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Hoofdstukk 8 

Samenvatting g 

Azoöspermiee en ernstige otigozoöspermie zijn belangrijke oorzaken van mannelijke 

subfertiliteit.. De etiologie van mannelijke subfertiliteit is in ongeveer 40% onbekend. Voor 

dezee mannen is geen goede behandeling voor handen en de enige mogelijkheid om een 

zwangerschapp te verwekken is in vitro fertilisatie (IVF), eventueel gecombineerd met 

intracytoplasmatischee injectie van sperma (ICSI). De effectiviteit van ICSI is algemeen 

geaccepteerdd en de incidentie van ernstige aangeboren afwijkingen lijkt niet verhoogd te 

zijn.. Deze behandeling heeft echter negatieve bijeffecten. Geassisteerde 

voortplantingstechniekenn (ART) zijn belastend voor de -normaal vruchtbare- vrouwelijke 

partnerss van deze mannen: ze moeten ovariële hyperstimulatie en follikelpuncties 

ondergaan,, beide potentieel risicovolle procedures. De incidentie van meerling 

zwangerschappenn is hoog, met een toegenomen kans op complicaties voor moeder en kind 

inn vergelijking tot eenling zwangerschappen. Bovendien zijn IVF en ICSI behandelingen erg 

duur.. Daar komt nog bij dat via ICSI genetische afwijkingen kunnen worden doorgegeven 

aann het nageslacht. Indien onbekende genetische afwijkingen een rol spelen bij gestoorde 

spermatogenesee zouden die dus ook kunnen worden doorgegeven met een potentieel 

negatieff effect op de vruchtbaarheid van ICSI kinderen. Om deze reden is er meer 

onderzoekk nodig naar de genetische oorzaken van gestoorde spermatogenese. 

Err zijn enkele genetische oorzaken van gestoorde spermatogenese bekend. Numerieke 

chromosoomm afwijkingen, waarvan het syndroom van klinefelter het bekendste is, en 

structurelee chromosoomafwijkingen worden gevonden in patiënten met azoö- en 

oligozoöspermie.. Tevens zijn er vijf verschillende Y chromosoom deleties, AZFa 

(Azoöspermiee Factor a), P5/proximaal Pi, Ps/distaal Pi, P4/distaal Pi and b2/b4 (AZFc), 

beschrevenn die spermatogenese stoornissen veroorzaken. Daarnaast zijn enkele families 

mett meerdere subfertiele mannen beschreven, waarin een erfelijke afwijking overerft naar 

dee volgende generatie. Tevens is er familiare clustering gevonden in een patiënt-controle 

onderzoek.. Dit zijn aanwijzigingen dat gestoorde spermatogenese waarvoor geen 

oorzaakk gevonden kan worden kan berusten op, nog onbekende, genetische afwijkingen. 

Hett doel van dit proefschrift is dan ook om, nog onbekende, genetische oorzaken die 

betrokkenn zijn bij gestoorde spermatogenese te identificeren. 
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Samenvat t ing g 

Hoofds tukk 1 beschrijft de achtergrond en de doelstellingen van dit proefschrift. 

Hoo fds tukk 2 richt zich op de eerste doelstelling van dit proefschrift:richt zich op de 

eerstee doelstelling van dit proefschrift: 

HetHet vaststellen of mannelijke subfertiliteit als gevolg van gestoorde spermatogenese een 

familiairefamiliaire component heeft en, indien dat zo is, het bestuderen van het overervings patroon. 

Inn eerdere artikelen zijn verschillende families met meerdere subfertiele mannen 

beschrevenn waarin een genetisch defect overerft in de familie. Dit geeft aan dat gestoorde 

spermatogenesee een erfelijke aandoening kan zijn. Bovendien is er familiaire clustering 

beschrevenn in een patiënten-controle. De conclusies van dit onderzoek werden gebaseerd 

opp een significant verhoogd aantal subfertiele broers van mannen met afwijkende semen 

analyses,, in vergelijking tot het aantal subfertiele broers van vruchtbare mannen. De 

clusteringg kon worden verklaard met een autosomaal recessief overervingspatroon in de 

helftt van de patiënten. Deze bevindingen werden ondersteund door een onderzoek waarin 

