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Samenvatting

Ongeveer 1 op de 100 mensen kan geen pasta, brood of koekjes eten, omdat ze lijden aan de ziekte coeliakie. 

Coeliakie wordt veroorzaakt door een van de meest voorkomende voedselintoleranties in de westerse wereld. Het 

is een immuun-gerelateerde aandoening waarbij gluten, een eiwit in tarwe, gerst en rogge, een immuunreactie 

veroorzaakt die leidt tot schade en afvlakking van de dunne darm in genetisch gepredisponeerde individuen. 

De belangrijkste klinische symptomen zijn diarree, buikpijn, opgezette buik, constipatie, vermoeidheid en 

gewichtsverlies. Echter, deze symptomen variëren sterk tussen patiënten, waarbij een aantal van hen helemaal 

geen symptomen heeft. Ongeveer 80% van de patiënten is niet goed gediagnosticeerd en zal dus onbehandeld 

blijven; dit betekent dat ze een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van onomkeerbare complicaties 

zoals bloedarmoede, voortijdige osteoporose, en onverklaarde onvruchtbaarheid. Bovendien hebben ze een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van andere immuun- gerelateerde aandoeningen, zoals type 1 diabetes en 

thyroïditis. De enige behandeling is een levenslang glutenvrij dieet; dit is een veilig dieet, maar is niet makkelijk 

om vol te houden, omdat het duurder is en sociaal beperkend. 

 Coeliakie is een genetisch complexe ziekte, wat betekent dat zowel omgevingsfactoren en genetische 

factoren een rol spelen in het ontstaan van de ziekte. Gluten is de voornaamste omgevingsfactor en is de 

belangrijkste aanzet tot de ziekte in combinatie met de heterodimeren HLA-DQ2 en/of DQ8. Deze moleculen 

worden gecodeerd door de genen HLA-DQA1 en HLA-DQB1, de belangrijkste genetische risicofactoren voor 

coeliakie. Meer dan 95% van de aangedane individuen draagt de HLA-DQ2 en / of DQ8 moleculen tegenover 

ongeveer 30-40% van de algemene bevolking die nooit coeliakie ontwikkelt. Dit geeft aan dat andere genetische 

factoren nodig zijn om de ziekte te ontwikkelen.

 In dit proefschrift richten we ons op het beschrijven van de genetica van coeliakie, de verschillen 

tussen populaties, en hoe deze bevindingen vertaald kunnen worden in klinisch bruikbare testen

In hoofdstuk 1 leiden we coeliakie in en beschrijven we een moleculaire benadering voor de diagnose 

van deze aandoening. Dit hoofdstuk beschrijft de geschiedenis, de klinische kenmerken, behandeling, diagnose, 

epidemiologie, pathogenese en de genetische etiologie voor zover bekend tot aan de eerste genoombrede 

associatie studie (GWAS) uitgevoerd in 2007. Tot dan toe waren met behulp van de kandidaat-gen-benadering 

en linkage studies slechts enkele regionen van het genoom gevonden die betrokken zijn bij de pathogenese 

van coeliakie. Helaas werden deze bevindingen niet altijd herhaald in andere populaties, waaruit bleek dat er 

wellicht genetische verschillen bestaan tussen populaties. Het vinden van het causale gen of de oorzakelijke 

varianten in elke regio bleek erg moeilijk, omdat ze vaak genoeg moeten  voorkomen in de algemene bevolking, 

naast elkaar moeten bestaan binnen een individu en de ziekte veroorzaken. HLA-DQ2 en HLA-DQ8 waren de 

enige varianten waarvoor de functie en betrokkenheid bij coeliakie bekend waren. In 2007 werd al duidelijk dat 
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de genetica nuttig kan zijn bij de diagnose van complexe ziekten door het identificeren van individuen met een 

hoog risico. HLA heeft een hoge negatief-voorspellende waarde voor coeliakie en kan dus gebruikt worden 

als een eerste screenings methode om de ziekte uit te sluiten. Door het nieuwe tijdperk van “single nucleotide 

polymorphism tags” (tagSNPs) hoeven slechts een paar varianten bekend te zijn om een specifiek haplotype 

te voorspellen. De methode is snel, eenvoudig en behoeft slechts een zeer kleine hoeveelheid DNA. We 

ontwikkelden een tagSNP methode om de belangrijkste HLA-haplotypes te voorspellen voor coeliakie (DQ2.5, 

