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Samenvatting 

 

Het Y chromosoom is gedurende de laatste tientallen jaren intensief bestudeerd om genetische 

afwijkingen te identificeren die spermatogenese en daarmee mannelijke vruchtbaarheid beïnvloeden. 

In 1976 werden voor het eerst grote deleties waargenomen van de lange arm van het Y chromosoom 

(Yq) en in 1996 werden drie niet-overlappende regio’s beschreven die afwezig kunnen zijn bij mannen 

met een verstoorde spermatogenese, namelijk AZFa, AZFb en AZFc (Tiepolo and Zuffardi, 1976; 

Vogt et al., 1996). Met behulp van PCR technieken die specifieke sequenties (STS) amplificeren en 

met behulp van fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) werden tussen 2002 en 2004 ook andere 

deleties van het Y chromosoom geïdentificeerd, namelijk de b1/b3, b2/b3, gr/gr, P5/proximal-P1 en de 

P5/distal-P1 deleties (Fernandes et al., 2002; Repping et al., 2002; Repping et al., 2003; Fernandes 

et al., 2004; Repping et al., 2004). Van deze vijf deleties leiden de laatste twee tot een verstoorde 

spermatogenese,, is de gr/gr deletie een risico voor verstoorde spermatogenese en beïnvloeden de 

b1/b3 en de b2/b3 deletie de spermatogenese niet (Repping et al., 2002; Fernandes et al., 2004; 

Repping et al., 2004; Visser et al., 2009). Bijna alle deleties komen tot stand door homologe 

recombinatie tussen amplicons (Kamp et al., 2000; Sun et al., 2000; Blanco et al., 2000; Fernandes et 

al., 2002; Repping et al., 2002; Silber and Repping, 2002; Repping et al., 2003; Fernandes et al., 

2004; Simoni et al., 2004; Repping et al., 2004; Ferlin et al., 2005; Lepretre et al., 2005; Lynch et al., 

2005; Hucklenbroich et al., 2005; Repping et al., 2006; Ferlin et al., 2007).  

Het doel van dit proefschrift was om additionele afwijkingen van het Y chromosoom te 

identificeren die mannelijke onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. Om dit te kunnen bereiken 

hebben wij strikt gedefinieerde inclusie criteria gebruikt, meedere specifieke plus-min STS PCR 

methoden en een nieuwe kwantitatieve PCR (qPCR) methode ontworpen en juist geen gebruik 

gemaakt van sequentie nucleotide variatie (SNV) analyses aangezien SNV analyses kunnen leiden 

tot verkeerde interpretaties over de aan- of afwezigheid van repeterende regio’s van het Y 

chromosoom. Het belang van deze criteria en het gebruik van de correcte moleculaire methodes 

wordt hieronder uitgelegd. 

 

 

Inclusie criteria: patiënt en controle groep defini ties 

Voor associatie studies zijn strikt gedefinieerde inclusie criteria van een essentieel belang opdat de 

patiëntgroep en de controlegroep identiek zijn met uitzondering van het fenotype dat onderzocht 

wordt. Daarom gebruikten wij patiënt- en controlegroepen die alleen gedefinieerd waren op basis van 

hun semenkwaliteit. Helaas zijn er vele publicaties in dit onderzoeksgebied waarbij dit niet zo is 

gedaan (Visser and Repping, 2010). Patiëntgroepen in deze case-control studies bestaan vaak niet 

uit mannen met een verstoorde spermatogenese, maar uit mannen die deel uit maken van een 

onvruchtbaar koppel, zonder informatie te geven over de semenkwaliteit. Daarbij komt nog dat de 

controle groepen vaak bestaan uit ‘bewezen’ vaders, mannen die eerder een vasectomie hebben 

ondergaan, of mannen die komen uit populatie studies, zonder gegevens over de semenkwaliteit. Het 

probleem is dat bewezen vruchtbaarheid van een man niet inherent staat voor een normale 
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semenkwaliteit. Ook staat verminderde vruchtbaarheid niet voor een slechte semenkwaliteit: de 

vruchtbaarheid van een koppel hangt af van zowel mannelijke als van  vrouwelijke factoren. Patiënt- 

en controlegroepen worden vandaag de dag gedefinieerd op basis van de WHO criteria voor 

normospermie (World Health Organization, 1999). Volgens deze criteria worden mannen met een 

spermaconcentratie van <20x106/ml geclassificeerd als ‘patiënt’ en mannen met een 

spermaconcentratie van >20 x106/ml met normale motiliteit en morfologie als ‘controle’. Deze 

scheiding houdt echt geen rekening met de grote variatie van semen kwaliteit die aanwezig is bij 

mannen. Een variatie die het beste weergegeven kan worden door het totaal aantal zaadcellen per 

ejaculaat  dat kan variëren van nul tot meer dan één miljard . 

