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In het afgelopen decennium was er een snelle toename in de identificatie van 

genetische variaties welke de kans op een aandoening vergroten [3]. Genoomwijde associatie 

studies (GWAS) van complexe aandoeningen zijn centraal geweest voor veel van deze 

successen, en hebben geleid tot nieuwe inzichten in de genetische architectuur van complexe 

aandoeningen. Echter, ondanks de uitvoering van vele grootschalige genetische studies (met 

sample groottes in de orde van tienduizenden), ontbreekt een volledig begrip van de 

biologische basis van complexe ziektes nog steeds [15]. Dit is vooral het geval bij (hoog 

erfelijke) psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, een aandoening gekenmerkt door 

een hoge morbiditeit en een grote impact op gezondheid, financien en maatschappij [651]. De 

bevindingen in de Genoom Wijde Associatie studies (GWAS) van schizofrenie zijn biologisch 

zeer plausibel [83] maar de exacte moleculaire processen welke ten grondslag liggen aan deze 

complexe aandoening zijn nog steeds grotendeels onbekend.  

Daarom is de functionele karakterisatie van de resultaten van genetische analyses een 

kritische stap (Deel 1). Wij beschreven een methode [10] (hoofdstuk 2) waarmee de genetische 

component van genetische expressie  in GWAS samples geimputeerd kan worden om 

vervolgens de associatie met een uitkomstmaat te testen. Op basis van deze analyse kan een 

causale relatie (met cruciale therapeutische implicaties) tussen genetische markers en de 

uitkomstmaat en een mogelijke mechanistische basis van de geobserveerde associatie bepaald 

worden. Deze methode verbetert de predictie van gen expressie in vergelijking tot bestaande 

methoden welke gebruik maken van individuele genetische varianten.  
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Vervolgens onderzochten we hoe meerdere functionele categorieen (hoofdstuk 3) in 

het genoom gezamenlijk onderzocht kunnen worden met behulp van een variantie-

componenten methode en we pasten deze benadering toe op een genetische studie naar 

autisme spectrum aandoeningen. In deze studie ontdekten we nieuwe genen en repliceerden 

deze in onafhankelijke samples terwijl genetische studies naar deze complexe aandoening 

normaliter niet voldoende statistische power hebben om genetische varianten te identificeren. 

Hiermee demonstreerden we hoe functionele annotaties op basis van grootschalige studies 

zoals ENCODE [81]  en GTEx [30] gebruikt kunnen worden om ziekte-regelateerde genetische 

loci te lokaliseren.  

We verkenden de genetische architectuur van microRNA expressie[11] (hoofdstuk 4) in 

lymphoblastoide cellijnen, onderzochten de genetische regulatie van het transcriptome op 

basis van deze niet-coderende microRNAs en toonden aan dat genetische variatie ten grondslag 

kan liggen aan de associaties tussen  microRNA en mRNAs (en daarmee ook aan de daaraan 

gerelateerde fenotypische variatie). MicroRNAs reguleren de expressive van een derde van alle 

menselijke mRNAs terwijl SNP-gemedieerde regulatie van microRNA expressive van belang is 

voor meer inzicht in de bekende genetische associaties met verschillende complexe fenotypes.   

Onze studie [14] (hoofdstuk 5) van quantitatieve trait loci welke methylatie beinvloeden 

(mQTLs) alsook van quantitatieve trait loci welke genetische expressive beinvloeden (eQTLs) in 

de cerebellum van mensen, lieten zien hoe belangrijk de genetische regulatie van epigenetische 

fenomenen is voor de pathofysiologie van de bipolaire aandoening. Op basis van de resultaten 

in dit hoofdstuk kunnen we veronderstellen dat GWAS van neuropsychiatrische eigenschappen 

baat zullen hebben bij genoomwijde karakterisatie van mQTLs en eQTLs. Integrale analyses van 
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de genetische regulatie op basis van deze moleculaire processen kan leiden tot verbeterde 

identificatie van ziekte-geassocieerde genetische variatie.  

Studies naar de regulatie van genetische expressie zijn met name uitgevoerd in relatie 

tot Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) en onze analyse van Copy Number Variants (CNVs) 

als eQTLs [17] (hoofdstuk 6) toonde aan dat het van belang is om meer complexe vormen van 

menselijke genetische variaties als moleculaire QTLs te onderzoeken. Het in kaart brengen van 

de associaties tussen genetische expressie en CNVs is met name van belang binnen de 

psychiatrie (bv schizofrenie en meer recent ook bipolar aandoening[652]), aangezien is 

aangetoond dat CNVs bijdragen aan de kwetsbaarheid voor deze ziektes.  

We hadden tot doel de genetische architectuur van psychiatrische aandoeningen binnen 

een polygeen model te onderzoeken (Deel II). In hoofdstuk 7 beschrijven we een uitgebreide 

systematische studie van een ongekend grote verzameling van postmortem samples van 10 

regio’s in de hersenen en een aantal geselecteerde regio’s buiten de hersenen (waarmee we de 

samenhang met immuungerelateerde aandoeningen, neuroendocriene functies en bepaalde 

comorbiditeiten onderzochten). We lieten zien dat eQTLs een substantieel deel van de 

erfelijkheid van psychiatrische aandoeningen verklaren, de identificatie van nieuwe genetische 

risicofactoren faciliteren en een groot deel van de genetische correlaties tussen psychiatrische 

aandoeningen verklaren. We presenteerden een variantie-componenten methode om de 

erfelijkheid van bipolaire aandoening te kwantificeren op basis van een specifieke klasse van 

SNPs verrijkt op basis van functionele informatie; eQTLs in twee brein regio’s (hoofdstuk 8). 

