
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Novel thyroid specific transcripts identified by SAGE: implication for congenital
hypothyroidism

Moreno Navarro, J.C.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Moreno Navarro, J. C. (2003). Novel thyroid specific transcripts identified by SAGE:
implication for congenital hypothyroidism. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/novel-thyroid-specific-transcripts-identified-by-sage-implication-for-congenital-hypothyroidism(f9c8a479-9769-43e8-b2fd-c3d0eadc015c).html


Samenvatting g 

Samenvattingg in het Nederlands 

IdentificatieIdentificatie van genen betrokken bij het ontstaan van congenitale 
hypothyreoidie hypothyreoidie 

Hett identificeren van specifieke genen is essentieel om inzicht te krijgen in de 

moleculairee basis van ziekten en de factoren die daar een rol bij spelen. Om de 

moleculairee basis van congenitale hypothyreoidie te onderzoeken hebben we, 

gebruikmakendd van de SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) techniek, genen 

geïdentificeerdd die belangrijk zijn voor de schildklier fysiologie. 

Eenn SAGE bank werd gemaakt uit schildklierweefsel. Deze bank bevat meer dan 

40000 korte "sequence tags" (10 baseparen) die een groot aantal niet eerder 

geïdentificeerdee mRNA moleculen representeren. Met behulp van computer 

techniekenn (in silico) werden tags geselecteerd die gerelateerd zijn aan genen die 

preferentieell tot expressie komen in schildklierweefsel. Hieruit werden 3 tags 

geselecteerdd voor verder onderzoek. 

Dee eerste tag komt overeen met het recent geïdentificeerde THOX2 mRNA, 

betrokkenn bij de generatie van H 2 0 2 in de schildklierfollikel, een belangrijke stap bij 

dee synthese van schildklierhormoon. Kinderen met idiopathische congenitale 

hypothyreoidiee werden gescreend op het voorkomen van mutaties in het THOX2 

gen.. Er werden 4 inactiverende mutaties gevonden leidend tot een voortijdig 

afgebrokenn THOX2 eiwit. 

Eenn patiënt, met een ernstige congenitale hypothyreoidie van permanente aard, 

hadd een inactiverende mutatie op beide allelen van het THOX2 gen. 

Driee andere patiënten, bij wie slechts 1 allel van het THOX2 gen gemuteerd was, 

haddenn een matig ernstige hypothyreoidie geassocieerd met een partieel 

organificatiee defect. Bij deze patiënten bleek de hypothyreoidie van voorbijgaande 

aardd te zijn. 

Dezee bevindingen belichten de cruciale rol van THOX2 in H 2 0 2 productie van de 

schildklierr omdat bij de bi-allelische inactivatie van het THOX2 gen de 

schildklierhormoonsynthesee volledig verstoord blijkt te zijn. Ze leveren ook voor het 

eerstt het bewijs dat genetische defecten betrokken kunnen zijn bij voorbijgaande 

vormenn van congenitale hypothyreoidie. 

147 7 



Mett behulp van de tweede tag werd het gen DEHAL1 ontdekt. Dit gen komt in hoge 

matee tot expressie in de schildklier maar is ook aanwezig in lever, nier en rnelkklier. 

Hett gen is onderhevig aan alternatieve splicing. De meest prominente mRNA vorm 

iss 7.2 kb groot. Het corresponderende eiwit behoort tot de nitroreductase familie: dit 

zijnn enzymen die flavine mononucleotide als co-factor gebruiken. Recent werd door 

onss aangetoond dat dit eiwit nodig is voor dehalogenering van iodotyrosmes. de 

voornaamstee gejodeerde bijproducten van de synthese van schildklierhormoon. 

Dehalogeneringg maakt het mogelijk dat jodium in de schildklier kan worden 

hergebruiktt ten behoeve van voortgaande schildklierhormoonsynthese. 

DEHAL1DEHAL1 representeert daarmee de meest geschikte kandidaat voor onderzoek 

naarr dehalogenase deficiëntie, een ziektebeeld waarbij familiair struma en 

congenitalee hypothyreoidie gepaard gaan met abnormale verliezen van 

iodotyrosiness en daarmee jodium, in de urine. 

Dee derde tag codeert voor een transcript dat in schildklier. long en de endocriene 

cellenn van maag tot expressie komt. Dit gen. NM41 genoemd, is gelegen op 

chromosoomm 16q en codeert vooreen mRNA van 1.4 kb. Het corresponderende 

eiwitt vertoont homologie in structuur met de "cystine-knot" eiwitten, gesecreteerde 

moleculenn die betrokken zijn bij morphogenese. De functionele karakteristieken van 

ditt eiwit worden momenteel onderzocht. NM41 is mogelijk betrokken bij de aanleg 

vann de schildklier en daarmee een kandidaat voor onderzoek naar 

schildd klierdysgenesieën 

148 8 


