DNA nucleotiden (dNTPs) 
  - gDNA of RNA (RT-PCR): startmateriaal 
   - kleine hoeveelheden 
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Onderzoek van PCR product 
  -  Scheiding van DNA fragmenten dmv gelelektroforese 
  - bak met gel en twee polen: DNA gaat altijd van – naar+ -> dna wordt gescheiden op grootte:   
    kleine stukken gaan sneller door de gel dan grote (dus dichter bij +pool) 
  -  Kleuring van DNA fragmenten met ethidium bromide en visualisatie met UV licht 
Voordelen 
  -  PCR product: miljoenen kopijen van doelwitsequentie 
  -  snelheid, eenvoudige uitrusting (“thermal cycler”) 
  -  sensitief: kleine hoeveelheden template (10-100 ng) 
  -  flexibel: primers zelf te ontwerpen 
Nadelen 
  -  contaminatie 
  -  compartimentering (scheiding pre-PCR; post-PCR) 
  -  amplificatie van max. enkele kb 
 
6.3.6 MUTATIE SCANNING: grote allelische heterogeniteit 
doel: detectie van spectrum van mutaties (gekende en niet gekende) in doelwitgen 
  -  wanneer grote allelische heterogeniteit 
  -  identificatie van nieuwe sequentievariaties: evalueren pathogeniciteit 
methoden: 
 -  DNA SEQUENERING = gouden standaard 
 -  DETECTIE DELETIES (Southern blot, FISH, array-CGH) 
 
DNA sequenering  
  -  Sanger 
     dideoxy terminatie methode volgens Sanger (1977) – p 238-239 
    -  sequeneren  is het bepalen van de basenvolgorde van een DNA sequentie 
   -  ontstaan van gelabelde fragmenten met een verschillende lengte door complementaire  
      strengen te maken. 
   -  Manueel worden de reactieproducten naast elkaar in een gel op lengte gescheiden en  
      zichtbaar gemaakt 
    -  De basenvolgorde van de complementaire streng kan afgelezen worden 
  -  fluorescente automatische sequenering 
  -  capillaire elektroforese (ABI3730XL): ruwe data 
  -  elektropherogram: sequentieprofiel 
  - goede leeslengte tot ~ 500-600 bp 
  -  voordelen 
  - Accuraat 
  - lange leeslengte (700- 1000 bp) 
  -  nadelen 
  - duur 
  -  arbeidsintensief 
   - beperkte throughput (100.000 bp / h) 
  -  gouden standaard: sensitiviteit ~100 %   
  - geeft informatie over aard en locatie mutatie 
 
Mutatiescanning: detectie grote deleties/inserties 
  -  standaard PCR-gebaseerde technieken falen in detectie grote homo- of heterozygote deleties  
     wanneer de primer bindingsplaatsen gelegen zijn in de deletie 
  -  oplossing: southern blot: analyse: detectie grote gendeleties, repeat expansies – p 241! 
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  - Voordelen 
   - detectie van grote genomische herschikkingen: oa. totale gen- of exondeleties,   
     expansies triplet repeats 
    - detectie van verandering in methylatie 
  - Nadelen 
     - veel DNA nodig (4-6 μg) 
   - optimalisatie vereist 
   - zeer arbeidsintensief (4-tal dagen) 
 
Directe mutatiedetectie 
  -  detectie specifieke sequentieverandering, eenvoudiger dan mutatie scanning 
  -  toepassingen 
  - mutatiedetectie in ziekten met beperkte allelische heterogeniteit 
  - exclusie/confirmatie gekende mutatie bij familieleden van indexpatient 
  -  methoden vaak beschikbaar als kits door biotechnologische bedrijven 
  -  vbn p 243 
Verandering restrictieplaats (plaats waar hij knipt) 
  -  substitutie 
  -  PCR rond specifieke mutatie + RE digestie 
  -  vb: hereditaire haemochromatose en achondroplasie-> ziektes met beperkte allelische      
     heterogeniteit 
Restrictie enzymen 
  -  worden aangetroffen bij bacteriën: verdedigingsmechanisme tegen vreemd DNA 
  -  herkennen en knippen een specifieke DNA sequentie (4 à 6 bp) 
  -  ze worden genoemd naar de bacteriestam waaruit ze voor het eerst geïsoleerd zijn 
 

 
6.3.7 HEMOCHROMATOSE 
Hemochromatose  
Definitie Pietrangelo 2007 
  -  iron-overload disorder met genetische basis 
  -  toegenomen intestinale ijzer absorptie bij normale ijzer intake 
Kenmerken 
  -  erfelijke – meestal autosomaal recessieve- ziekte 
  -  vroege en progressieve expansie van plasma ijzer compartiment 
  -  progressieve parenchymale ijzer depositie die kan leiden tot 
  -  ernstige schade van lever, endocriene klieren (pancreas), hart, gewrichten 
  -  geen anemie en optimale respons op therapeutische flebotomie 
Genetische oorzaken 
  -  causale mutaties in HFE, TfR2, HJV, HAMP, ferroportine genen 
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HH type 1 
  -  Meest frequente AR genetische ziekte in Caucasische populatie 
  - ziektefrequentie 1/200- 1/400 in Noord-Europese populatie 
  - dragerschapsfrequentie Belgie ~ 1/10 
  -  Fenotypische expressie 
  - biochemisch: verhoogde transferrine saturatie en serum ferritine 
  - klinisch: lever, endocriene organen, hart, gewrichten 
  - frequenter en ernstiger bij mannen dan vrouwen (ratio 3:1) 
  -  Late-onset > 50 j 
  -  Lage en leeftijdsgebonden penetrantie 
HFE mutaties in hereditaire hemochromatose – p 247 
moleculair genetische testin HFE: 
  -  Directe mutatiedetectie – vb p 247-248 
 
Achondroplasie – p 249 
- AD 
- dwerggroei, korte ledematen 
- lumbale lordose 
- macrocephalie met “frontal bossing” 
- FGFR3 mutaties: 99% p.G380R 
  - 98%: g.1138G>A creëert SfcI restrictieplaats 

  - 1%: g.1138G>C creëert MspI restrictieplaats 
 

6.3.8 TRIPLET REPEAT DISORDERS 
Ziekte van Huntington 
  -  progressieve neuromotore, psychiatrische en cognitieve aantasting 
  -  AD overerving, anticipatie 
  -  diagnostiek: PCR 
Ziekte van Steinert, myotone dystrofie 
- diagnostiek: PCR (kleine expansies) + Southern blot (grote expansies) 
Fragiele X syndroom 
- diagnostiek: PCR + Southern blot 
 
6.3.9 KOPPELINGSONDERZOEK  (linkage analyse) 
historisch: eerste methode indirecte mutatiedetectie - gebaseerd op variaties in de DNA sequentie 
tussen elk individu = DNA polymorfismen 
  -  vergelijking tussen de overerving van deze polymorfismen en overerving van het ziektebeeld 
  -  het gen verantwoordelijk voor het ziektebeeld wordt niet onderzocht voorwaarden 
  -  ziektelocus gekend: gebruik van merkers die gekoppeld zijn aan de ziektelocus 
  -  stambomen + beschikbaarheid voldoende stalen voor bepalen van fase 
  -  zekerheid over de klinische diagnose  mogelijk voor AD, AR en X-L ziektes 
drie stappen 
  1.  genotyperen 2 chromosomen in relevante ouder(s) 
  - gebruik van informatieve polymorfe merkers (i.e. waarvoor heterozygositeit) die dicht tegen  
    ziektelocus gelegen zijn (= gekoppeld) 
  2.  bepalen fase 
  - opstellen haplotypes (= combinatie van allelen op 1 chromosoom) 
  - welk haplotype draagt ziekte-allel 
  3.  bepalen welk chromosoom transmissie naar indexpatient 
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7 MITOCHONDRIALE AANDOENINGEN 
 
7.1 MITOCHONDRIAAL DNA 

 

7.1.1 MITOCHONDRIUM 

  -  bevatten extra-nucleair genetisch materiaal 

  -  met buitenste membraan en binnenste, gekarteld membraan met matrix (soort citoplasma      

     vanbinnen) 

  -  energiecentrale van de cel: zet al het opgenomen voedsel om naar wat bruikbaar is voor de cel 

  -  waarschijnlijk overblijfselen van bacteriën, want het aanwezig DNA lijkt op dat van prokaryoten(=  

     bacteriën) 

Aantal mitochondria per cel 

  -  meeste lichaamscellen(spieren, neuronen)     100-10,000 

  -  witte bloedcellen       1000 

  -  eicellen        100,000 (veel energie nodig voor wording   

        embryo ) 

