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Schizofrenie is een psychiatrische aandoening waar ongeveer 1% van de wereldbevolking 
aan lijdt en het wordt beschouwd als een van de ziektes die de grootste belasting vormen voor de 
maatschappij. De etiologie van schizofrenie is nog steeds onbekend maar factoren zoals genetische 
aanleg, omgeving, voeding en vroege ontwikkeling lijken een rol te spelen.

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt eerst een algemene inleiding gegeven over schizofrenie 
waarbij aspecten zoals geschiedenis, recente opvattingen over diagnostiek, symptomen, behandeling 
en prognose aan bod komen en met name de onderliggende genetica. Het belangrijkste doel van het 
onderzoek beschreven in dit proefschrift is het evalueren van een aantal interessante nieuwe kandidaat 
risico-genen die zijn voortgekomen uit nieuwe hypotheses of uit uitgebreide zogenaamde GWAS 
studies, waarbij GWAS staat voor genome-wide association studies.

In hoofdstuk 2 tot en met 5, worden associatie-studies gepresenteerd waarin een 4-tal kandidaat 
schizofrenie genen, respectievelijk STON2, MSI2, NAT2 en SOX11, nader worden onderzocht. Bij elk 
van die associatie-studies hebben wij SNP (single nucleotide polymorfisme) markers gekozen die het 
grootste deel van de DNA-regio waarin het gen zich bevindt omvatten of een regio die gerelateerd 
is aan de functie van dat gen. Om te onderzoeken of het gen coderend voor STON2 (een endocytose-
proteïne betrokken bij de herkenning van specifieke synaptische vesikel eiwitten) een mogelijk 
kandidaat risico-gen voor schizofrenie is, hebben wij dit gen geanalyseerd in een groep van 768 Han-
Chinezen met schizofrenie en in een gezonde controle groep van 1347 Han-Chinezen (hoofdstuk 2). 
Daartoe werden 11 SNP’s gegenotypeerd en statistisch onderzocht. Uit de resultaten bleek dat 3 SNP’s 
significant geassocieerd waren met schizofrenie, waarvan er 2 gelokaliseerd waren in exon-gedeeltes 
en een in een intron-gedeelte. Bij de analyse van het haplotype, bleken er significante verschillen 
te bestaan in de frequentie van voorkomen van 2 LD (linkage disequilibrium) blokken tussen 
schizofrenie patiënten en controles. Opmerkelijk genoeg, ontdekten wij een excessieve transmissie 
van een functioneel haplotype C-C ((Pro307-Ala851) in schizofrenie patiënten. Onze data impliceren 
dat het STON2 gen een mogelijk schizofrenie-gevoeligheidsgen is, dat verder onderzoek naar de rol 
van STON2 in schizofrenie rechtvaardigt.

In hoofdstuk 3 onderzochten wij de associatie van N-acetyltransferase 2 (NAT2), een enzym met 
een cruciale rol in de afbraak van binnengedrongen xenobiotica, met schizofrenie en genotypeerden 
6 geselecteerde NAT2 SNP’s in functionele exonen van dit gen in een groep van 761 Han-Chinezen 
met schizofrenie en in 976 gezonde Han-Chinezen. Functionele NAT2 polymorfismes resulteren in 
verschillende acetyleringsfenotypes van het enzym. Wij toonden aan dat er significante verschillen 
waren in 3 SNP’s, in 1 (protectieve) snelle-acetylering haplotype (NAT2*4) en 2 (offensieve) trage-
acetylering haplotypes (NAT2*5B en NAT2*6A) van NAT2 tussen patiënten en gezonde controle 
groepen. Deze resultaten suggereren dat NAT2 mogelijk een gevoeligheidsgen is voor schizofrenie in 
Han-Chinezen, waarbij de risico-haplotypes waarschijnlijk de functie van het NAT2 in de afbraak van 
neurotoxische stoffen te niet doen.

Eerdere GWAS studies suggereerden een mogelijke associatie tussen het MSI2 gen en 
schizofrenie. MSI2 is een lid van de zogenaamde Musashi familie van proteïnes die een belangrijke 
rol spelen in het onderhoud van neurale stamcellen, in het proces van hun asymmetrische celdeling 
en in hun differentiatie tijdens neurogenese. In hoofdstuk 4 hebben wij deze mogelijke associatie 
verder onderzocht en 3 MSI2 SNP’s met de hoogste significantie geselecteerd voor een replicatie-
studie in een onafhankelijke groep van 921 Han-Chinezen met schizofrenie en in 1244 gezonde Han-
Chinezen. Opmerkelijke verschillen voor 2 SNP’s wat betreft allel- en genotype-verspreiding werden 
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aangetoond tussen de 2 groepen. Als wij de GWAS- en replicatie-samples combineerden, bleken er 3 
SNP’s sterk geassocieerd te zijn met schizofrenie. Na het downloaden van genotyperingsdata uit het 
100 Genome Project, konden wij linkage SNP’s identificeren voor de 3 SNP’s. Verscheidene linkage 
SNP’s leiden tot cis-transconfiguratie isomeren van MSI2 en het lijkt aannemelijk dat de afwijkende 
schizofrenie–geassocieerde SNP’s hun effect uitoefenen via modificatie van MSI2 expressieniveaus. 
Al met al duiden onze data erop dat MSI2 een gevoeligheidsgen is voor schizofrenie in Han-Chinezen 
en rechtvaardigen zij verder onderzoek naar de functionele relatie tussen MSI2 en schizofrenie.