DQ2.2, DQ8 en DQ7) in Nederlandse, Engelse, Spaanse en Italiaanse populaties. Aangezien deze methode 

gebaseerd is op linkage disequilibrium, moest deze worden getest in elke populatie alvorens te worden gebruikt 

als een screening hulpmiddel bij hoog-risico individuen of op bevolkingsniveau. In hoofdstuk 2 beschrijven we 

de validatie van deze methode in een Finse, Hongaarse en twee onafhankelijke Italiaanse populaties. De 

specificiteit en gevoeligheid van deze test varieert van 95% tot 100%. De toegevoegde waarde van de test is 

dat het niet alleen de aanwezigheid of afwezigheid van een allel aangeeft, zoals de traditionele HLA-typering 

methoden, maar ook voorspelt het homozygositeit en heterozygositeit van een coeliakie risico haplotype. Dit 

stelt ons in staat om studies uit te voeren op de genetische effecten en mensen te onderscheiden op basis 

van risico berekeningen. Bijvoorbeeld, mensen met slechts een HLA-DQ2 haplotype dragen een intermediair 

risico, terwijl mensen met twee HLA-DQ2 haplotypes een veel hoger risico dragen. 

In 2008 zijn door middel van een extensieve follow-up van de eerste GWAS  8 nieuwe loci 

geïdentificeerd voor coeliakie in drie onafhankelijke cohorten uit Groot-Brittannië, Nederland en Ierland. Om 

vast te stellen dat een genetisch gebied werkelijk is gekoppeld aan een ziekte en niet bij toeval is gevonden, 

is het van belang de bevindingen te repliceren in verscheidene nieuwe populaties. In hoofdstuk 3 hebben we 

de negen sterkst geassocieerde SNPs geselecteerd die de acht met coeliakie geassocieerde loci taggen en  

hebben deze getest voor associatie in 538 coeliakie patiënten en 593 controles uit Italië. Vier van de acht loci 

bleken significant geassocieerd met coeliakie in het Italiaanse cohort, twee hadden een matige associatie 

en twee hadden geen associatie. Aangezien deze populatie in tegenstelling tot de populatie in de initiële 

studie uit het zuiden van Europa komt, kan dit betekenen dat er een werkelijk populatie verschil is in Europa 

ten aanzien van de genetische regio’s die bijdragen aan coeliakie. Er is echter een studie met een grotere 

steekproefomvang nodig om dit te bevestigen.

Hoewel er verschillen bestaan tussen populaties en er een klein aantal risicovarianten bestaat die 

weinig bijdragen aan de erfelijkheid van de ziekte, hebben verschillende studies  aangetoond dat genetische 

profielen voor complexe ziekten de diagnose, preventie of zelfs behandeling van een ziekte kunnen 

verbeteren. Wij introduceren deze aanpak in hoofdstuk 4, waarin we het belang aantonen van genetische 

risicoprofielen voor het identificeren van hoog-risico individuen voor coeliakie en voor het verminderen van 

het aantal individuen die serologie testen en een dunne darm biopsie moeten ondergaan om de ziekte vast te 
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stellen. We stellen een aanpak in twee fasen voor om genetische kennis toe te passen als een diagnostische 

of screenings methode om co-morbiditeit en complicaties op lange termijn te voorkomen. Ten eerste kunnen 

op basis van HLA-typering personen zonder HLA-DQ2 of DQ8 worden uitgesloten aangezien deze praktisch 

hebben geen kans hebben op coeliakie. Verder kunnen mensen door het combineren van hun niet-HLA-

varianten met hun HLA-DQ2 en/of DQ8 worden ingedeeld in laag (absoluut risico <0.1%), gemiddeld (absoluut 

risico 0,1% - 7%) of hoog (absoluut risico op > 7%) risico groepen. Alleen die personen in de gemiddeld en 

hoog-risicogroep ondergaan serologie en biopsie testen. In hoofdstuk 5 beschrijven we de eerste studie over 

risicoprofielen voor coeliakie en hoe het statistisch het onderscheid tussen patiënten en controles verbetert. 