beschrevenn werd dat mannen met een ICSI indicatie minder broers en zussen hebben dan 

vruchtbaree mannen. De mate van vruchtbaarheid is echter niet alleen gebaseerd op semen 

parameters,, want ook vruchtbaarheidsfactoren van de vrouw dragen hier substantieel aan 

bij.. In beide studies bestond de controle groep uit vruchtbare mannen van wie geen semen 

parameterss waren bepaald. De resultaten van het patiënten-controle onderzoek kunnen dus 

zijnn beïnvloed door vertekening als gevolg van onderrapportage, omdat vruchtbare mannen 

waarschijnlijkk minder goed geïnformeerd zijn over vruchtbaarheidsproblemen bij hun 

broerss dan subfertiele mannen. Om die reden hebben wij familiegegevens van mannen met 

ernstigee gestoorde spermatogenese vergeleken met gegevens van mannen met normale 

semenn parameters. 

Wee onderzochten de prevalentie van subfertiliteit onder broers en zussen van 160 patiënten 

mett onverklaarde ernstig gestoorde spermatogenese die het Centrum voor 

Voorplantingsgeneeskundee van het Academisch Medisch Centrum bezochten. Deze 

gegevenss werden vergeleken met de prevalentie van subfertiliteit onder broers en zussen 

vann 285 mannen met normale semenparameters die dezelfde kliniek bezochten. Bovendien 

hebbenn we proberen vast te stellen of de subfertiliteit van de broers door verminderde 

semenparameterss werd veroorzaakt of dat er andere oorzaken een rol speelden. Verder 

hebbenn we een segregatieanalyse verricht om het best passende overervingspatroon vast te 

stellen. . 

Dee familie grootte en het aantal broers en zussen was gelijk verdeeld in beide 

onderzoeksgroepen.. Het gemiddelde aantal kinderen van de broers en zussen was niet 

verschillendd tussen beide groepen. Echter, in de patiënten groep waren 16.3% van de broers 

subfertiel,, in vergelijking met 5.8% van de broers in de controle groep. Dit verschil was 
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statistischh significant (OR 3.18 (95%G 1.59-6.37)). Subfertiliteit werd gedefinieerd als het 

onvermogenn om een kind te verwekken binnen een jaar onbeschermd seksueel contact. De 

subfertiliteitt onder de broers in de patiëntengroep werd vaker veroorzaakt door verminderde 

semenparameterss dan in de controlegroep. De incidentie subfertiliteit onder de zussen van 

dee patiënten was niet significant verschillend van de incidentie van subfertiliteit onder de 

zussenn van de controle mannen (OR 2.03 (95% Cl 0.90-4.60)). De segregatieanalyse liet 

zienn dat autosomaal dominante of recessieve overervingspatronen niet vaak voorkwamen. 

Wijj concluderen dat mannelijke subfertiliteit veroorzaakt door gestoorde spermatogenese 

kann clusteren in families. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat erfelijke genetische factoren 

eenn rol spelen bij de etiologie van gestoorde spermatogenese. Echter, omdat alleen een zeer 

kleinn aantal van de patiënten kon worden verklaard met simpele Mendeliaanse 

overervingspatronenn is het niet waarschijnlijk dat gestoorde spermatogenese wordt 

veroorzaaktt door een gemeenschappelijk genetisch defect. Mannelijke subfertiliteit als 

gevolgg van gestoorde spermatogenese is dus waarschijnlijk een complexe ziekte waarin 

verschillendee factoren een rol spelen. 

Hoofdstukk 3 concentreert zich op de tweede doelstelling van dit proefschrift: 

HetHet vaststellen van de genetische basis van de gestoorde spermatogenese in een familie met 

vijfvijf broers met ernstig gestoorde semen parameters. 

Wee bestudeerden een unieke familie met vijf subfertiele broers met niet-obstructieve 

azoöspermiee of ernstige oligozoöspermie. We hebben een stamboom geconstrueerd van 

dezee familie en daarna hebben we alle vijf broers, hun ouders en twee andere familieleden 

vann vaders kant gescreend op bekende genetische oorzaken van gestoorde 

spermatogenese.. Omdat een gemeenschappelijke oorzaak voor de gestoorde 

spermatogenesee zeer waarschijnlijk leek, hebben we een uitvoerige analyse verricht van de 

DAZDAZ genen, gelokaliseerd op het Y chromosoom. Ook hebben we een koppelingsanalyse 

vann het X chromosoom verricht en een mutatie analyse van het mitochondriële DNA. 

