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Samenvatting

De laatste twintig jaar laten een alarmerende wereldwijde toename van obesitas zien, 

die samengaat met een snelle stijging van type 2 diabetes. De toename van beide 

aandoeningen is geassocieerd met diverse gezondheidsproblemen en mortaliteit. Deze 

ontwikkeling drukt ook zwaar op de financiële huishouding van onze maatschappij 

en is een van de grootste uitdagingen van ons zorgstelsel in de 21ste eeuw. Zowel de 

obesitas- als de diabetesepidemie worden vooral veroorzaakt door een verandering 

in levensstijl. Voorbeelden hiervan zijn overmatige consumptie van (vet- en suikerrijk) 

voedsel gecombineerd met een verminderde fysieke activiteit. Dit leidt tot een 

chronische verstoring van de regulering van ons lichaamsgewicht en afwijkingen in het 

metabolisme. Maar niet alleen omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van 

deze “luxe”ziekten; studies in onder meer tweelingen tonen duidelijk de rol aan van 

onze genen in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas. De meeste experts zijn 

het er inmiddels over eens dat de obesitasepidemie het gevolg is van interactie tussen 

diverse genetische, gedrags- en omgevingsfactoren, alhoewel de relatieve bijdrage van 

deze individuele factoren onduidelijk blijft.

 Het hoofddoel van dit proefschrift was inzicht te krijgen in de genetische 

achtergrond van zowel obesitas als type 2 diabetes en om meer te weten te komen 

over de genetische samenhang van deze complexe ziekten. 

 De introductie (hoofdstuk 1) bespreekt de achtergrond van obesitas en type 2 

diabetes. Hier wordt aandacht geschonken aan de definitie en prevalentie van beide 

aandoeningen, maar ook aan de onderliggende pathofysiologische mechanismen en 

de complicaties die bij beiden op kunnen treden. Verder wordt een overzicht gegeven 

van de verschillende manieren om genetische determinanten van complexe ziekten en 

aandoeningen te kunnen identificeren en worden de meest belangrijke bevindingen 

van de genetica achter obesitas en diabetes type 2 besproken. De nadruk ligt hierbij op 

de belangrijkste geassocieerde genetische gebieden zoals deze naar voren komen uit 

recente genoomwijde associatiestudies.

 In hoofdstuk 2 onderzoeken we de impact van genetische variatie in de 

hypothalamus, het gebied in het brein waarvan bekend is dat het een centrale rol speelt 

bij de energiehuishouding in zoogdieren en in de etiologie van obesitas. Als eerste 

beschrijven we signaalroutes in de hypothalamus die onder meer het lichaamsgewicht 

reguleren. Hierbij richten we ons op (i) de belangrijkste neuropeptiden betrokken bij 

voedselinname en (ii) de receptoren voor perifere hormonen die betrokken zijn bij het 

monitoren van de energiehuishouding in het lichaam. Vervolgens beschrijven we de 
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resultaten van een uitvoerige literatuurstudie die werd uitgevoerd om meer inzicht 

te krijgen in de bijdrage van de diverse genetische varianten in de hypothalamus 

bij het ontstaan van obesitas. Kandidaat-gen en functionele studies en recentelijke 

genoomwijde associatiestudies, waarbij talrijke nieuwe obesitas genen zijn ontdekt, 

maken de centrale rol duidelijk van de diverse signaalroutes in de hypothalamus. Tot slot 

bespreken we in dit hoofdstuk een aantal belangrijke zaken voor genetisch onderzoek 

naar obesitas, die veelal onvoldoende aandacht krijgen: een betere definiering van het 

fenotype van obesitas, gecombineerd met het verkrijgen van gedetailleerde gegevens 

over onder meer levensstijl en eetgewoonten en statistische benaderingen die het 

mogelijk maken om de complexiteit van de hypothalamus te betrekken. 

 De studie in hoofdstuk 3 toont het TUB gen als een nieuw kandidaat gen voor 

obesitas. In deze studie werd TUB geselecteerd als een relevant kandidaat gen voor 

obesitas en / of type 2 diabetes op chromosoom regio 11p15. De selectie was gebaseerd 

op functionele studies, waarin verlies-van-functie mutaties in TUB zorgen voor het 

ontstaan van obesitas en insuline resistentie in muizen. Deze regio was reeds eerder 

geïdentificeerd in een genoomwijde linkage studie van het Breda cohort waarbij een 

scan werd uitgevoerd onder patiënten met aan obesitas gerelateerde type 2 diabetes. 