  -  sperma        enkele 100-en (vooral in staart die afbreekt  

        bij bevruchting -> geen m mitochondriaal  

        DNA doorgegeven) 

  -  geen mitochondria in rode bloedcellen en enkele terminaal gedifferentieerde huidcellen 

Sequentie 

volledige sequentie werd bepaald in 1981 

  -  ongeveer 16,5 kb groot 

  -  mtDNA (mt: mitochondriaal) molecule (ds: dubbelstrengig) is een circulaire structuur 

  -  vaak gebruikt in forensische geneeskunde: veel meer mtDNA dan gewoon DNA  

  -  bevat 37 genen: weinig  

  - twee vormen van rRNA (r: ribosomaal) -> belangrijk voor RNA in eiwit om te zetten 

  - 22 tRNA: transfer RNA om eiwit te maken 



 
36 

  - 13 eiwitten (onderdelen van enzymen belangrijk in de celademhaling=oxidatieve  

     fosforylatie) 

7.1.2 OXIDATIEVE FOSFORYLATIE 

  -  belangrijkste mechanisme van energieproductie in de cel 

  -  speelt een rol in geprogrammeerde celdood (apoptose) 

  -  verbreken chemische reacties in mitochondriën zodat energie vrijkomt 

 

7.1.3 VERGELIJKING DNA-MITOCHONDRIAAL DNA 

 

  -  verschillende genetische code 

  -  hogere mutatiefrequentie dan nucleair DNA (x10) 

  -  meer dan 1000 mtDNA moleculen per cel (elke cel bevat honderden mitochondriën en elke  

      mitochondrie bevat meerdere DNAs) 

7.1.4 DRIE CRITISCHE PARAMETERS VAN mtDNA – p 279-281 

replicatieve segregatie  

Bij celdeling gaan de multipele kopieën van mtDNA repliceren, en zich willekeurig verdelen over de 

mitochondria, die zich op hun beurt willekeurig gaan verdelen over de dochtercellen 

  ↔ systematisch met spoelfiguren zoals gewoon DNA  

fenomeen van homoplasmie en heteroplasmie 

  -  homoplasmie 

  - alle mitochondriën bevatten dezelfde mtDNA molecule: 

   - ofwel wt mtDNA: wild type: bevat geen enkele fout 

   - ofwel mut mtDNA: bevat mutatie 
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  -  heteroplasmie 

  - de mitochondriën bevatten verschillende mtDNA moleculen 

  - weerslag op cellulaire functie zal afhangen van de aard van de mutatie en de hoeveelheid  

     mutante mtDNA moleculen per cel 

mtDNA is afkomstig van moeder 

7.2 MITOCHONDRIALE AANDOENINGEN 

7.2.1 ALGEMEEN 

  -  voornamelijk organen die veel energie nodig hebben zijn getroffen, want bevatten de meeste  

     mitochondriën 

  - hersenen 

  - dwarsgestreepte spieren 

  - ogen (netvlies)/ oren (binnenoor) 

  - nieren 

  - hartspier 

  -  graad en weefseldistributie van heteroplasmie bepaalt fenotypische variabiliteit 

  -  Meer dan 40 types bekend 

  -  Betrokkenheid van ofwel 1 orgaan of meerdere systemen 

  -  Mitochondriale ziekten zijn moeilijke ziekten om te identificeren, omdat het veel verschillende     

      vormen kan aannemen, gaande van vrij mild tot zware aantasting 

  -  Symptomen kunnen aanwezig zijn van bij de geboorte of op volwassen leeftijd (defecten zijn er al  

     altijd maar symptomen komen pas tot uiting als cel het niet meer aankan om te weinig energie te     

     krijgen 

  -  Incidentie 1/5000 

  -  Moeilijke behandeling of zelfs geen genezing mogelijk 

  - prenataal: komt vooral van de moeder dus cel vervangen met gezond cytoplasma 

  -  variabele expressie: moeder met milde symptomen kan eicellen leveren  met veel gemuteerd  

     mtDNA door random selectie -> moeilijk te voorspellen hoe het kind zal zijn 

3 types mitochondriale defecten 

  -  deleties of duplicaties (stukje af of bij) 

  -  missense mutaties in genen van oxfos(celademhaling): een base vervangen -> ander codon ->  

     ander enzym 

  -  puntmutaties in tRNA of rRNA genen 

7.2.2 DELETIES OF DUPLICATIES 

  -  meestal sporadisch (niet overdraagbaar/familiair) 

  -  5% gevolg van maternele transmissie 

Kearns-Sayre syndroom (5 kb del) 

  -  progressieve myopathie: toenemende spierverzwakking 

  -  progressieve oftalmoplegie: verzwakking oogleden 

  -  cardiomyopathie: problemen met hartspieren 

  -  ataxie: onregelmatige bewegingen 

  -  diabetes  

  -  heteroplasmisch 
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Pearson syndroom (grote del) 

  -  insufficientie van pancreas 

  -  pancytopenie:  tekort aan witte bloedcellen 

  -  melkzuuropstapeling  

  -  heteroplasmisch 

7.2.3 MISSENSE MUTATIES 

LHON: leber heriditary optic neuropathie 

  -  plotse blindheid op volwassen leeftijd 

  -  incidentie: ~12/100.000 

  -  3 hotspot mutaties (95%): m.11778G>A (ND4), m.3460G>A (ND1) of m.14484T>C (ND6) 

  - komt altijd op dezelfde plaats op de streng voor 

  -  meerderheid is homoplasmisch 

  -  onvolledige penetrantie(niet voorspelbaar): 50% mannen aangetast en 10% vrouwen 

7.2.4 PUNTMUTATIES 

MELAS: myopathie, encefalopathie, lactaat acidose, stroke-like episodes 

  -  mutatie in tRNA coderend voor leucine, hotspot mutatie 3243 A>G 

  -  heteroplasmisch, maternele transmissie 

  -  variabele expressie 

   - indien mutatie aanwezig is in 10-30% van WBC, heeft patiënt type 2  suikerziekte al dan  

     niet in associatie met doofheid 

    - indien zelfde mut aanwezig is in >70% van mtDNA, dan MELAS 

MERFF: myoclone epilepsie met ragged red fibers, myopathie, ataxie, doofheid, dementie 

  -  mutatie in tRNA coderend voor lysine, hotspot mutatie 8344 A>G 

  -  heteroplasmisch, maternele transmissie = niet sporadisch 

Doofheid: progressieve sensorineuraal, niet-syndromisch sensorineurale doofheid (= doofheid 

zonder ander symptoom) 

  -  mutatie in 12sRNA gen (1555A>G of 7445A>G) 

  -  homoplasmisch 

  -  maternele overerving = niet sporadisch 

7.3 MITOCHONDRIALE OVERERVING 

  -  verticale transmissie 

  -  zowel mannen als vrouwen aangetast 

  -  geen man op kind transmissie; de aandoening wordt alleen in vrouwelijke lijn doorgegeven 
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8 GENETICA EN KANKER 

8.1 ALGEMEEN 

  -  bij ¼ mensen zal in de loop van zijn/haar leven kanker gediagnosticeerd worden 

  -  doorgaans boven de leeftijd van 60 jaar, maar niet zelden ook op jongere leeftijd en zelfs bij  

      kinderen 

  -  veroudering van de bevolking zal leiden tot verdere toename van het aantal mensen die kanker     

     ontwikkelen 

8.1.1 DEFINITIE KANKER 

  -  normaal: goede homeostase: balans tussen celdood en celdeling 

  -  kanker: homeostase niet meer in balans: ongecontroleerde celdeling (bvb door een  

     genetisch defect)  

  -  Meestal zijn hiervoor verschillende genetische afwijkingen nodig (meerstapproces) – p 291 

  - darmkanker: duurt soms 10tallen jaren eerdat het kwaadaardig is 

  - kinderen toch soms op jonge leeftijd kanker? Ziektemutatie al van voor de geboorte  

    aanwezig, maar pas ontwikkeling tot kanker bij meerdere genetische defecten 

Een kanker of gezwel is het gevolg van een snelle en ongecontroleerde groei van abnormale cellen: 

  -  vorming van een lokaal gezwel 

  -  invasie van het omliggende gezonde weefsel 

  -  uitzaaiing naar andere weefsels op afstand (metastase) -> vaak terminaal 

  -> Dit leidt tot verstoring van verschillende lichaamfuncties 

Beligne – maligne tumor 

 

benigne: goedaardige tumor: blijft binnen voegen  (vb. 

vetbolletje) 