Het is verder van een groot belang om zowel de patiëntgroep als de controlegroep te 

includeren vanuit dezelfde geografische regio, zodat de genetische achtergrond van beide groepen in 

principe hetzelfde is. Dit is met name van belang voor studies waarin het Y chromosoom betrokken is, 

aangezien het bekend is dat de spreiding van Y chromosoom haplotypes in verschillende delen van 

de wereld sterk varieert (Jobling and Tyler-Smith, 2003).  

Wij gebruikten daarom een alternatieve methode voor het patiënt-controle onderzoek 

gebaseerd op de WHO criteria (World Health Organization, 1999), namelijk een cohort benadering 

waarbij wij spermatogenese bekeken als een kwantitatieve continue variabele ,net als bijvoorbeeld 

cholesterol niveaus, bloeddruk en osteoporose. Dit cohort onderzoek voorkwam enige vorm van 

populatie stratificatie, aangezien in hetzelfde cohort de semen parameters van mannen met Y 

chromosoom varianten werden vergeleken met de semen parameters van mannen die deze varianten 

niet hadden. 

 

 

Unieke sequentie locaties 

Voor de meeste studies wordt gebruik gemaakt van unieke sequentie locaties (STSen) om snel 

deleties van het Y chromosoom op te sporen, maar veel van deze STS analyses zijn ontworpen 

voordat de sequentie van het man-specifiek deel van het Y chromosoom (MSY) gepubliceerd was 

(Skaletsky et al., 2003). Dit kan incorrecte interpretaties tot gevolg hebben door de repetitieve 

complexiteit van ampliconsequenties  waar het merendeel van deze STSen zich bevinden.  

Een klassiek voorbeeld is de zogenaamde AZFd regio. Deze ‘regio tussen AZFb en AZFc’ of 

‘het voorste gedeelte van AZFc’ werd voor het eerst beschreven in 1999 en er werd later naar 

gezocht in andere studies (Kent-First et al., 1999; Muslumanoglu et al., 2005). Gebruik makend van 

de hedendaagse kennis van de sequentie van het MSY is het duidelijk dat de zogenaamde AZFd 

specifieke en enkelvoudige-locus STSen sY145 en sY153 in werkelijkheid meervoudige-locus STSen 

zijn met zelfs kopieën die zich bevinden in het achterste deel van de AZFc regio (Noordam et al., 

2006). Een ander voorbeeld van ’een dergelijke misinterpretatie is de 1.5Mb overlap van de 

P5/proximal-P1 regio met de AZFc regio, een overlap die onbekend was tot 2002 (Vogt et al., 1996; 

Repping et al., 2002).  
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Wij hebben daarom specifieke STSen ontworpen op grond van de MSY sequentie om 

breekpunten te bepalen in chromosomen van mannen met deleties die ontstaan zijn door niet-

homologe recombinatie (hoofdstuk 6) of door pseudo iso-Y chromosoom formatie (hoofdstuk 7). 

 

 

qPCR 

Wij ontwikkelden een nieuwe methode om partiële deleties en duplicaties van de AZFc regio op te 

sporen. Deze methode stelde ons in staat om de daadwerkelijke kopie aantallen te bepalen van 

specifieke amplicons. Hierdoor konden wij snel en met grote nauwkeurigheid breekpunt regio’s 

lokaliseren of bepalen welke regio’s van de AZFc regio waren gedupliceerd. Via breekpunt analyse of 

via FISH confirmatie werd de betrouwbaarheid van deze nieuwe qPCR methode aangetoond 

(hoofdstukken 4, 5 en 6). 