In de follow-up studie hebben we de aangrenzende regio’s van dit gen bekeken door 

middel van fine mapping. Er werd gekeken naar de associatie tussen de gegenotypeerde 

varianten in TUB in zowel obesitas als type 2 diabetes. Hoewel we geen effect vonden 

van de deze polymorfismen op het risico van type 2 diabetes, troffen we wel een 

correlatie tussen de TUB varianten met een toename van zowel de body mass index 

(BMI) als obesitas: de allelen van de varianten rs2272382, rs2272383 en rs1528133 

waren geassocieerd met een gemiddeld hogere BMI van 1.5 kg/m2 en waren 1.3 keer 

meer aanwezig in individuen met obesitas vergeleken met de controle personen. Deze 

bevinding werd bevestigd in een onafhankelijke dataset van de algemene Nederlandse 

populatie.

 In hoofdstuk 4 worden de bevindingen van de associatie van het TUB gen met 

lichaamsgewicht gevalideerd in een grote populatiegebaseerde studie met 1680 

Nederlandse vrouwen van middelbare leeftijd. Hierbij werd ook gekeken naar een 

mogelijke verklaring voor het mechanisme achter de beschreven observatie. De relatie 

tussen de TUB varianten en reguliere lichaamsverhoudingen en de inname van diverse 

voedingsstoffen werd geanalyseerd. Deze analyse bevestigde de associatie tussen TUB 

en een toegenomen lichaamsgewicht en BMI en liet dus zien dat de relatie tussen TUB 

en lichaamsverhoudingen ook geldt voor de algemene populatie. Deze analyse liet ook 

zien dat individuen die het risico-allel voor obesitas bezaten, een voorkeur hadden voor 
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bepaalde voedingsstoffen, met name de simpele suikers. Tevens werd er een positieve 

associatie gevonden tussen deze varianten en de suikerinname vergeleken met niet-

dragers van de varianten. Dit ondersteunt de hypothese dat het effect van TUB op de 

lichaamsverhoudingen zou kunnen worden verklaard door eetpatronen van mensen. 

 Hoofdstuk 5 beschrijft de studie van de associatie tussen het gen van transcriptie 

factor 2-like-2 (TCF7L2) en type 2 diabetes in de Nederlandse populatie. TCF7L2, een 

belangrijke determinant van de aanleg voor type 2 diabetes, werd geïdentificeerd in 

een follow-up studie van een eerder geïdentificeerd signaal op chromosoom 10q in 

de IJslandse populatie. Onze gegevens bevestigen duidelijk dat varianten van TCF7L2 

bijdragen aan het risico voor type 2 diabetes (elke extra kopie van het risico-allel was 

geassocieerd met een odds ratio van ~1.5 ) wat resulteert in een populatie-risico van 

10% in de Nederlandse populatie.

 In hoofdstuk 6 bekijken we of SNPs in de buurt van het hematopoietically expressed 

homeobox (HHEX) gen bijdragen aan het ziekterisico in de Nederlandse bevolking. 

Deze regio werd geïdentificeerd in een genoomwijde scan in Franse individuen als een 

diabetes type 2 gevoelig locus, De studie laat zien dat de polymorphismen bij het HHEX 

gen ook geassoceerd zijn met type 2 diabetes in onze Nederlandse populatie. 

 In hoofdstuk 7 bespreken we ten slotte ons huidige model van de genetische 

architectuur van obesitas en type 2 diabetes, de potentiële implicaties, maar ook de 

beperkingen van deze recente ontdekkingen. We sluiten af met een toekomstperspectief 

voor dit soort studies.

De belangrijkste conclusies van dit proefschrift zijn

• Routes in de hypothalamus spelen een centrale rol in de genetische predispositie 

voor obesitas (hoofdstuk 2)

• Het TUB gen is een nieuw kandidaat gen voor obesitas (hoofdstuk 3)

• Genetische variatie van het TUB gen is geassocieerd met zowel lichaamsverhoudingen 

als voedingspatronen. Dit suggereert dat TUB waarschijnlijk het eetpatroon kan 

beïnvloeden (hoofdstuk 4)

• Genetische variatie van het TCF7L2 moduleert de gevoeligheid van type 2 diabetes 

in de Nederlandse populatie (hoofdstuk5)

• Polymorfismen in de buurt van het HHEX gen dragen bij aan het risico voor type 2 

diabetes in de Nederlandse populatie (hoofdstuk 6) 