Dezelfde methode werd ook gebruikt om de genetische architectuur van andere psychiatrische 

aandoeningen (het syndroom van Gilles de la Tourette en obsessief-compulsieve aandoening) 
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te onderzoeken.   Vervolgens onderzochten we de rol van CNVs [25] (hoofdstuk 9) in een 

polygeen model door de erfelijkheid van psychiatrische aandoeningen onder te verdelen op 

basis van de erfelijkheid verklaard door regio’s met CNVs vs. regio’s zonder CNVs. We lieten 

zien dat dit model gebruikt kan worden om de genetische basis van psychiatrische 

aandoeningen te analyseren en om de gedeelde etiologie van aandoeningen met een 

substantiele genetische correlatie in kaart te brengen [19, 23].  In een theoretische studie van 

het functioneren van het G-REML model [29] (hoofdstuk 10) in de aanwezigheid van meetfout 

alsook in een situatie waarin niet voldaan wordt aan bepaalde aannames van de structuur van 

de genetische-relatie matrix (GRM), lieten we zien dat de methode voldoende robuust is. 

Daarnaast  onderzochten we een test (vooral relevant voor grootschalige GWAS studies en 

studies binnen de populatie genetica) welke de eigenwaarden van de GRM gebruikt om vast te 

stellen of de mate van populatie stratificatie significant afwijkt van de verwachte waarde op 

basis van kans.  

Verschillende studies waren gericht op de functionele karakterisatie van genetische 

variatie (Deel III). We beschreven [30] (hoofdstuk 11) resultaten van de eerste fase van het 

GTEx project gebaseerd op 1641 samples en 43 weefsels waarin de weefsel-specifieke en niet-

specifieke regulatoire variatie in kaart gebracht werd. Een opvallende bevinding was dat genen 

welke zich fysiek nabij een ziekte-gerelateerde variant bevinden, vaak niet overlappen met de 

genen welke   geimpliceerd worden op basis van de eQTL annotatie analyses. Dit werk bouwt 

voort op eerdere studies [12] (hoofdstuk 12), waarin verschillende annotaties op basis van 

transcriptie en epigenetische regulatie geintegreerd werden voor de functionele interpretatie 

van genetische variatie. We ontwikkelden in hoofdstuk 12 een bioinformatische tool waarmee 
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het gebruik van functionele annotaties vereenvoudigd wordt. Alternative splicing, een cellulair 

mechanism wat een drijvende kracht is voor moleculaire complexiteit en functionele innovatie, 

kan grote implicaties hebben voor de evolutie van het genoom en kan mogelijk interacteren 

met andere moleculaire processen zoals de duplicatie van genen en zo fenotypische diversiteit 

bewerkstelligen. We veronderstelden dat evolutionair informatieve analyses van splicing van 

nut konden zijn voor functionele annotaties van het genoom (hoofdstuk 13). Het reguleren van 

splicing is een mechanisme wat nog slechts met mate onderzocht is en we beoogden daarom 

de eigenschappen van genetische variaties welke genetische splicing reguleren (Splicing 

regulatoire elementen; SREs) te onderzoeken. We vonden dat deze regulatoire elementen 

verrijkt zijn voor signaturen van natuurlijke selectie en populatie differentiatie (hoofdstuk 14). 

We ondezochten de rol van genetische variatie in SREs met betrekking tot kwetsbaarheid voor 

ziekte en lieten zien dat deze klasse van varianten bruikbaar is voor het lokaliseren van ziekte-

gerelateerde genetische varianten voor verschillende aandoeningen. Met als doel een betere 

functionele karakterisatie van de genen met duidelijke translationele en klinische relevantie, 

richten we ons vervolgens ook op de farmacogenen en brachten de variatie in genetische 

expressie van deze genen in kaart en identificeerden we variatie in splicing in deze groep van 

genen. Deze farmacogenen spelen een rol bij de absorptie, het metabolisme en de excretie van 

geneesmiddelen (hoofdstuk 15), en vertonen substantiele variatie in expressie en splicing 

tussen tissues en individuen. Studies in verschillende etnische populaties zullen van groot 

belang zijn voor het begrijpen van de functionele consequenties van genetische variaties. Onze 

studie (hoofdstuk 16) naar de relatie tussen type-I and type-II fout en populatie divergentie in 

multi-etnische GWAS liet zien dat veelgebruikte methoden de statistische fouten niet adequaat 
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controleren wanneer populaties onderzocht worden gekenmerkt door genetische admixture. In 

een eerdere studie, lieten we al zien dat genetische variatie bijdraagt aan etnische verschillen in 

neuroblastima waarbij we een maat van lokale ancestry (in tegenstelling tot globale ancestry) 

gebruikten in een genetische associatie studie van een admixed Afrikaans-Amerikaans sample 

van patienten om genetische signalen welke eerder in een Europees sample gevonden waren 

preciezer te lokaliseren (hoofdstuk 17). Echter, er moet nog meer methodolgisch onderzoek 

gedaan worden naar samples met een complexe vorm van admixture en zelfs een lichte mate 

van populatie stratificatie blijft een bron van zorg bij grootschalige meta-analyses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