 

 

Sequentie nucleotide varianten  

Een van de technieken die in het verleden werd gebruikt om (partiële) AZFc deleties op te sporen en 

te karakteriseren is identificatie van sequentie nucleotide varianten (SNV) (Fernandes et al., 2002; 

Machev et al., 2004; Fernandes et al., 2004). De meeste SNVs van de AZFc regio zijn gebaseerd op 

variaties in de DAZ genen van enkele mannen (Saxena et al., 2000). Bij afwezigheid van enkele 

SNVs claimen sommige onderzoekers de afwezigheid van bepaalde DAZ genen en daardoor de 

aanwezigheid van een specifieke partiële AZFc deletie zoals de gr/gr of de b2/b3 deletie. Ook worden 

SNVs van andere delen van de AZFc regio, waaronder de groene en gele amplicons, gebruikt om 

partiële deleties op te sporen. De SNVs van de AZFc regio zijn echter gevoelig voor veranderingen 

door Y-Y conversies en daarom hoeft de afwezigheid van een SNV niet de afwezigheid te betekenen 

van een specifiek DAZ gen of van een amplicon (Rozen et al., 2003; Lepretre et al., 2005). Om deze 

reden hebben wij geen gebruik gemaakt van SNVs voor de opsporing van (partiële) deleties in de 

AZFc regio.  
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Samengevat beschrijft dit proefschrift de volgende bevindingen 

 

Hoofdstuk 2  bespreekt de kennis over het humane Y chromosoom voorafgaande aan de start van dit 

proefschrift.  

De meeste kennis over de chromosoom structuur van het humane Y chromosoom en het effect 

daarvan op de spermatogenese is verkregen via deletie analyses en analyses van associaties tussen 

Y chromosoom structuren en semen parameters. Door dit onderzoek weten wij nu dat de AZFa, 

P5/proximal-P1 en de P5/distal-P1 deleties azoospermie tot gevolg hebben, dat de AZFc deletie leidt 

tot azoospermie of oligozoöspermie, en dat de gr/gr deletie een risico factor is voor verstoorde 

spermatogenese. De b1/b3 en b2/b3 deleties lijken de spermatogenese niet te beïnvloeden. Wij 

bediscussiëren ook SNV en STS analyses en de valkuilen die er zijn wanneer resultaten 

geïnterpreteerd worden van deze analyses, en uiteindelijk stellen wij toekomstige onderzoeksdoelen 

voor. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft DAZ gen variatie en semen kwaliteit.  

In deze studie zochten wij naar variaties binnen de DAZ genen in 47 verschillende haplotypes en in 

mannen met partiële AZFc deleties. Voor deze studie gebruikten wij DNA monsters die waren 

gerapporteerd in eerdere studies (Repping et al., 2003; Repping et al., 2004; Repping et al., 2006) en 

monsters van mannen van een onvruchtbaar koppel die het Centrum van Voortplantingsgeneeskunde 

van het Academisch Medisch Centrum bezochten van wie bekend was dat zij een gr/gr of een b2/b3 

deletie hadden. Wij ontdekten dat de DAZ Y repeat het meest variabele structuur element is van DAZ 

en varieert in kopie aantal tussen nul en veertien. Ook ontdekten wij significant structurele variatie in 

het aantal DAZ EX repeats en beperkte variatie in het aantal RNA herkenning motieven (RRMen). In 

patiënten met partiële deleties van AZFc was geen enkele ontdekte variatie geassocieerd met een 

specifieke semenkwaliteit.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de (partiële) duplicaties van de AZFc regio. 

In een cohort van 845 mannen niet geselecteerd opsemenkwaliteit zochten wij naar (partiële) 

duplicaties van de AZFc regio. Wij excludeerden mannen met bekende klinische oorzaken van 

verstoorde spermatogenese, i.e. retrograde ejaculatie, obstructieve azoospermie, hyperprolactinemie, 

hypogonadotroop hypogonadisme,  chemo- of radiotherapie in het verleden, bilaterale cryptorchisme, 

chirurgie van de vasa deferentia, orchitis en bilaterale orchidectomie. Mannen werden ook 

geëxcludeerd wanneer moleculaire diagnostiek een AZFa, P5/proximal-P1, P5/distal-P1, AZFc, b1/3, 

b2/b3, gr/gr deletie of numerieke of structurele chromosoom afwijkingen identificeerden. Wij 