Inn alle onderzochte mannen werd een verminderd aantal DAZ genen gevonden. De vijf 

broerss deelden geen identiek deel van het X chromosoom en er werden geen mutaties 

gevondenn in het mitochondriële DNA van de index patiënt. De deletie van twee DAZ genen, 

diee in alle vijf broers gevonden werd, werd ook vastgesteld in de vader van de broers die 

echterr normale semenparameters had. Bovendien hadden twee andere familieleden die via 

dee vader verwant waren aan de broers, hadden ook een verminderd aantal DAZ genen. Van 

eenn van deze mannen kon de semenkwaliteit niet onderzocht worden omdat hij 

gesteriliseerdd was. Zijn zoon, het andere onderzochte familielid, had echter ook normale 

semenparameters. . 
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Tott nu toe is nooit een verminderd aantal DAZ genen beschreven bij mannen met 

normozoóspermie.. Kennelijk dragen andere -onbekende- factoren bij aan het subfertiele 

fenotypee in deze familie en kunnen partiële DAZ deleties spontaan worden doorgegeven aan 

dee volgende generatie. Dit illustreert tevens dat het fenotype dat geassocieerd is met een 

verminderdd aantal DAZ genen zeer variabel kan zijn. 

Hoofdstukk 4 behandelt de derde doelstelling van dit proefschrift: 

EvoluerenEvolueren of genetisch epidemiologisch onderzoek een goede methode is om genen te 

identificerenidentificeren die betrokken zijn bij onverklaarde gestoorde spermatogenese. 

Wee weten inmiddels dat er bij mannelijke subfertiliteit een belangrijke familiaire component 

bestaatt en daarom kunnen er gemeenschappelijke autosomale loci die overerven in families 

wordenn verondersteld. Genetische "mapping studies" zijn over het algemeen een goede 

methodee om ziekte genen die overerven in een populatie te identificeren. Dit biedt 

mogelijkhedenn om de biochemie van een ziekte te doorgronden. Echter, voor klassiek 

koppelingsonderzoekk zijn grote families met verschillende aangedane personen en kennis 

overr het overervingsmodel van de ziekte nodig. Tot nu zijn er geen grote families met 

verschillendee subfertiele mannen gevonden en het overervingsmodel in zulke families is 

niett bekend. Bovendien kunnen mannen met subfertiliteit als gevolg van gestoorde 

spermatogenesee moeilijk worden herkend. Tevens is het bekend dat niet alle kinderen 

verwektt zijn door de man waarvan wordt aangenomen dat hij de vader is, dit zal de analyse 

vann familiegegevens negatief beïnvloeden. Zogenaamde "gedeelde segment" methoden zijn 

onafhankelijkk van kennis over het overervingsmodel en hiervoor zijn geen grote families 

nodig.. Deze methoden identificeren, net zoals de klassieke koppelings-studies, alleen maar 

gemeenschappelijkee loei die verantwoordelijk zijn voor het fenotype. Voor associatie studies 

zijnn homogene groepen die van een gemeenschappelijke voorvader afstammen de ideale 

onderzoekspopulatie.. In heterogene populaties zijn echter zeer grote aantallen patiënten 

nodigg om statistisch significante genetische risico factoren te kunnen identificeren. 

Inn dit hoofdstuk bediscussiëren wij de mogelijke genetische modellen die betrokken kunnen 

zijnn bij mannelijke subfertiliteit als gevolg van gestoorde spermatogenese. We concluderen 

datt het zeer waarschijnlijk is dat meerdere verschillende genen betrokken zijn bij gestoorde 

spermatogenesee en dat naast erfelijke genetische defecten ook de novo ontstane mutaties 

enn omgevingsfactoren een rol kunnen spelen. Daarom is het, op dit moment, niet realistisch 

omm te verwachten dat associatie of koppelings-studies genen betrokken bij gestoorde 

spermatogenesee zullen identificeren. 