Maligne: kwaadaardig: blijft niet binnen voegen en zaait uit 

Hersentumoren vaak benigne, maar wordt toch 

kwaadaardig genoemd omdat ze vaak vitale functies in de 

hersenen bedreigen 

 

 

8.1.2 CLASSIFICATIE VAN KANKER 

volgens celtype 

  -  vaste tumoren:  

  -carcinomen: afkomstig van epitheliale cellen 

  - sarcomen: afkomstig van spierweefsel, … 

  -  bloedkankers: leukemieën, lymfomen 
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volgens orgaantype 

  -  borstkanker 

  -  huidkanker: melanoom 

  -  botkanker: osteosarcoom, Ewing sarcoom 

  -  testis: seminoom, … 

8.1.3 HOE TREDEN MUTATIES IN DE GENEN OP? 

omgevingsfactoren: roken, voeding, omgevingspolluenten, ioniserende en UV-straling, virussen 

spontane DNA schade in de cel (1/1x10-6 mutatie /gen/cel) 

Opm.: kanker is een genetische ziekte, maar niet alle vormen van kanker zijn erfelijk 

   -  kiembaan mutatie: fout aanwezig in sperma of eicel 

   -  somatische mutatie: mutatie treedt op in 1 vd lichaamscellen  

  - 90-95% van de gevallen 

  - vb. borstkanker: niet doorgeven aan nakomelingen want alleen cellen in borstweefsel  

    aangetast 

8.1.4 ZES ESSENTIËLE VERANDERINGEN IN KANKERCELLEN 

 

8.2 KANKERGENEN 

We kunnen 3 verschillende categorieën van genen die betrokken zijn bij kanker onderscheiden: 

  -  proto-oncogenen 

  -  tumorsuppressor genen 

  -  DNA herstelgenen 
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8.2.1 PROTO-ONCOGENEN 

oncogen(≠proto-oncogen) is een mutant gen waarbij zijn gewijzigde expressie aanleiding geeft tot 

abnormale stimulatie van celdeling en proliferatie 

normale functie proto-oncogenen: stimuleren van celgroei 

 

1. Groeistimulerende factoren 

2. Celmembraan receptoren 

3-4. Intracellulaire groeisignalen-> doorsturen naar kern 

5. celdelingstimulatoren 

activatie van één van deze genen in deze signaalcascade kan 

leiden tot ongecontroleerde groei 

Oncogenen ontstaan doorgaans door een ‘gain-of function’ mutatie waardoor maligne transformatie 

bevorderd wordt door 

  -  overproductie van groeistimulerende factoren 

  -  overproductie celmembraan receptoren: meer signalen van buitenaf -> vesterking signaal voor  

     celdeling 

normaal 

Proto-oncogeen 

defect 

Tumor surpressor 

gen defect 
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activatie van proto-oncogenen 

 

chronische myeloide leukemie – p 297 

  -  activatie van oncogen door translocatie en vorming van nieuw fusie-gen 

  -  BCR/ABL fusiegen tgv t(9;22) 

  -  medicatie uitgevonden: glyvec, soort chemo met pil 

  - stof komt in gleufje ABL, waardoor ABL zich niet kan uiten -> kanker gecontroleerd 

  - moleculair: goede cellen worden niet aangetast zoals bij chemo 

8.2.2 TUMORSURPESSOR GENEN 

normaal: Genen die de celdeling afremmen 

  -  zijn controlestadia tijdens celdeling 

inactivatie van één van deze genen kan leiden tot ongecontroleerde groei 

  -  Ontdekking van eerste tumorsuppressor gen (RB1) mede dankzij studie van zeldzame erfelijke  

     vorm van oogkanker bij kinderen (retinoblastoom, RB) 

  - Knudson’s ‘two hit’ hypothese – p 300-301 

   - observatie: onderscheid tussen sporadische en familiale vormen van RB 

   - sporadisch: oudere kinderen,  unifocaal (1 enkele tumor) 

   - familiaal: jongere kinderen, multifocaal (meerdere tumoren), bilateraal(beide ogen) 

  ->  RB ontstaat door twee genetische defecten waarvan één reeds overgeërfd is bij familiale 

       vormen van RB 

  -  APC gen: familiale adenomateuze polyposis coli 

  - Erfelijke vorm van darmkanker, met op jonge leeftijd groot aantal poliepen die later  

    ontaarden tot darmkanker (poliepen proberen verwijderen: maligne kanker voorkomen) 

  - APC gen controleert celdeling van darmepitheelcellen 
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8.2.3 DNA-HERSTEL GENEN 

normaal: 

 

HNPCC genen:  hereditary non polyposis colon cancer 

  -  Erfelijke vorm van darmkanker zonder verhoogd aantal darmpoliepen 

  -   Wordt veroorzaakt door inactiverende mutaties in DNA herstelgenen 

BRCA1, BRCA2 genen 

  -  Erfelijke vorm van borstkanker 

  -  Genproduct speelt ook een rol in DNA herstel 

  -  ook mannen kunnen het krijgen 

 

8 NIET-MENDELIAANSE OVERERVING BIJ  

  MONOGENETISCHE AANDOENINGEN 

  -  non-penetrantie/onvolledige penetrantie 

  -  mosaïcisme 

  -  anticipatie 

  -  genomische imprinting 

  -  uniparentale disomie 

  -  Mitochondriale overerving (h 7) 

8.1 NON-PENETRANTIE/ONVOLLEDIGE PENETRANTIE 

8.1.1 CASE 1 

Proband: 60-jarige man 

  -  Sinds 3 maand vermoeidheid, gewrichtspijn 

  -  Drinkt 2 “biertjes” per dag 

  -  Broer met type 2 diabetes 

  -  Bij klinisch onderzoek: hepatomegalie(gezwollen lever), gezwollen gewrichten en verschillende  

     tatoes 

  -  Labo: ferritine 640 ug/l, transferrine saturatie 60% 
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8.1.2 HEREDITAIRE HEMOCHROMATOSE (HH) TYPE 1 

De belangrijkste vorm van HH (HH type 1) wordt veroorzaakt door mutaties in het HFE gen 

  -  Meest frequente AR(autosomaal recessief) genetische ziekte in Caucasische populatie: 

  - ziektefrequentie 1/200- 1/400 in Noord-Europese populatie; 

  - dragerschapsfrequentie Belgie ~ 1/9 

  -  Chronische ijzeropstapeling 

  - Latentie fase: geen symptomen 

  - Biochemische fase (20 j): toegenomen serum ijzer, ferritine en transferrine saturatie 

  - Klinische expressie (40-50j): vermoeidheid, arthritis, hepatomegalie, huidpigmentatie,  

    cardiomyopathie, diabetes met evolutie naar levercirrose en carcinoma 

  -  HFE zorgt normaal voor gecontroleerde ijzeraflating in bloed 

  -  HFE gen verklaart >90% van alle hereditaire hemochromatose 

  - Autosomaal recessieve overerving 

  - Drie meest frekwente mutaties: 

   - p.Cys282Tyr 

   - p.His63Asp 

   - p.Ser65Cys 

8.1.3 INCOMPLETE (onvolledige) PENETRANTIE 

  -  [p.Cys282Tyr]+ [p.Cys282Tyr]: diagnose HHtype 1, maar variabele expressie 

  - 15-20% mannen ontwikkelt nooit HH, nog meer bij vrouwen (10:1) 

  - 90% van alle HH type 1 patienten 

  -  [p.Cys282Tyr]+[p.His63Asp]: mild, niet-progressieve vorm (HH: 5% -populatie:2%) 

  -  [p.Cys282Tyr]+[p.Ser65Cys]: milde vorm, vaak asymptomatisch 

  -  [p.His63Asp]+[p.His63Asp]: onduidelijk, laag risico, follow-up 

  -  [p.His63Asp]+[p.Ser65Cys]: onduidelijk, laag risico, follow-up 

  -  [p.Ser65Cys]+[p.Ser65Cys]: asymptomatisch 

  -  Dragerschap: geen klinisch gevolg 

8.1.4 OMGEVINGSFACTOREN 

Aggraverende factoren 

  -  Hoog ijzer dieet, vitamine C 

  -  Excessief alcoholgebruik 

Beschermende factoren 

  -  Bloeddonatie 

  -  Bloedverlies (menses/ menstruatie) 

8.1.5 HH GENEN 
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8.1.6 OMGEVING – GENEN 

 

HFE dus enkel testen op volwassenen met familiale voorgeschiedenis en ijzeroverlading-fenotype 

8.1.7 PENETRANTIE 

penetrantie: statistisch begrip dat weergeeft hoe vaak het afwijkend fenotype wordt vastgesteld bij 

individuen met het afwijkend genotype 

  -  fenotype: het ziektebeeld; de uitwendige verschijnselen als resultaat van de interactie tussen het  

     genotype en de omgeving 

  -  genotype: het erfelijke materiaal 

volledige penetrantie versus verminderde of incomplete penetrantie 

  -  vb. penetrantie is volledig of 100% wanneer alle individuen met het afwijkend genotype     

     ziekteverschijnselen vertonen. 