identificeerden 34 mannen die een (partiële) duplicatie van de AZFc regio hadden. In tegenstelling tot 

andere studies op het gebied van (partiële) duplicaties van de AZFc regio, waren wij in staat om 

duplicaties te onderscheiden die leiden tot zes of acht DAZ genen, tot vier, vijf, zes of acht BPY2 

genen en tot drie of vier CDY1 genen. Een toename in het gen kopie aantal van DAZ was significant 

geassocieerd met een verminderde semenkwaliteit. Meer precies, mannen met acht DAZ genen 

hadden een significant lager totaal aantal motiele zaadcellen vergeleken met mannen met vier DAZ 
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genen (2x106 vs 50x106, p=0.017). In samenhang met eerder beschreven verminderde 

semenkwaliteit in mannen met (partiële) AZFc deleties, zijn deze gegevens een aanwijzing dat 

variatie in het genkopieaantal van AZFc genen beperkt is door een verminderd vermogen tot 

reproductie van mannen met té weinig of té veel DAZ genen. 

  

Hoofdstuk 5 beschrijft vermindering van gen kopie aantal in de AZFc regio en semen kwaliteit. 

In een cohort van 840 mannen niet geselecteerd op semenkwaliteit zochten wij naar (partiële) 

deleties met behulp van STS PCR. Wij excludeerden mannen met bekende oorzaken van verstoorde 

spermatogenese uitgaande van dezelfde klinische criteria zoals gebruikt in hoofdstuk 4. Mannen 

werden ook geëxcludeerd indien bij moleculaire diagnostiek een AZFa, P5/proximal-P1, P5/distal-P1, 

AZFc, b1/3, b2/b3, of gr/gr deletie was aangetoond, er sprake was van numerieke of structurele 

chromosoomafwijkingen, of indien er een (partiële) AZFc duplicatie was zonder een STS deletie. Wij 

identificeerden 31 mannen die Y chromosomen hadden met een (partiële) deletie van de AZFc regio. 

Vervolgens bepaalden wij met behulp van qPCR de kopie aantallen van DAZ, BPY2 en 

CDY1/CSPG4LY/GOLGA2LY. Van deze 31 mannen hadden 6 mannen Y chromosomen die 

additionele duplicaties hadden ondergaan van een (oorspronkelijk) partieel gedeleteerde AZFc regio. 

Een vermindering in kopie aantal van DAZ of CDY1/CSPG4LY/GOLGA2LY gaf een significant 

verminderde total motile sperm count (TMC) weer. Daarentegen was niet elke vermindering van het 

genkopieaantal van BPY2 geassocieerd met een verminderde TMC. Wij stellen daarom voor dat DAZ 

of CDY1/CSPG4LY/GOLGA2LY de spermatogenese op een dosis afhankelijke manier beïnvloedt. Dit 

zou betekenen dat duplicaties van partieel gedeleteerde AZFc regio’s die het AZFc genkopieaantal 

herstellen, de spermatogenese zouden moeten herstellen tot een normaal niveau. Wij vergeleken de 

semen kwaliteit van mannen met zulke gedeleteerde/gedupliceerde Y chromosomen en zagen dat 

hun semen kwaliteit inderdaad hetzelfde was als bij mannen met het referentie gen kopie aantal. 

Deze ontdekking versterkt onze hypothese dat gen kopie aantal in de AZFc regio de semen kwaliteit 

en daardoor de vruchtbaarheid beïnvloedt. 

 

Hoofdstuk 6 richt  zich op deleties in de AZFc regio veroorzaakt door niet-homologe recombinatie. 

In deze studie zochten wij naar deleties in de AZFc regio veroorzaakt door niet-homologe 

recombinatie tussen palindromen. Wij onderzochten 1.237 mannen uit een eerdere studie (Repping et 

al., 2003) aangevuld met mannen uit een consecutief geïncludeerd cohort  van onvruchtbare koppels 

het Centrum van Voortplantingsgeneeskunde hadden bezocht. Wij ontdekten acht niet-verwante 

mannen met zulke deleties. Deze deleties verwijderden allemaal het voorste deel van AZFc, waarin 

zich palindroom P3 bevindt, en wij categoriseerden deze deleties in vier specifieke klassen: P3a, P3b, 