Het humane SOX11 gen is een kandidaat risico-gen voor schizofrenie zoals aangetoond is in 
eerdere GWAS studies.  SOX11 is een lid van de gen familie van SOX transcriptiefactoren, waarvan 
bekend is dat zij een essentiële rol spelen tijdens de embryonale ontwikkeling. De SOX genen liggen 
op chromosoom 2p, een belangrijke kandidaat regio voor schizofrenie. Om de associatie tussen 
SOX11 en schizofrenie verder te onderzoeken (in hoofdstuk 5), hebben wij 15 SNP’s geselecteerd 
in de SOX11 gen regio voor een onafhankelijke replicatie-studie in een groep van 786 Han-Chinezen 
met schizofrenie en in 1348 gezonde controle Han-Chinezen. Van de 15 SNP’s vertoonden 4 
SNP’s een significante associatie met schizofrenie; 2 LD (linkage disequilibrium) blokken bleken 
sterk geassocieerd met schizofrenie. Al deze data bevestigen SOX11 als een belangrijk kandidaat 
gevoeligheidsgen voor schizofrenie bij Han-Chinezen.

Met behulp van een luciferase-reporter gen assay in de muizen Neuro2A neuroblastoma cellijn, 
probeerden wij de functionaliteit van de 6 SNP’s vast te stellen en vonden dat de schizofrenie-
geassocieerde SNP’s het expressieniveau van SOX11 beïnvloedden. SOX11 is een zeer belangrijke 
regulerende transcriptiefactor in de ontwikkeling van het centrale en perifere zenuwstelsel. In 
celkweek en in-utero electroporatie-experimenten, hebben we de rol van SOX11 in de embryonale 
ontwikkeling van de hersenen in muizen verder gedefinieerd (hoofdstuk 6). Via manipulatie van 
het expressieniveau van Sox11 in neurale stamcellen geïsoleerd uit E14 C57BL/6J muizen, konden 
wij aantonen dat Sox11 de celdeling van neurale stamcellen remt en hun differentiatie stimuleert. 
Over-expressie en down-regulatie van Sox11 in primaire cortexneuronen uit muizen verstoorden 
hun neurietgroei en hun maturatie tot volwassen, normaal functionerende neuronen. Knockdown-
experimenten in E14 muizen embryo’s met behulp van in-utero electroporatie lieten zien dat reductie 
van Sox11 resulteerde in een sterk vertraagde radiaire migratie van cortexneuronen en een ernstige 
beschadiging van de groei-uiteinden van de neuronale uitlopers. Deze resultaten geven aan dat het 
gevoeligheidsgen voor schizofrenie, SOX11, waarschijnlijk het ontstaan van schizofrenie in de hand 
werkt via een verstoorde aanleg van neuronale circuits tijdens de embryonale ontwikkeling.

Tenslotte, in hoofdstuk 7, hebben we ons onderzoek gericht op de transcriptiefactor SOX2, 
een transcriptiefactor cruciaal in het reguleren van de self-renewal en de homeostase van neurale 
stamcellen gedurende de ontwikkeling van het zenuwstelsel. In celkweken van muizen neurale 
stamcellen en in-utero injectie-experimenten probeerden wij de downstream targets van SOX2 te 
identificeren om zo de onderliggende moleculaire mechanismes te kunnen verklaren. In dit enigszins 
op zichzelf staande hoofdstuk lieten wij zien dat Sox2 direct een up-regulatie induceert van survivine, 
een inhibitor in het mitochondria-afhankelijke apoptosis pathway in neurale stamcellen. Wij vonden 
een totaal nieuw Sox2/survivine cellulair pathway dat het overleven en de homeostase van neurale 
stamcellen reguleert, waarmee wij mogelijk een compleet nieuw mechanisme hebben ontdekt in de 
ontwikkeling van de hersenen, in het proces van neurologische degeneratie en in het ontstaan van 
ouderdom-gerelateerde neurodegeneratieve ziektes.
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