  -  Penetrantie is 90% wanneer slechts 90% van de individuen met het afwijkend genotype  

     ziekteverschijnselen vertonen. 

  -  non-penetrantie is geen voorbeeld van variabele expressie! 

8.2 MOSAÏCISME 

8.2.1 MOSAÏCISME 

mosaïcisme: verwijst naar het fenomeen waar bij één individu tenminste twee genetisch 

verschillende celpopulaties aanwezig zijn. Deze twee cellijnen zijn nochtans afkomstig van dezelfde 

zygote 

  -  een cel raakt gemuteerd en geeft mutatie door aan alle dochtercellen, andere cellen krijgen  

     normale dochtercellen -> gemengd 
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  -  chromosomaal of DNA 

somatisch versus gonadaal/germinaal 

  -  somatisch mosaïcisme: wanneer aanwezig in de 

      somatische cellen 

  -  gonadaal/germinaal mosaïcisme: wanneer 

     aanwezig in de geslachtscellen 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 OSTEOGENESIS IMPERFECTA 
gonadaal/ germinaal mosaïcisme 
  -  Gezonde 35-jarige man 
  -  Vorige relatie: doodgeboren dochter met lethale vorm van osteogenesis imperfecta 
  -  Vraag: herhalingsrisico in huidige zwangerschap met nieuwe partner 
  - ofwel bij dochter kort na geboorte opgetreden: geen gevaar 
  - ofwel heeft vader germinaal mosaïcisme: veel groter herhalingsrisico 
 Verschillende vormen 
   -  Types: variërend van mild tot lethaal 
  - Mutaties in genen coderend voor collagenen (COL1A1/A2) 
  - Bij lethale type (type 2): vaak germinaal of gonadaal mosaicisme 
  -   Belangrijk voor counselling: 7% herhalingsrisico ! 
  -  Ontdekt als meer dan 1 kind met autosomaal dominante aandoening zonder familiale 
     Voorgeschiedenis 
    - empirisch risico (bijv. OI 7-10%) 
  -  onmogelijk om zaadcellen of eicellen te testen, dus prenatale in alle volgende zwangerschappen 
OPM: bij mannen veel meer puntmutaties: op hogere leeftijd veel meer kans op zieke kinderen 
 
8.2.3 FAMILIAL ADENOMATOSIS POLYPOSIS (FAP) 
somatisch mosaïcisme 
  -  familial: erfelijke ziekte 
  -  polyposis: > 100 poliepen in dikke darm 
  -  adenomtosis: champignon/poliepen 
    - jonge leeftijd 
  - extra colonic manifestations 
  - totaal verschillend van sporadische adenomen 
  -  mutatie niet in germinale cellen -> niet doorgegeven aan nakomelingen 
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8.3 ANTICIPATIE 
 

8.3.1 CASUS 3 
 

 

 

 

II:  2  58 jaar, cataract, diabetes 

 

III:  4  32 jaar, spieratrofie (niet gespierd) en 

myotonie (slap hand) 

 

IV:3 overleden na 3 dagen ,hypotonie, 

spierzwakte en ademhalingsproblemen 

Vraag van proband: is er gezondheidsrisico voor dochter (IV:4) ? 

8.3.2 ANTICIPATIE 
anticipatie: tendens in sommige genetische aandoeningen om bij individuen in opeenvolgende 
generaties een vroegere aanvangsleeftijd (age of onset) te hebben én ernstiger manifestaties te 
vertonen -> onstabiele dynamische mutaties 
  - door repeat expansie:  anticipatie is vaak geobserveerd in genetische ziekten veroorzaakt door een  
    trinucleotide repeat mutatie (triplet repeat disorder). Deze mutaties zijn vaak dynamisch of  
    onstabiel tijdens meiose, dwz. Ze kunnen toenemen in grootte en een ernstiger fenotype  
    veroorzaken in opeenvolgende generaties (somatisch en germinaal instabiel) 
  - correlatie tussen repeat lengte en ernst van de aandoening 
  - premutatie: toegenomen aantal repeats in asymptomatisch individu, maar wel 
    instabiel tijdens meiose -> heel hoog risico voor aangetast kind 

8.3.3 ZIEKTE VAN STEINERT:  AD MYTONE SPIERDYSTROFIE 

 
Aangetast (n > 50) 
Premutatie (n = 38-49) 
Normaal (n = 5-37) 
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Meiotische instabiliteit 

 
  -  meiotische instabiliteit : CTG toename in opeenvolgende generaties verklaart de genetische  

     anticipatie 

  -  (mitotische istabiliteit leidt tot mosaicisme) 

  -  geen allelen in sperma met >1000 CTG’s 

  - selectie tegen zeer grote expansies tijdens spermatogenese 

  -  verklaring voor maternele transmissie van congenitale MD 

 ->  ernstiger bij overerving via vrouw, want in sperma zitten nooit zoveel CTG repeats 

  -  autosomaal dominant 

8.3.4 FRAGIELE X SYNDROOM 

fysische kenmerken 

  -  langwerpig gelaat, grote oren 

  -  ogivaal verhemelte 

  -  grote teelballen 

  -  lakse vingergewrichten, platvoeten 

  -  liesbreuken 

frequentie: 1/4000 mannelijke geboortes 

  -  Eén van de meest frequente vormen van matige mentale retardatie bij jongens (na Down  

     syndroom) 

X-gebonden aandoening, enkele eigenaardigheden 

  -  30% van de draagsters vertonen milde tot matige mentale handicap 

  -  normaal begaafde mannen als schakel tussen aangetaste familieleden ?? 
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  -  geen eiwit: loss of function effect 

  -  mannen met >200 hebben altijd fragile x, vrouwen een iQ < 85 door volledige penetrantie bij  

     mannen, vrouwen hebben ‘scewing x’ 

Veroorzaakt door CGG-repeat in 5’UTR(promotorregio) vanFMR1-gen 

  -  mitotisch en meiotisch onstabiel 

  -  expansie van premutatie naar mutatie alleen door vrouwelijke dragers!  (alleen meiotische  

     instabiliteit na maternele transmissie) 

  -  mannelijke dragers geven het aan al hun dochters zonder dat expansie optreed (normal  

     transmitting males NTM) 

  -  heel soms ook door  puntmutatie of deletie in FMR1 gen -> niet- functioneel eiwit aangemaakt:  

     loss of function 

DNA onderzoek 

= analyse van de CGG repeats in het 5’ UTR van FMR1 

   -  polymerase keten reactie en Southern blot analyse 

  - PCR: tot +/- 100 CGG repeats 

  - SB voor langere expansies 

  -  onderscheid tussen normaal-premutatie-mutatie 

  -  postnataal of prenataal onderzoek 

  -  Waarom is het belangrijk de diagnose te stellen? 

  - verklaring van de mentale handicap 

  - genetisch advies aan ouders 

  - opsporen van “at-risk” verwanten 

  - mogelijkheden tot prenataal onderzoek 

  - speciale therapeutische maatregelen 

8.4 GENOMISCHE IMPRINTING 

8.4.1 CASUS 4 + 5 
casus 4 
  -  matige MR 
  -  hypotonie 
  -  kleine gestalte 
  -  hyperfagie/obesitas 
  -  dysmorfe facies : amandelvormige ogen, tentvormige mond 
  -  hypogonadisme: kleine piet 
  -  gedragsstoornissen 
  -  obesitas 
casus 5 
  -  ernstige MR 
  -  hypotonie/hypertonie 
  -  microcefalie(klein hoofd), normale gestalte, eerder mager 
  -  dysmorfe facies : prominente kin, blond haar, altijd lachend 
  -  epilepsie, geen taalontwikkeling 
  -  hyperactief gedrag 
-> Beiden dezelfde chromosomale afwijking: deletie 15q11-13 (band 11 op de lange arm van 
chromosoom 15) 
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8.4.2 GENOMISCHE IMPRINTING 

definitie:  verschillen in genexpressie tussen het allel afkomstig van de moeder en het allel afkomstig 

van de vader 

  -  Sommige genen krijgen tijdens de gametogenese een “imprint” afhankelijk van het geslacht van  

     het individu. 