P3c en P3d. De P3a en de P3b deletie werden allebei slechts in één individu ontdekt terwijl de P3c en 

de P3d deleties allebei werden gevonden in drie niet-verwante mannen. De P3c en de P3d deleties 

kwamen beiden specifiek voor in één Y chromosoom haplotype tak (tak I1* voor P3c en tak E1a* voor 

P3d). De drie mannen met een P3c deletie hadden een significant hoger totaal aantal zaadcellen dan 

mannen zonder een deletie, ook al misten zij zeven testis-specifieke genen van de AZFc regio. Dit 

resultaat staat in tegenstelling tot alle eerdere bevindingen die aantoonden dat een vermindering van 
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AZFc genen leidt tot een verminderde semen kwaliteit. Het unieke van de  P3c deletie ten opzicht van 

andere (partiële) AZFc deleties is de deletie van één kopie van PRY. Aangezien van PRY wordt 

aangenomen dat het de apoptose van spermatiden en spermatozoa reguleert, zou het theoretisch zo 

kunnen zijn dat de deletie van één gen kopie van PRY bij mannen met een P3c deletie resulteert in 

een verhoudingsgewijze verminderde apoptose en daardoor een toename in de hoeveelheid 

spermatiden en dus spermatozoa. 

In samenhang met eerdere ontdekte deleties die hun oorsprong hebben in homologe 

recombinatie tussen amplicons tonen onze bevindingen aan dat de aanwezigheid van palindromen in 

het Y chromosoom leidt tot een zeer grote kans op deleties, waarvan sommige de spermatogenese 

en daardoor de vruchtbaarheid beïnvloeden. 

 

Hoofdstuk 7 beschrijft intrachromosomale homologe recombinatie tussen geïnverteerde amplicons 

die zich bevinden op tegenoverliggende armen van het Y chromosoom. 

Hier rapporteren wij vier nieuwe gevallen van intrachromosomale homologe recombinatie waarbij 

geïnverteerde amplicons van het Y chromosoom betrokken zijn waarvan zich één kopie bevindt op de 

korte arm (Yp) en de ander op de lange arm (Yq).De bestudeerde mannen kwamen uit collecties van 

monsters van het Academisch Medisch Centrum, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, het Maastrichts 

Universitair Medischl Centrum, en het Whitehead Instituut. Zij waren geselecteerd op basis van 

karyotypering die was uitgevoerd als onderdeel van een fertiliteitbehandeling of als screening van 

ouders, als een vervolg op een prenatale screening, waarbij afwijkingen werden gevonden die duiden 

op de aanwezigheid van een pericentrische inversie of een pseudo IsoYp chromosoom. Bij twee 

mannen waren pericentrische inversies ontstaan door intrachromatic crossing-overs tussen 

geïnverteerde amplicons die aanwezig waren op tegenoverliggende armen. Beide mannen hadden 

normospermie. Voor twee andere mannen leidde de crossing-over tot pseudoisochromosoom 

formaties, verlies van heterochromatine, verlies van de tweede pseudoautosomale regio (PAR2) en, 

voor één van de twee mannen, verlies van de AZFc regio. Deze twee mannen hadden respectievelijk 

een oligozoöspermie en een azoospermie. Deze bevindingen versterken de gedachte dat  het 

humane Y chromosoom een intrinsieke neiging heeft tot recombinatie, aangezien alle amplicons 

intrachromosomale homologe recombinatie kunnen ondergaan, ook als deze amplicons zich 

bevinden op tegenoverliggende armen. 

 

 

Gevolgen voor de toekomst 

Onze resultaten tonen aan dat het aantal genkopieën van DAZ een significant effect heeft op de 

semenkwaliteit en daardoor de vruchtbaarheid. Dit effect van DAZ op de spermatogenese was eerder 

waargenomen in DAZL-knockout muizen en in studies waar humaan DAZ de spermatogenese in 

DAZL-knockout muizen herstelde en de mate van dit herstel afhankelijk was van het aantal 

genkopieën van DAZ dat geïntegreerd was in het muis genoom (Ruggiu et al., 1997; Slee et al., 

1999). Dit zou kunnen betekenen dat DAZ op zichzelf de spermatogenese zou kunnen herstellen in 