Doorr middel van genetisch gemanipuleerde diermodellen en specifieke expressie in testis 

zijnn al veel genen geïdentificeerd als mogelijke ziektegenen die betrokken zouden kunnen 

zijnn bij gestoorde spermatogenese. Op dit moment is screenen van deze kandidaatgenen 
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opp mutaties de enige realistische methode om gene die betrokken zijn bij gestoorde 

spermatogenesee te identificeren. Dit is echter een zeer tijdrovende methode die veel goed 

omschrevenn patiënten vereist. Omdat er waarschijnlijk zeer veel genen en ook andere 

factorenn betrokken zijn bij gestoorde spermatogenese, zal het screenen van kandidaat 

genenn ook leiden tot veel negatieve resultaten. 

Hoofdstukk 5 richt zich op de vierde doelstelling van dit proefschrift: 

TestenTesten of de chromosomale regio npi5 geassocieerd is met gestoorde spermatogenese en 

screenenscreenen van de ZNF214 en ZNF215 genen, gelokaliseerd op deze regio, op mutaties bij 

mannenmannen met gestoorde spermatogenese. 

Dee chromosomale regio npi5 speelt een rol in de etiologie van het Beckwith Wiedemann 

Syndroomm (BWS). Dit is een congenitale aandoening waarbij diverse symptomen in 

verschillendee combinaties voorkomen. Bij mannelijke BWS patiënten zijn, onder andere, 

cryptorchismee en verminderde fecunditeit beschreven. Bovendien is recent een patiënt met 

oligozoöspermiee in de literatuur beschreven die een gebalanceerde translocatie heeft met 

eenn breekpunt op chromosoom npi5. De Zinc Finger genen {ZNF) 214 en 215 zijn op deze 

chromosomalee regio gelokaliseerd en komen voornamelijk tot expressie in de testis. 

Opp grond hiervan hebben wij de hypothese geformuleerd dat de chromosomale regio npi5 

enn in het bijzonder de ZNF214 en ZNF215 genen een rol zouden kunnen spelen bij gestoorde 

spermatogenese. . 

Wee hebben een associatie studie verricht, gebaseerd op allel en geschatte haplotype 

frequentiess van negen algemeen voorkomende nucleotide polymorfismen (SNPs) in de 

ZNF214ZNF214 en ZNF215 genen. In totaal werden 62 mannen met onverklaarde azoö- en 

oligozoöspermie,, 64 mannen met azoö- en oligozoöspermie en cryptorchisme in de 

medischee voorgeschiedenis, en 72 mannen met normozoöspermie geïncludeerd. In de 

patiëntenn met onverklaarde gestoorde spermatogenese werden significant verschillende 

allell frequenties gevonden voor één SNP in het ZNF214 gen, in vergelijking tot de controle 

groepp (^=0.032). In de patiënten met verminderde semen parameters en cryptorchisme in 

dee medische voorgeschiedenis werd een significant verhoogde frequentie voor een andere 

SNPP gevonden in het ZNF214 gen, in vergelijking tot de controle groep (p=o.oi9). De allel 

frequentiess van de andere SNPs waren niet verschillend in de twee patiënten groepen in 

vergelijkingg met de controlegroep. 

Opp basis van de negen SNPs die getest zijn konden 27 haplotypes worden geconstrueerd. 

Dee verdeling van de geschatte haplotypefrequenties was significant verschillend tussen de 

patiëntenn met onverklaarde gestoorde spermatogenese en de controles (p=o.02i). 

Dee verschillen in geschatte haplotype frequenties tussen de patiënten met cryptorchisme en 

dee controles waren niet statistisch significant. 
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Uitt deze gegevens kunnen we concluderen dat de chromosomale regio npi5 geassocieerd 

iss met gestoorde spermatogenese in patiënten met en in patiënten zonder cryptorchisme. 