  - Imprinting is een reversibel fenomeen. 

  - Imprinting wordt veroorzaakt door een nog onvoldoende begrepen verandering in het  

    chromatine met effect op genexpressie zonder dat de DNA sequentie van het gen gewijzigd  

    wordt (geen mutatie!) 

  - Imprinting wordt gereguleerd vanuit imprintingscentrum(IC). Gelegen in geïmprintte regio 

   -  leidt meestal tot geninactivatie: gen met paternele imprinting is inactief op paterneel chr 

extra uitleg: Elk autosomaal gen is vertegenwoordigd met twee kopieën, oftewel allelen. Hierbij is 

telkens één kopie afkomstig van de vader, en één van de moeder. Voor de meerderheid van deze 

genen geldt, dat beide allelen tot expressie (kunnen) komen. Voor een klein percentage van de 

genen (minder dan 1 procent) geldt echter het principe van de imprinting of inprenting: één allel 

komt tot expressie, afhankelijk van welke ouder het afkomstig is. Dit kan dus zowel de moeder als de 

vader zijn. Wanneer er gesproken wordt van maternale inprenting, betekent dit dat het allel 

afkomstig van de moeder ingeprent en dus niet actief is. Bij paternale inprenting is het allel 

afkomstig van de vader inactief. 

    - vb. Een voorbeeld is het gen dat codeert voor de insulin-like growth factor II (IGF2), een  

       groeifactor voor cellen. Alleen het allel dat van de vader afkomstig is, zal tot expressie komen  

       (DeChiara et al., 1991) en er is dus sprake van maternele inprenting. 

8.4.3 REVERSIBILITEIT VAN IMPRINTING 

 
  -  gameten jongen: terug normaal: allel met maternele imprint wordt na transmissie in mannelijke  

     lijn geconverteerd in  en allel met paternele imprint 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Autosomaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groei_(fysiologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)


 
51 

8.4.4 PRADER-WILLI/ ANGELMAN IMPRINTED REGIO (15q11-q13) 

 
prader willi (PWS) 

  -  microdeletie op chromosoom 15 (paterneel chromosoom) 

=> afwezigheid van kritische genen die normaal enkel actief zijn op het paternele chromosoom 15 

     (materneel geimprinte genen) 

Angelman (AS) 

  -  microdeletie op chromosoom 15 (materneel chromosoom) 

=> afwezigheid van kritische genen die normaal enkel actief zijn op het maternele chromosoom 15 

     (paterneel geimprinte genen) 

8.4.5 UNIPARENTALE DISOMIE 

Aanwezigheid van twee homologe chromosomen afkomstig van één ouder 

  -  isodisomie: 2 chromosomen genetisch identiek 

  -  heterodisomie: 2 chromosomen homoloog, maar niet identiek 

  -  Klinisch belangrijk wanneer chromosomen met geimprinte genen betrokken zijn (genen 

     waarvan expressie preferentieel materneel of paterneel is) 

  - Speelt rol in miskramen en IUGR 

UPD door isodisomie 

  

 

 

Het lichaam kan proberen redden, maar soms 

verkeerde rescue en daardoor toch nog twee 

homologe chromosomen afkomstig van een ouder 
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Herhalingsrisico groot bij deletie of UPD, als het gewoon door pech komt is er weinig herhalingsrisico 

  -  ook herhalingsrisico bij imprinting center mutatie (IC) 

8.4.6 ASSOCIATIE ART -  IMPRINTING DEFECT 

  -  Bij ART-babys werden tweemaal zoveel geboortedefecten vastgesteld als bij baby’s die op  

     natuurlijke manier werden verwekt. 

  - Angelman syndroom zou verhoogd zijn bij gebruik van ICSI. 

  -  Beckwith-Wiedeman syndroom zou bij ART drie- tot zesmaal meer voorkomen. 
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8.5 DE NOVO MUTATIE 

  -  wanneer familiale voorgeschiedenis negatief 

  -  vooral bij AD aandoeningen 

  - vb. achondroplasie 7/8 de novo mutaties 

  -  mutatie ontstaan tijdens meiose in germinale cel van 1 ouder 

  - andere germinale cellen normaal > herhalingsrisico niet gestegen ! 

  - aangetaste nakomeling: wél verhoogd risico op transmissie: 50% kans overerving! 

9 MULTIFACTORIËLE ERFELIJKHEID 

9.1 ALGEMEEN 

aandoeningen die slechts gedeeltelijk genetisch bepaald zijn  

  -  vermoedelijk het gevolg van een interactie tussen genetische en niet-genetische  

     (omgevings)factoren 

  -  vaak familiaal maar geen duidelijke Mendeliaanse overerving 

complexe of polygenische aandoeningen: verschillende genen spelen een rol in het ontstaan van 

deze ziekten 

frequenter dan monogenische aandoeningen 

  -  aangeboren afwijkingen 

  - gespleten lip/verhemelte 

  - heupluxatie 

  - hartafwijkingen 

  - spina bifida (open rug) 

  - klompvoeten 

  -  aandoeningen op latere leeftijd 

  - astma 

  - autisme 

  - diabetes mellitus 

  - hypertensie 

  - epilepsie 

  - psychiatrische aandoeningen 
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9.2 BELANGRIJKE BEGRIPPEN 

9.2.1 HERITABILITEIT 

Heritabiliteit: 

  -  geeft weer in welke mate een aandoening genetisch bepaald is 

  -  wordt bepaald via tweelingenstudies 

 
tweelingen: 

  -  monozygoot: eeneiig 

  -  dizygoot: twee-eiig 

studie van concordantie 

 
=> tweelingen zijn concordant wanneer beide individuen van een tweelingspaar het kenmerk of de  

     ziekte vertonen 

9.2.2 VERWANTSCHAP 
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Graad van verwantschap en gemeenschappelijke genen 

 

Herhalingsrisico bij autosomaal dominante vs multifactoriële aandoeningen 

 

9.2.3 LIABILITY/TRESHOLD MODEL 

de vatbaarheid, aanleg gevoeligheid voor een ziekte (liability) is normaal verdeeld 

 

  -  het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van het populatierisico  

     (meestal 3-5%) 

  -  het risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af 
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  -  het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

  - verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 

  - de aandoening ernstiger is 

  -  wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is het risico  

     groter voor eerstegraadsverwanten van een aangetast individu van het geslacht waar de  

     aandoening het minst frequent bij voorkomt 

9.3 CONGENITALE AFWIJKINGEN MET MULTIFACTORIËLE OVERERVING 

9.3.1 GESPLETEN LIP/VERHEMELTE 

 

Etiologie (oorzaken) 

  -  chromosomaal   trisomie 13 

  -  monogenisch    Van Der Woude syndroom 

  -  multifactorieel   niet syndromale vorm 

  -  teratogeen    anti-epileptica, rubella 

soorten 

  -  CL= cleft lip 

  -  CLP= cleft lip & cleft palate 
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Herhalingsrisico  voor niet-syndromale CL(P) in % 

 

9.3.2 NEURALE BUISDEFECTEN 

stoornis in sluitingsproces neurale buis 

  -  neurale buis sluit binnen 28 dagen na conceptie 

  -  frequentie : 1/1000 zwangerschappen 

  -  meestal multifactorieel : genetisch + omgeving : 

  - risicofactoren : maternele diabetes, anti-epileptica, ondervoeding 

  -  ~20% : chromosomaal, monogenisch, teratogeen 

klinisch spectrum 

  -  anencephalie 

  -  encephalocoele 

  -  spina bifida (occulta) (onderbreking wervelboog) 

  -  meningocoele (protrusie van de meningen) 

  -  myelomeningocoele (protrusie neuraal weefsel) 

etiologie 

  -  genetische en niet-genetische factoren 

  -  belangrijke contribuerende factor: deficiëntie foliumzuur tijdens zwangerschap  

preventie 

  -  in hoog-risico zwangerschappen 

  - foliumzuur in hoge dosis (≥ 4 mg/dag) vóór conceptie tot 12 weken zwangerschap 

  -  in alle zwangerschappen 

  - foliumzuur in lage dosis (400 μg/dag) vóór conceptie tot 12 weken zwangerschap 

screening 

  -  AFP screening(bepaling alfafoetoproteïnegehalte in vruchtwater) + echo 

9.3.3 PYLORUSSTENOSE 

  -  hypertrofie van de kringspier in de pylorus regio van de maag en presenteert zich met een        

     plotselinge complete pylorus obstructie, meestal tussen de leeftijd van 3 tot 8 weken 
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Pylorusstenose komt 5 maal vaker voor bij jongens dan bij meisjes 

 

Het liability/threshold model bij pylorusstenose 

 

10  DE PRAKTIJK VAN DE GENETISCHE RAADPLEGING 

10.1 GENETIC COUNSELING 

Erfelijkheidsadvies:  gesprek waarin informatie wordt gegeven aan een individu 

  -  met een genetische aandoening 

  -  met vermoeden van een genetische aandoening 

  -  met (eventueel) risico op een genetische aandoening 

bij zichzelf of zijn nakomelingen 

  - de consultant is dus niet steeds de patiënt 

  -  de informatie moet in begrijpbare taal gegeven worden 

  -  genetisch advies moet niet-directief zijn 

  -  vaak verschillende gesprekken nodig 

 bidirectionele informatieuitwisseling 

  -  motivatie? 