AZFc gedeleteerde mannen met een sterk verminderde spermatogenese. Dit zal moeilijk aan te tonen 
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zijn bij mensen aangezien er op dit moment geen kweek systemen bestaan die een volledige in vitro 

humane spermatogenese mogelijk maken. Onlangs heeft onze groep een kweeksysteem opgezet dat 

de vermenigvuldiging van humane spermatogoniale stamcellen (SCCs) mogelijk maakt (Sadri-

Ardekani et al., 2009). Aangezien het bekend is dat DAZ tot expressie komt in humane 

spermatogonia, zal dit kweeksysteem het bestuderen van de functie van DAZ in humane 

spermatogonia mogelijk maken door een kweek van SSCs van mannen met AZFc deleties op te 

zetten of door specifiek de expressie van DAZ te blokkeren in SSC kweken met behulp van shRNA 

(Menke et al., 1997). Daarbij kan, als DAZ inderdaad een functie heeft in spermatogonia, de 

eventuele herstelcapaciteit van specifieke DAZ genen worden bestudeerd in SSC kweken van AZFc 

gedeleteerde mannen. Uiteindelijk, als deze experimenten leiden tot positieve resultaten, zou 

verstoorde spermatogenese veroorzaakt door een AZFc deletie kunnen worden hersteld door het 

introduceren van specifieke DAZ transcripten in geïsoleerde spermatogonia gevolgd door 

autotransplantatie van deze spermatogonia waardoor TESE en ICSI voor paren met een AZFc deletie 

zou kunnen worden voorkomen.  

Toekomstige studies op het gebied van mannelijke onvruchtbaarheid zouden zich ook 

moeten spitsen op het X chromosoom omdat van dit chromosoom, net als het Y chromosoom, slechts 

één kopie aanwezig is in mannen en studies in muizen de indruk gaven dat er meerdere testis 

specifieke genen aanwezig zijn op het X chromosoom (Wang et al., 2001). Net als het humane Y 

chromosoom heeft het humane X chromosoom repetitieve regio’s, maar bevat het significant meer 

genen dan het Y chromosoom, namelijk 2.000 (Ross et al., 2005). Van deze genen is ruwweg 10% 

geassocieerd met kanker/testis (CT). Deze CT genen op het X chromosoom maken ongeveer 90% uit 

van het totaal aantal CT genen van het humane genoom. Interessant is dat deze CT genen tot 

expressie komen in de testis van gezonde mannen en aangenomen wordt dat deze de mate van 

voortplanting beïnvloeden (Chomez et al., 2001; Ross et al., 2005). Daarom zijn dit genen die de 

spermatogenese door middel van aantallen gen kopieën zouden kunnen beïnvloeden.  

 

 

Conclusie 

Dit proefschrift beschrijft de aanwezigheid en het fenotypisch effect van variaties die kunnen ontstaan 

in de AZFc regio van het Y chromosoom.  

Wij brachten de intragenetische variatie van DAZ in kaart, identificeerden duplicaties van de 

AZFc regio, deleties in de AZFc regio die zijn ontstaan via niet-homologe recombinatie, grote 

inversies op het Y chromosoom, pseudo iso-Yp chromosomen, en hebben de relatie van deze 

afwijkingen met semenkwaliteit vastgesteld. 

 De resultaten beschreven in dit proefschrift hebben één belangrijke consequentie voor de 

kliniek. Naast het screenen van mannen met verstoorde spermatogenese voor deleties van de AZFc 

regio, adviseren wij ook om te screenen voor duplicaties van AZFc die leiden tot acht DAZ genen 

aangezien deze duidelijk leiden tot verstoorde spermatogenese. De nieuwe qPCR methode 

beschreven in dit proefschrift maakt een snelle screening voor zulke duplicaties mogelijk.  
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Wij vonden dat niet de intragenetische variatie van DAZ, maar het aantal kopieën van DAZ de 

spermatogenese beïnvloedt. Dit is het meest duidelijk door onze bevinding dat mannen die Y 

chromosomen hadden met een gr/gr deletie gevolgd door een duplicatie, geen verschil in 

semenkwaliteit hadden vergeleken met mannen met Y chromosomen die geen deletie hadden van 

(een deel van) AZFc. Het feit dat het aantal kopieën van DAZ en niet de intragenetische variatie de 

semenkwaliteit beïnvloedt zou kunnen komen door de locatie van de DAZ genen in de AZFc regio. In 

tegenstelling tot alle andere AZFc genen, bevinden de DAZ genen zich op zulke kritieke locaties dat 

hun kopie aantal door elke homologe recombinatie die plaats kan vinden in de AZFc regio wordt 

beïnvloed. Het is daarom het aantal kopieën van DAZ dat de vruchtbaarheid bepaalt en daardmee de 

stabiliteit van de AZFc regio in het zich snel evoluerende humane Y chromosoom waarborgt.  