Met behulp van de 10 non-HLA-varianten uit de eerste GWAS en de follow-up hebben we een risico-score 

voor elk individu berekend door het optellen van het aantal risico allelen in 2308 gevallen en 4585 controles 

uit Nederland, Groot-Brittannië en Ierland. Zoals verwacht hadden personen met coeliakie meer niet-HLA 

risico-allelen dan de controlegroep. Daarnaast hadden personen met 13 of meer risico-allelen een 6,2 keer 

verhoogd risico in vergelijking met degenen die minder dan vijf risico-allelen hadden. We hebben dit vervolgens 

gevalideerd in een onafhankelijk Italiaans cohort. De combinatie van HLA en niet-HLA-varianten verbeterde 

de gevoeligheid voor het identificeren van hoog-risico individuen van 46,6% met alleen HLA tot 49,5%, waarbij 

de specificiteit licht daalde van 93,6% naar 92,8%. In dezelfde studie toonden we met gesimuleerde data 

aan dat de toevoeging van meer risico-allelen aan het model de identificatie en classificatie van hoog-risico 

individuen verbeterd. In hoofdstuk 6 laten we zien dat dit ook geldt voor werkelijke genotypering gegevens 

van 2675 coeliakie patiënten en 2822 controles uit Nederland, Italië, Spanje, Polen en Groot-Brittannië. 

We vergeleken de gemiddelde gewogen genetisch risico-scores van 10, 26 en 57 varianten resulterend uit 

respectievelijk de eerste coeliakie GWAS, een tweede GWAS en een fine-mapping studie. Het toevoegen van 

niet-HLA-varianten aan het risicoprofiel verbetert de identificatie van en het onderscheid tussen de patiënten 

en controles. Dit blijkt uit de toename van de oppervlakte onder de receiver-operationele curve, die van 82,3% 

(alleen-HLA-model) steeg tot 83,2% (model met 10 varianten), 84,3% (model met 26 varianten) en 85.4 % 

(model met 57 varianten). Daarnaast is de netto reclassificatie verbetering (een maat voor hoeveel beter 

individuen juist worden gecategoriseerd vergeleken met het model met alleen HLA) verbetert van 4,1% (model 

met 10 varianten), tot 7,1% (model met 26 varianten) tot 11,1% (model met 57 varianten).

Het idee van genetische testen is niet nieuw. Al in 1960 drongen artsen aan op screening van 

pasgeboren baby’s op zeldzame ziekten zoals fenylketonurie (PKU) dat mentale retardatie veroorzaakt. PKU 

kan voorkomen worden met een speciaal dieet als het vroeg in het leven ontdekt wordt. De testen voor PKU 

en andere zeldzame, maar behandelbare ziekten, worden nu routinematig snel na de geboorte van een baby 

uitgevoerd. In hoofdstuk 7 bespreken we het gebruik van genetische testen voor coeliakie. Personen uit 

gezinnen met een eerstegraads familielid met coeliakie of een andere immuun-gerelateerde ziekte zoals type 1 
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diabetes, hebben een hoog risico op het ontwikkelen van coeliakie. Deze groep kan profiteren van genetische 

screening. Wanneer er een effectieve behandeling zal zijn bij pasgeborenen, dan kunnen genetische profielen 

worden gebruikt om die personen te identificeren die zouden profiteren van zo’n vroege interventie om de 

ziekte te voorkomen of te vertragen. Echter, het genetische model dat we opgesteld hebben in dit proefschrift 

moet nog worden verbeterd door de identificatie van meer zeldzame of populatie-specifieke risico-varianten, 

“pathway” en oorzakelijke genen en door het opnemen van niet-genetische factoren zoals familiegeschiedenis, 

het tijdspunt en de hoeveelheid gluten bij introductie tijdens het spenen, en duur van de borstvoeding.