  -  hoe staat de familie tegenover de patiënt? 

  -  is de familie supportief? enz... 

->  begeleiding van de consultant en zijn familie 
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10.1.1 MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDING 

  -  De bespreking van de medische aspecten van een genetische aandoening: 

  - diagnose, verloop, management 

  -  De inschatting van de genetische risico’s op de aandoening voor de adviesvrager (consultant) en  

     zijn/haar nakomelingen en/of familieleden. 

  -  Bespreking van de mogelijke opties die voorhanden zijn om met het genetisch risico om te gaan  

     en een eventuele kinderwens te vervullen, inclusief verstrekken van informatie over 

     mogelijkheden tot prenataal en/of presymptomatisch onderzoek. 

  -  Begeleiding in de keuze van een geschikte gedragslijn voor de adviesvrager of het echtpaar,  

      rekeninghoudend met het risico, het gezin, de ethische en religieuze normen. 

  -  Het verstrekken van pyschologische ondersteuning 

10.1.2 DRIE BELANGRIJKE PEILERS BIJ ERFELIJKHEIDSADVIES 

  -  de voorlichting over de aard en de eventuele erfelijkheid van een aandoening, 

  -  de bijstand bij het begrijpen en bij de psychologische verwerking van deze informatie 

  -  de niet-dirigistische begeleiding bij de verdere (procreatieve) besluitvorming 

  -  Intake: wat is de vraag van de consultant? 

  -  Diagnose: stel of verifieer een diagnose 

  -  Communicatie: 

  - natuurlijk verloop en prognose van de aandoening 

  - mogelijkheden van behandeling /ondersteuning 

  - herhalingsrisico 

  - preventieve opties 

10.1.3 FREQUENTE VRAGEN 

  -  genetisch advies na de geboorte van een kind met multipele congenitale afwijkingen, mentale  

     retardatie of een geïsoleerde congenitale malformatie 

  -  voorkomen van een erfelijke ziekte in de familie 

  -  vraag naar prenatale diagnose voor verhoogde maternele leeftijd of andere indicatie 

  -  bloedverwantschap 

  -  blootstelling aan een teratogeen agens zoals alcohol of bepaalde medicatie 

  -  repetitief miskraam of fertiliteitsprobleem. 

10.2 DE DIAGNOSE 

De diagnose is de hoeksteen van het genetisch advies 

  -  Zonder correcte diagnose is accuraat genetisch advies niet mogelijk 

10.2.1 HOE BEREIKT MEN DE DIAGNOSE? 

  -  anamnese 

  - wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van  

          zijn ziekte aan de dokter kan vertellen 

  -  nazicht van medische dossiers 

  -  stamboom (familiale anamnese) 

  -  klinische evaluatie; klinisch onderzoek 
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  -  aanvullende investigaties: 

  - genetisch: - chromosomenonderzoek 

  - DNA onderzoek 

  -  niet-genetisch 

  - bloedanalyse 

  - radiologisch onderzoek 

  - verwijzing naar een andere medische discipline 

  - andere…. 

10.2.2 SYMBOLEN BIJ HET OPMAKEN VAN EEN STAMBOOM 
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10.3 RISICOBEREKENING 

Enkele begrippen uit de kansberekening 

  -  de additieve wet (law of addition) 

  -  de multiplicatieve wet (law of multiplication) 

  -  Bayes’ theorema 

10.3.1 DE ADDITIEVE WET (law of addition) 

Wanneer ofwel gebeurtenis 1 ofwel gebeurtenis 2 kan voorkomen (maar nooit samen) 

  -  en wanneer de kans op gebeurtenis 1 = P1 

  -  de kans op gebeurtenis 2 = P2 

=> dan is de kans dat ofwel gebeurtenis 1 ofwel gebeurtenis 2 optreedt: 

  P = P1+P2 

Voorbeeld: Kans op een meisje (Pmeisje) is 1/2 en kans op een jongen (Pjongen) is ½ 

  -> De kans dat het ofwel een jongen ofwel een meisje is bij de geboorte = 1 

  - Pmeisje + Pjongen = 1 

10.3.2 DE MULTIPLICATIEVE WET 

Wanneer gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2 onafhankelijk van elkaar kunnen optreden 

  -  en wanneer de kans op gebeurtenis 1 = P1 

  -  de kans op gebeurtenis 2 = P2 

=> dan is de kans dat zowel gebeurtenis 1 als gebeurtenis 2 optreden: 

  P = P1xP2 

Voorbeeld: Kans op een meisje (Pmeisje) is 1/2 en kans op een jongen (Pjongen) is 1/2 

  -> De kans op telkens een jongen bij 2 zwangerschappen = ¼ 

  - Pjongen x Pjongen = ¼ 

10.3.3 BAYES’ THEOREMA 

Bij de berekening van de uiteindelijke kans wordt rekening gehouden met anterieure en posterieure 

informatie (vb. testresultaat/stamboom). 

  -  prior probabiliteit: initiële probabiliteit (anterieure informatie) 

  -  conditionele probabiliteit: probabiliteit op de posterieure informatie gegeven een bepaalde  

     voorwaarde 

  -  joint probabiliteit: product van prior met conditionele probabiliteit 

  -  posterieure probabiliteit: finale probabiliteit 

voorbeeld 

X-gebonden recessieve aandoening 

Wat is de kans dat II-2 draagster is? 

 - A priori(zonder rekening te houden met 3 gezonde  

   zonen kans is 1/2 maar het feit dat II-2 drie  

   gezonde zonen heeft verlaagt het finale risico 

- conditioneel: kans op 3 gezonde zonen als draagster 

- Het finale risico werd dus gereduceerd van 1/2 tot  

   op 1/9!-> zie tabel hieronder 
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Ander voorbeeld 

Autosomaal dominante neurologische aandoening die 

ontstaat op oudere leeftijd 

(60 % van de individuen met een afwijkend gen vertonen 

een afwijkende scan van de hersenen op de lft 50 jr) 

Wat is de kans dat III-1 het afwijkend gen heeft geërfd, 

wanneer II-2 een normale hersenscan heeft op 50 jaar? 

- De kans dat III-1 drager is van het afwijkend gen is dus   

   2/7 X ½= 1/7 
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10.4 RISICOBEREKENING CHROMOSOMALE, MONOGENETISCHE EN 

MULTIFACTORIËLE AANDOENINGEN 

10.4.1 RISICOBEREKENING VOOR CHROMOSOOMAFWIJKINGEN  

Voor numerieke chromosoomafwijkingen 

  -  Trisomie 21 tgv nondisjunctie tijdens meiose:  

  - wanneer karyotype ouders normaal , kans op nogmaals trisomie in volgende zwangerschap  

     = 1% (empirisch risico) 

  - toch een 2de trisomie 21 zou verklaard worden door: 

   - gonadaal mosaïcisme (in de gonaden bevindt zich een groep cellen die trisomisch is) 

   - genetische predispositie tot non-disjunctie bij de vorming van gameten (hypothese,  

     nog niet voldoende bewezen) 

   - toeval 

Voor structurele chromosoomafwijkingen 

  -  Down syndroom tgv een Robertsoniaanse translocatie bij een van beide ouders 

 

 -  vader drager: herhalingsrisico ongeveer 1-3% bij downsyndroom voor elke volgende zwangerschap 

   - andere opties hier (behalve normaal) leiden steeds tot miskraam 

 -  moeder drager: 10% herhalingsrisico bij volgende zwangerschappen (reden niet bekend) 

10.4.2 RISICOBEREKENING VOOR MONOGENETISCHE AANDOENINGEN 

Autosomaal dominant 

  -  het risico voor de kinderen van een aangetast individu is in de regel 50% 

  -  cave non-penetrantie: vb. penetrantie is 80% 

  - risico wordt 1/2 x 8/10 = 0,4 (ipv 0,5) 

  -  hou rekening met gonadaal mosaïcisme bij een nieuwe mutatie 

  - risico voor volgende zwangerschappen bijgevolg moeilijk te bepalen: ongv 1-3% 
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Autosomaal recessief 

  -  in de regel zijn beide ouders van een aangetast kind elk drager en is het herhalingsrisico voor  

      broers/zussen 25% 

  -  cave uniparentale disomie: kan mogelijke oorzaak zijn wanneer we bij een van beide ouders het  

      dragerschap niet kunnen vaststellen 

    - indien mogelijk bevestig dragerschap bij beide ouders! 