Sinds de afsplitsing van het X chromosoom 166 miljoen jaar geleden en het daarop volgende 

massale verlies van genen op het Y chromosoom door de afwezigheid van meiotische recombinatie 

op het Y chromosoom, is het Y chromosoom omschreven als een chromosoom in verval (Stern, 1957; 

Warren et al., 2008; Veyrunes et al., 2008; Visser et al., 2009). Inderdaad, zoals ook aangetoond in  

 

 

Figuur 1 . Schematisch overzicht van het humane Y chromosoom. Het centromeer (Cen) scheidt de korte arm (Yp) van de 
lange arm (Yq). Het man-specifieke deel van het Y chromosoom (MSY) wordt geflankeerd door twee pseudoautosomale regio’s  
(PAR1 en PAR2) die koppeling en uitwisseling ondergaan met het X chromosoom. De lange arm (Yq) van het chromosoom  
bevat een groot blok heterochromatine (Het) waarvan bekend is dat het kan variëren in grote tussen mannen. Euchromatische 
amplicon sequenties zijn aangegeven in blauw. De positie en grootte van reguliere Y chromosoom deleties zijn weergegeven 
als zwarte balken. De positie en grootte van reguliere Y chromosoom duplicaties zijn weergegeven als rode balken. 
Asterisken geven aan dat de deletie of duplicatie alleen kan ontstaan in een gedraaide variant van de AZFc regio; de locatie 
van de deleties en duplicaties is hier weergegeven in relatie tot de referentie sequentie. 
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dit proefschrift, laten hedendaagse Y chromosomen veel structurele variatie zien, wat snelle en 

voortdurende structuur veranderingen impliceert. Belangrijke delen van het Y chromosoom, zoals de 

AZFc regio, zijn echter relatief stabiel gebleven gedurende miljoenen jaren.  

Vanuit klinisch oogpunt  was ons doel om nog onbekende afwijkingen van het Y chromosoom 

te identificeren die mannelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Wij hebben inderdaad ontdekt dat 

duplicaties van AZFc die leiden tot een Y chromosoom met acht DAZ genen een risico factor zijn voor 

verstoorde spermatogenese. Verder hebben wij ontdekt dat gr/gr deleties met een daaropvolgende 

duplicatie de semenkwaliteit niet beinvloeden. Daarom adviseren wij om AZFc duplicaties mee te 

nemen bij de counselling van subfertile paren als een potentiele oorzaak van mannelijke 

onvruchtbaarheid en dat de gr/gr deletie screening ook een analyse van genkopieaantal van DAZ 

moet bevatten om deleties met daaropvolgende duplicaties te identificeren. Het moet opgemerkt 

worden dat hoewel Y chromosoom deletiescreening al vele jaren wordt toepast als routine onderzoek, 

er nog steeds een  debat plaatsvindt over het nut van deze screening. Dit komt door de lage 

frequentie waarmee deze afwijkingen normaal gesproken worden gevonden –minder dan 10% van de 

mannen met azoo- of ernstige oligozoöspermie heeft een Y chromosoom afwijking–, door het 

ontbreken van klinische consequenties –bijna alle koppels waarvan de man gediagnoseerd is met 

een Y chromosoom afwijking, gaan over tot ICSI–, en de kosten van de screening. De bevindingen in 

dit proefschrift bieden geen oplossing voor dit debat. 

 

Onze huidige resultaten, samen met de eerder beschreven verminderde semenkwaliteit in mannen 

met (partiele) AZFc deleties, laten zien dat de stabiliteit van het Ychromoosom van een groot belang 

is voor een goede productie van zaadcellen en daardoor de vruchtbaarheid: Het Y chromosoom gaat 

niet verloren! 
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