Omm deze reden werden alle patiënten in beide patiënten groepen gescreend op mutaties in 

dee ZNF214 en ZNF2i$ genen door middel van SSCP analyse. Afwijkende patronen werden 

gecontroleerdd met DNA sequencing. Naast de SNPs werden in de patiënten vijf 

heterozygotee sequentie variaties gevonden die niet voorkwamen bij de controles. Drie van 

dezee varianten waren gelokaliseerd in het ZNF214 gen. De eerste variant, een heterozygote 

6711 G—*A verandering resulterend in een C224Y conversie, werd gevonden in een patiënt 

mett cryptorchisme en was afkomstig van de moeder. De tweede variant, een heterozygote 

816-8177 TAA insertie resulterend in een asparagine insertie op positie 271, werd gevonden in 

eenn patiënt met onverklaarde gestoorde spermatogenese. De derde variant, een 

heterozygotee 1221 C—>T transitie resulterend in een H408Y verandering, werd ook gevonden 

inn en patiënt met onverklaarde gestoorde spermatogenese. Ook deze variatie was afkomstig 

vann de moeder en werd niet gevonden bij de broer van de patiënt die normale semen 

parameterss had. Twee varianten werden gevonden in het ZNF2i$ gen. Eén variant, een 

heterozygotee 1198 A—»G transitie resulterend in een I400V conversie, werd gevonden in een 

patiëntt met onverklaarde gestoorde spermatogenese en was afkomstig van zijn moeder. 

Dee tweede variant, een heterozygote 1487 G—»T transitie resulterend in een S496I conversie, 

werdd gevonden in een patiënt met onverklaarde gestoorde spermatogenese en in een 

patiëntt met cryptorchisme in de voorgeschiedenis. 

Helaass is op dit moment de specifieke biologische functie van de eiwitten die gecodeerd 

wordenn door de ZNF214 en ZNF215 genen onbekend, ofschoon gesuggereerd is dat ze een 

functiee zouden hebben als transcriptie factoren. Het is van deze mutaties dus niet mogelijk 

omm de functionele consequenties en een eventuele causale relatie met het fenotype vast te 

stellen. . 

Hoofdstukk 6 behandelt de vijfde doelstelling van dit proefschrift: 

ScreenenScreenen van het kandidaat gen HNRNP G-T op mutaties 'm mannen met on-verklaarde 

gestoordegestoorde spermatogenese. 

Hett Heterogene Nucleaire Ribonucleoproteine G-T (HNRNP G-T) gen is gelokaliseerd op 

chromosoomm 11 pi5 in de nabijheid van de ZNF214 en ZNF215 genen, waarvan we 

aangetoondd hebben dat ze geassocieerd zijn met gestoorde spermatogenese. Het HNRNP 

G-TT gen is lid van de HnRNP gen familie en komt voornamelijk tot expressie in pachytene 

spermatocytenn en ronde spermatiden. Er wordt gedacht dat het HNRNP G-T gen een rol 

speeltt bij splicing en signaalverwerking. 

Omm eventuele mutaties vastte stellen hebben we het hele HNRNP G-T gen gesequensed bij 

1533 mannen met onverklaarde gestoorde spermatogenese. De controlegroep, die bestond 
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uitt 143 mannen met normozoöspermie, werd gescreend op de varianten die in de patiënten 

groepp werden gevonden door middel van SSCP analyse. In de patiëntengroep werden acht 

nucleotidee varianten geïdentificeerd waarvan er twee niet voor kwamen in de controlegroep. 

Dee eerste variant was een heterozygote 298 G—*A transitie die resulteert in een RiooH 

veranderingg en daardoor in verlies van een geconserveerde arginine. Dit heeft mogelijk een 

negatieff effect opeen aangrijpingspunt voor methylatie die waarschijnlijk nodig is voor RNA 

binding. . 

Omm deze reden vermoeden we dat deze mutatie een oorzaak zou kunnen zijn voor de 

azoöspermiee van de patiënt, die overigens ook een verhoogd FSH en een klein testiculair 

volumee had. De mutatie was afkomstig van zijn moeder. De tweede variant die gevonden 

werdd in deze studie en niet voorkwam bij de controlegroep was een heterozygote deletie van 

driee nucleotiden resulterend in een deletie van een glycine ter plaatse van codon 388 

(G388del). . 