  -  Verlies de mogelijkheid van non-paterniteit nooit uit het oog ! 

X-gebonden recessief 

drie mogelijkheden: 

  -  de moeder is draagster en het risico op een aangetaste zoon bij een volgende zwangerschap is 1/2  

     (indien het een jongen is) 

  -  nieuwe mutatie tijdens maternele meiose met verwaarloosbaar herhalingsrisico 

  -  moeder vertoont gonadaal mosaïcisme: klein herhalingsrisico 

  -> In de praktijk moeilijk onderscheid te maken tussen deze drie mogelijkheden tenzij  

        dragerschapstest voorhanden is 

voorbeeld 

  -  ziekte van Duchenne (spierziekte): 

  - dragerschapstest bij vrouwen: bepaling van CK in bloed 

   - (CK: creatine kinase; spierenzym dat in bloed kan bepaald worden) 

  -  2/3 van de obligate draagsters vertonen een verhoogd CK 

 

Wat is de kans dat II-2 draagster is? 

A priori kans is 1/2 maar ze heeft drie gezonde zonen en 

CK is normaal 

Het finale risico werd dus gereduceerd van 1/2 tot op 

1/25! 

 

 

10.4.3 RISICOBEREKENING BIJ MULTIFACTORIËLE AANDOENINGEN 

  -  meestal gebaseerd op observaties uit familiestudies 

  -  geen theoretische berekeningen 

  -  men spreekt van empirische risico’s 
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Kenmerken 

  -  het risico voor eerstegraadsverwanten is ongeveer de vierkantswortel van het populatierisico  

     (meestal 3-5%) 

  -  het risico voor tweedegraads- en verdere verwanten neemt exponentieel af 

  -  het risico voor eerstegraadsverwanten wordt groter wanneer 

  - verschillende individuen binnen een familie aangetast zijn 

  - de aandoening ernstiger is 

  -  wanneer de aandoening meer frequent is bij het ene dan bij het andere geslacht, is het risico  

     groter voor eerstegraadsverwanten van een aangetast individu van het geslacht waar de  

      aandoening het minst frequent bij voorkomt 

  -  consanguïniteit bij de ouders verhoogt het risico voor de kinderen 

10.5 PRENATALE DIAGNOSTIEK 

Prenatale diagnostiek laat toe om een aantal, vaak ernstige, genetische afwijkingen of aangeboren 

misvormingen reeds tijdens de zwangerschap op te sporen 

  -  geruststellen 

  -  afbreken van afwijkende zwangerschap 

  -  Genetisch advies en erfelijkheidsonderzoek liefst voor de zwangerschap! 

Indicaties prenataal cytogenetisch onderzoek 

  -  hoge maternele leeftijd (> 35j) 

  -  echografische foetale afwijkingen 

  -  afwijkende triple-test 

  -  vorig kind met chromosoomafwijking 

  -  ouder drager van structurele chromosoomafwijking 

10.5.1 ECHOGRAFISCH ONDERZOEK 

  -  niet-invasief 

  -  routine onderzoek bij elke zwangerschap 

  - bevestiging van intra-uteriene zwangerschap 

  - opsporen van meerlingen 

  - bepalen van zwangerschapsduur 

  - opsporen van verdikte nekplooi 

  - detecteren van foetale anomalieën 

  - opvolgen van groei 

Hygroma colli: vochtophoping in de nek Kan te wijten zijn aan een chromosomale afwijking bij de 

foetus 

  -  Bv Turner syndoom (monosomie X), trisomie 21 

  -  Verder prenataal onderzoek dmv vruchtwaterpunctie wenselijk 

 

 

1° trim  

2° en 3° trim 
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10.5.2 MATERNELE SERUMSCREENING 

Rond de 16e ZSweek 

 

triple test op 15- 16 weken: 

bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, waarbij berekend wordt of zij een verhoogd risico heeft om 

een kindje met Down syndroom te krijgen. 

  -   bepaling van aFP, mE3 en hCG in materneel serum 

  -  risicoberekening adh van deze waarden, in combinatie met maternele leeftijd, gewicht, ZW-duur 

   - wanneer waarde hoger dan 1/250: vruchtwaterpunctie 

  -  geen diagnostische test, maar screeningstest: biedt geen zekerheid! 

  -  testresultaat beïnvloed door: 

  - zwangerschapsduur 

  - meerlingenzwangerschap 

  - ziekten bij de moeder (vb. diabetes) 

  - aandoeningen bij de foetus (vb. nefrotisch syndroom) 

Neurale buisdefecten (NBD) 

 

Maternele serumwaarden 

voor aFP (MSAFP) op 16 wkn 

zwangerschapsduur 

weergegeven als veelvouden 

van de mediaan (MoM). Cut-

off waarde op 2.5 MoM 

 

 

indicaties 

   -  Wanneer er een familiale voorgeschiedenis is van een NBD, dwz, een NBD bij 1 van de partners,  

      een vorig kind, een broer of zus, of een ander familielid 

  -  Wanneer de vrouw lijdt aan epilepsie en hiervoor bepaalde anti-epileptica neemt 

  -  Wanneer een afwijkend alfafoetoproteine (AFP) gevonden wordt in het bloed van de moeder, zal  

     aanvullend een AFP-bepaling dienen te gebeuren in het vruchtwater. Een te hoge AFP-waarde kan  

     wijzen op een kind met open rug of open schedel  
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Indicaties moleculair-genetisch onderzoek 

  -  ouder met autosomaal dominante aandoening 

  -  beide ouders dragers van autosomaal recessieve aandoening 

  -  vrouw draagster van X-gebonden recessieve aandoening 

10.5.3 DE VLOKKENTEST OF CHORIONBIOPSIE 

  -  vanaf 10de (meestal 11-12de) week 

  -  gebeurt onder echografische begeleiding: 

  -  transcervicaal: langs vaginale weg wordt een biopsietangetje opgevoerd tot de tip in de  

      placenta ligt 

  -  transabdominaal: via een prik doorheen de buikwand wordt een naald tot in de placenta  

     gebracht 

  -  5-30 ml weefsel vd moederkoek 

  -  wordt gebruikt voor 

  - geslachtsbepaling 

  - cytogenetisch onderzoek 

  - biochemisch onderzoek 

  - DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutatie) 

  -  risico op miskraam: 0.5 tot 1% ( toegevoegd aan het basisrisico op spontaan miskraam van 2-5%  

     op deze ZWduur) 

  -  risico op miskraam wordt grotendeels bepaald door ervaring van de gynaecoloog 

  -  voordeel: onderzoek kan vroeg in de zwangerschap gebeuren-> zwangerschapsinterruptie dmv  

     curettage mogelijk 

10.5.4 VRUCHTWATERPUNCTIE 

  -  vanaf de 14e ZW-week (meestal 15e-16e week) 

  -  via echogeleiding wordt een dunne naald doorheen de buikwand in het vruchtwater gebracht 

  -  15-20 ml vruchtwater ( wordt onmiddellijk terug opgevuld) 

  - 2 ml wordt gebruikt voor bepaling αFP 

  - de rest wordt gebruikt voor 

   - cytogenetisch onderzoek 

   - biochemisch onderzoek 

   - DNA-onderzoek (opsporen van gekende mutatie) 

  -  additioneel risico op miskraam: 0.3 tot 0.5% (in additie aan het basisrisico op spontaan miskraam  

      van 2-3% op deze ZWduur) 

  -  bij afwijkend resultaat kan zwangerschapsinterruptie enkel nog gebeuren dmv inductie van de  

     arbeid 

10.5.5 DE NAVELSTRENGPUNCTIE 

  -  geen routine onderzoek 

  -  invasief: aanprikken van bloedvat in navelstreng 

  -  gebeurt steeds onder echografische controle 

  -  vanaf 20 weken 

  -  beperkte indicaties: vb. analyse van bloedcellen 

  -  bijkomend risico op miskraam: 1-2% 
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10.5.6 PREIMPLANTATIE GENETISCHE DIAGNOSTIEK (PGD) 

  -  zeer vroege vorm van prenatale diagnostiek 

  -  genetische diagnose van een embryo, om een zwangerschap met een aangetast kind te vermijden 

  -  voorafgaandelijk in vitro fertilisatie 

Werking 

  -  in vitro fertilisatie 

  -  embryo-biopsie: wegname van 1 à 2 cellen van een jong embryo 

  - embryo is ongeveer 8 cellen groot 

  -  genetische analyse (FISH of PCR) 

  -  transfer van niet-aangetaste embryo’s naar de baarmoeder 

  - transfer op dag 3 of 4 na de bevruchting 

Nadelen 

  -  verhoogd risico op meerlingenzwangerschap 

  -  duur (ongeveer 2000 euro per procedure) 

  -  laag slaagpercentage op de geboorte van een kind 

  - 20% na transfer van 2 tot 3 embryo’s 

  -  verhoogd risico op numerieke afwijkingen van de geslachtschromosomen?? 