Tenslotte zouden genetische profielen binnenkort kunnen worden gebruikt voor andere veel 

voorkomende complexe ziekten. Hier ligt de toekomst van de gepersonaliseerde geneeskunde. Mensen die al 

vroeg in hun leven te weten komen dat ze een genetisch verhoogd risico hebben om een ziekte als coeliakie 

te ontwikkelen kunnen van deze kennis profiteren door te letten op symptomen zodat de ziekte in een vroeg 

stadium herkend kan worden. Zij kunnen ook aspecten van hun levensstijl en milieu veranderen, of profiteren 

van vroegtijdige interventie om het begin van de ziekte te voorkomen. Eens zullen mensen naar hun arts 

gaan, zullen een bloedmonster af laten nemen, en meer te weten komen over hun gezondheidsrisico’s voor 

verschillende ziekten, waaronder coeliakie. Echter, voordat deze visie werkelijkheid wordt, hebben we een 

lange weg te gaan en hebben we nog veel te leren over genen, gen-transcripten, eiwitten, metabolieten, gen-

gen interacties en gen-omgeving interacties.
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10 punten om te onthouden uit dit proefschrift

1. Niet gediagnosticeerde coeliakie patiënten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

irreversibele complicaties, daarom is er een grote behoefte om de diagnose en identificatie van 

hoog-risico individuen te verbeteren.

2. Screening voor HLA-DQ2 en DQ8 allelen kan nu al een coeliakie diagnose helpen uitsluiten.

3. Het gebruik van zes tag SNPs is een gevoelig en goedkoop hulpmiddel voor het screenen van 

de algemene bevolking en het voorspellen van de aanwezigheid of afwezigheid van een of twee 

kopieën van HLA-DQ2 en DQ8 allelen.

4. Het niet repliceren van genoombrede associatie bevindingen in nieuwe populaties kan te wijten 

zijn aan de steekproefgrootte, maar ook aan verschillen in genetische achtergronden.

5. De bevindingen van genoombrede associatie studies hebben ons genetisch risico model verfijnd 

en maken het mogelijk individuen positief voor HLA DQ2 en/of DQ8 te reclassificeren van een 

intermediair risico op basis van alleen HLA naar een hoog-risico groep.

6. Nieuwe varianten geassocieerd met coeliakie hebben de classificatie verbeterd  van 11% van de 

personen tot nauwkeurigere risico categorieën.

7. De diagnose van coeliakie zou een combinatie van parameters moeten omvatten, te beginnen met 

HLA screening, dan het berekenen van de niet-HLA genetisch risico score, vervolgens serologie 

typeren en uiteindelijk biopsie testen.

8. Genetische risicoprofielen voor coeliakie zullen een hogere gevoeligheid en specificiteit hebben 

door het opnemen van meer specifieke genetische factoren, zoals zeldzame en/of populatie-

specifieke varianten.

9. Genetische testen voor coeliakie zijn nog niet geschikt voor klinisch gebruik, omdat ze verder 

verfijnd dienen te worden met niet-genetische factoren als familiegeschiedenis, de aanwezigheid 

van andere immuun-gerelateerde ziekten, het tijdspunt en de hoeveelheid bij introductie van 

gluten tijdens het spenen, en de duur van de borstvoeding.

10. Eens zullen pasgeborenen eerst worden gescreend voor HLA en niet-HLA-varianten, dan worden 

onderverdeeld in coeliakie risicogroepen en dan worden behandeld op basis van hun genetisch 

profiel.
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