Dezee aminozuurverandering is gelokaliseerd aan het einde van het eiwit dat geen 

functioneell motief is. Deze mutatie lijkt dus van weinig betekenis. Bloedmonsters van de 

ouderss om het overervingspatroon van de mutatie te bestuderen konden niet worden 

verkregen. . 

Wee concluderen dat de R100H mutatie gevonden in het HNRNP G-T gen van een man met 

azoöspermiee verantwoordelijk zou kunnen zijn voor zijn fenotype. Overigens lijkt het niet zo 

tee zijn dat mutaties in het HNRNP C-T gen een frequente oorzaak zijn van gestoorde 

spermatogenese. . 

Hoofdstukk 7 richt zich op de laatste doelstelling van dit proefschrift: 

ScreenenScreenen van het kandidaat gen PCI op mutaties in mannen met onverklaarde azoöspermie 

ofof teratozoöspermie. 

Proteïnee C inhibitor {PCI) zou een rol kunnen spelen in de voortplanting van de man. PCI is 

gevondenn op de kop van menselijke spermatozoa en remt geactiveerd proteïne C en ook 

anderee proteases zoals acrosine. Er is gesuggereerd dat PCI acrosine zou remmen 

gedurendee de opslag fase van spermatozoa in de epididymis. Deze remmende functie zou 

mogelijkk proteolyse van spermatozoa door acrosine (dat vrijkomt uit de acrosomen van 

afstervendee sperma cellen) kunnen voorkomen. In muizen is het inmiddels vast gesteld dat 

PCII nodig is voor de voortplanting. Mannelijke homozygote knockoutmuizen zijn namelijk 

gezondd maar onvruchtbaar. Dit wordt veroorzaakt door stoornissen in de spermatogenese 

doorr afsterven van de Sertoli cel barrière mogelijk door proteolyse. De spermatozoa in de 

epididymiss van deze muizen zijn abnormaal van vorm. 

Wee hebben 27 mannen met idiopathische azoöspermie, 34 mannen met ernstige 

teratozoöspermiee en 34 mannen met normozoöspermie, gescreend op mutaties in het PCI 
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gen,gen, door middel van 'direct sequencing'. Varianten die in de patiënten groep werden 

gevondenn en die niet voorkwamen in de initiële controle groep bestaande uit 34 mannen 

mett normozoöspermie, werden in een additionele controle groep van 80 mannen getest 

doorr middel van RFLP analyse. Ook werd in patiënten met een mogelijke mutatie de waarde 

vann het PCI antigeen gemeten in het semen plasma. 

Wee vonden drie nieuwe varianten die alleen voorkwamen bij patiënten met idiopathische 

azoöspermie.. De eerste variant was een heterozygote -806 G—*A transitie in de promotor 

regioo waardoor mogelijk een bindingsplaats die de transcriptie kan stimuleren wordt 

veranderd.. De waarde van het PCI antigeen in het seminaal plasma was echter niet verlaagd. 

Omm deze reden lijkt het niet waarschijnlijk dat de mutatie verantwoordelijk is voor het 

fenotype.. De tweede variant was een heterozygote 735-6 C—>T transitie in intron 2. De 

consensussequentiee liet zien dat een C of een T bijna even vaak voor komt op deze positie. 

Bovendienn was de PCI antigeen waarde in het seminaal plasma van deze patiënt normaal 

enn dus is het niet waarschijnlijk dat deze variatie de azoöspermie veroorzaakt. De derde 

potentiëlee mutatie was een heterozygote 985 G—>T transitie die resulteert in een W271C 

conversie.. De PCI antigeen waarde in het seminale plasma van deze patiënt was ook 

normaal.. Deze variant was afkomstig van de moeder maar was ook aanwezig in de broer 

vann de patiënt die normale semenparameters had. Daarom is het niet waarschijnlijk dat 

dezee variatie verantwoordelijk is voor het fenotype. 

Naastt deze puntmutaties was in 4 patiënten en ï controle man de sequentie over een groot 

deell van het gen homozygoot. Een partiële deletie van één allel werd uitgesloten door het 

kwantificerenn van het aantal PCI allelen door middel van Southern blot analyse. 