10.6 GENETISCHE TESTING: DRAGERSCHAPSONDERZOEK 

Genetische testing: testen van een gezond individu 

  -  onderzoek naar veranderingen in het genetisch materiaal bij gezonde individuen die inlichtingen 

      willen over hun toekomstige gezondheidstoestand of die van hun kinderen 

  - dragerschapsonderzoek 

  - presymptomatisch onderzoek 

10.6.1 ALGEMEEN 
test waarbij wordt nagegaan of een gezond individu drager is van een overerfbare aandoening 
zonder dat dragerschap significante implicaties inhoudt voor de gezondheid 
van het geteste individu. 

  -  geen diagnostisch onderzoek 

  -  levert enkel informatie op relevant voor de nakomelingen 

  -  in de regel geen implicaties voor de gezondheid van het individu zelf 

  -  meestal voor Xrec, AR en chromosomale aandoeningen 

wie, wanneer, hoe? 

  -  in de regel niet op kinderleeftijd 

  - recht op autonomie 

  - recht op geïnformeerde toestemming 

  - recht om niet te weten 

  - gevaar voor stigmatisering en discriminatie 

  -  zinvol preconceptueel (voor conceptie) 

  - op eigen initiatief (n.a.v. stamboom) 

  - genetische screening 

  -  belang van geïnformeerde toestemming 
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10.6.2 DRAGERSCHAP VAN MUCOVISCIDOSE 

  -  meest frequente AR aandoening in onze bevolking 

   - prevalentie: ongeveer 1/2500 pasgeborenen 

  - ongeveer 1/25 is drager voor deze aandoening 

  -  chronische aandoening 

  -  gemiddelde levensverwachting: 30-35 jaar 

  - minder dan 5 jaar in 1955! 

  -  CFTR gen op chromosoom 7q31.2 

  - cystic fibrosis conductance regulator gene 

  - eiwit: transmembranair eiwit - chloride kanaal 

  -  “ion channel disease”: afwijkingen in secreties, mucus, slijmen 

  - taaie slijmen in longen: recidiverende longinfecties; destructie longweefsel 

  - verstopping van afvoerkanaal van exocriene klieren: pancreasinsufficiëntie 

  - meconiumileus (indikking van foetaal fecaal materiaal resulterend in darmobstructie) 

  - infertiliteit 

   - cervicale mucus bij de vrouw 

   - congenitale bilaterale afwezigheid van het vas deferens bij de man 

  -  meer dan 100 verschillende mutaties mogelijk 

  - DF508 mutatie meest frequent (in frame deletie van 3 nt zodat fenylalanine in positie 508  

         verdwijnt) 

Kans op dragerschap in een familie met een AR aandoening 

 
wanneer? 

  -  bij genetische screening: 

  - test aanbieden bij jonge koppels die bvb een prenataal onderzoek ondergaan 

  -  enkel bij individuen at risk: 

  - bvb in families met mucoviscidose 

Doelstelling is in ieder geval die koppels te identificeren die een verhoogd risico vertonen op 

mucoviscidose bij hun kinderen. Het is niet de bedoeling om zomaar lukraak dragers op te sporen. 
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10.6.3 HOE GAAT MEN TE WERK? 

bij genetische screening 

  -  zowel man als vrouw worden getest voor de 29 meest frequente mutaties 

  - betekent ongeveer 93% van de mutaties 

  -  wanneer beiden normaal resultaat: 

  - kans op CF kind is 1/300 x 1/300 x 1/4= 1/360.000 

  -  wanneer één ouder drager is: 

  - kans op CF kind is 1 x 1/300 x 1/4= 1/1200 

  - geen prenataal onderzoek mogelijk 

  - dragerschapsonderzoek in familie van drager 

  -  wanneer beide drager zijn: 

  - kans op CF kind is 1 x 1 x 1/4= ¼ 

  - prenataal onderzoek is mogelijk 

  -  Residueel risico als de test normaal is : 1/300 

enkel bij individuen at risk (bvb in families met mucoviscidose): 

  -  eerst mutatie analyse bij aangetast individu (of de ouders wanneer overleden) 

  - voor dragerschapsonderzoek is het hier essentieel de causale mutaties te kennen 

  -  wanneer de beide mutaties bij het aangetast individu bekend zijn: 

  - bevestiging van dragerschap bij de ouders 

  - dragerschapsonderzoek bij verwanten van de ouders 

   - eerst testen van verwant 

    - indien afwijkend resultaat: test partner 

    - indien normaal resultaat: partner wordt niet getest 

10.7 GENETISCHE TESTING: PRESYMPTOMATISCH ONDERZOEK 

test waarbij wordt nagegaan of een gezond individu een genetisch defect vertoont waardoor hij later 

een erfelijke aandoening (met zekerheid of grote probabiliteit) zal ontwikkelen. 

  -  geen diagnostisch onderzoek: het individu is nog niet ziek! 

  -  geen medische noodzaak; wel een keuze van het individu 

  -  levert informatie op zowel relevant voor de toekomstige gezondheid van het geteste individu als      

      voor zijn/haar nakomelingen 

  -  meestal voor AD aandoeningen 

10.7.1 WIE, WANNEER, HOE? 

De vier pijlers van het medisch-ethisch handelen 

  -  autonome beslissing 

  -  geïnformeerde beslissing 

  -  confidentialiteit 

  -  recht op niet-weten 

-> dus zelfde als bij dragerschaps 
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10.7.2 HUNTINGTON 

chorea van Huntington 

  -  neurologische aandoening 

  -  prevalentie van 1/15.000 

  -  progressieve aandoening met gemiddelde aanvangsleeftijd van 40 jr 

  -  overlijden gemiddeld 15 jaar na aanvang van de ziekte 

  -  autosomaal dominante overerving 

  -  quasi volledige penetrantie; zelden nieuwe mutaties; anticipatie 

  -  symptomen: 

  - onwillekeurige bewegingen (chorea) 

  - verlies van gang en spraak 

  - intellectuele deterioratie; dementie 

  - in beginstadium vaak geheugenstoornissen, verminderde concentratie, angst, agressie,  

    paranoia, alcoholabusus 

  -  geen behandeling 

  -  gen gelegen op 4p16.3 

  - gen codeert voor een eiwit: huntingtine 

  - trinucleotide repeat aandoening (cfr fragiele X syndroom) 

  - expansie van CAG in het 5’ UTR 

   <26: normaal 

   27-39: onstabiel; meestal niet pathogeen 

   > 40: ziekte, indien meer dan 60 vaak juveniele vorm 

Procedure bij presymptomatisch onderzoek 

  -  intake: gesprek door klinisch geneticus en psycholoog: 

    - familiale anamnese en opmaken stamboom 

    - exploreren van reeds aanwezige kennis 

   - bieden van accurate en relevante informatie 

   - bespreken van de test en de testprocedure 

  -  Psychologische evaluatie: 

  - Hoe gaat de persoon om met de aandoening? 

  - Wat is de motivatie om de test te ondergaan? 

  - Welke zijn de verwachtingen bij een (on-)gunstig resultaat? 

  - Is er voldoende steun? 

  -  Neurologisch onderzoek 

  -  Bespreking van de bevindingen met de adviesvrager 

  - met speciale aspecten die van belang zijn alvorens al dan niet 

  - te beslissen tot testing 

  - te beslissen tot bloedafname uit te stellen of terug te trekken 

  -  Bloedafname na informed consent 

  -  Meedelen van het resultaat door klinisch geneticus en psycholoog: steeds persoonlijk; nooit  

     schriftelijk of telefonisch 

  -  Herhalingsgesprek na kennis van testresultaat door de psycholoog 