Concluderendd zijn mutaties in het humane PCI gen geen vaak voorkomende oorzaak van 

gestoordee semenparameters bij subfertiele mannen. 
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Conclusies s 

 Mannelijke subfertiliteit door gestoorde spermatogenese kan clusteren in families. Het is 

zeerr waarschijnlijk een complexe ziekte waarbij verschillende factoren een rol spelen. 

 Een verminderd aantal DAZ genen kan spontaan doorgegeven worden aan de volgende 

generatie.. Het fenotype dat geassocieerd is met een verminderd aantal DAZ genen kan zeer 

variabell zijn. 

 Genetische epidemiologische studies zijn geen goede methoden om genen die betrokken 

zijnn bij gestoorde spermatogenese te identificeren. Momentee! is directe screening van 

kandidaatgenenn op mutaties de enige realistische methode om deze genen te vinden. 

 De chromosomale regio np i5 is geassocieerd met gestoorde spermatogenese bij 

patiëntenn met en zonder cryptorchisme, 

 Mutaties in de kandidaat genen ZNF214, ZNF2i^t HNRNP G-T en PCI worden in lage 

frequentiess gevonden bij patiënten met gestoorde spermatogenese. De meeste mutaties 

zijnn afkomstig van de moeder van de patiënt. De functionele consequenties van deze 

mutatiess voor het fenotype zijn nog niet duidelijk. 
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Conclusiess en r icht l i jnen voor toekomst ig onderzoek 

Richtlijnenn voor toekomstig onderzoek 

Hett is nu duidelijk dat de zoektocht naar genen die betrokken zijn bij gestoorde 

spermatogenesee extreem moeilijk is. Er zijn geen grote families met verschillende aangedane 

personenn bekend, het overervingspatroon is onbekend en er is veel variatie in het fenotype. 

Genetischh epidemiologische studies zijn dus geen veelbelovende methoden om onbekende 

kandidaatgenenn te identificeren. Echter, de incidentie van gestoorde spermatogenese onder 

ICSII kinderen zal ons in de toekomst wellicht meer duidelijkheid geven over het genetisch 

model.. Hiervoor is uiteraard een goede follow-up van de ICSI kinderen vereist. 

Inn dit proefschrift concluderen we dat direct screenen van kandidaatgenen zinvol is om genen 

betrokkenn bij mannelijke subfertiliteit te vinden. Dit is echter zeer tijdrovend, vereist veel goed 

omschrevenn patiënten en zal ook veel negatieve resultaten opleveren. Omdat de lijst van 

kandidaatgenenn zeer uitgebreid is, zal het aantal te screenen genen gereduceerd moeten 

worden.. Expressiestudies van het gehele genoom zou een methode zijn om veelbelovende 

kandidaatt genen te identificeren. Vergelijking van het expressiepatroon van duizenden genen 

inn mannen met gestoorde spermatogenese met het expressiepatroon van deze genen in 

mannenn met normale spermatogenese zou de betrokkenheid van specifieke genen kunnen 

aanwijzen.. Voor deze methode is testikelweefsel van gezonde mannen en van mannen met 

testiculairr falen nodig, hetgeen niet eenvoudig is te realiseren. Bovendien is wegens de 

verschillendee celtypen in de testikel, celscheiding nodig voorafgaand aan de micro-array 

analyse. . 

Eenn ander probleem bij het screenen van kandidaatgenen is dat de functionele consequenties 

vann gevonden mutaties niet goed bestudeerd kunnen worden omdat de biologische functie 

vann de meeste genen onbekend is. Er is dus meer inzicht in de biochemie van normale 

spermatogenesee nodig om functionele effecten van genetische afwijkingen in onze patiënten 

tee kunnen bestuderen. Muismodellen zouden kunnen helpen bij het verkrijgen van meer 

inzichtt in de basale mechanismen van de voortplanting. Als alternatief zou toegang tot een 

humaann in vitro model een belangrijke doorbraak kunnen betekenen in het begrijpen van de 

moleculairee mechanismen van humane spermatogenese. Om dit te realiseren is een goede 

methodee nodig om spermatogoniale stamcellen te isoleren en in vitro te kweken, opdat het 

effectt van mutaties op de spermatogenese kan worden bestudeerd in de mens. 
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