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Samenvatting 

De chronische inflammatoire darmziekten (inflammatory bowel diseases - IBD) bestaan uit 
colitis ulcerosa (CU) en de ziekte van Crohn (Morbus Crohn–MC). Beide zijn chronische ziek-
ten van het maagdarmkanaal die gekenmerkt worden door episodes van actieve ontsteking 
en episodes van rust. De prevalentie bedraagt 100-200 patiënten per 100.000 inwoners in 
de westerse wereld. De oorzaak van IBD is maar voor een deel bekend. Er is sprake van 
een dysregulatie van het immuunsysteem in respons op de normaal aanwezige bacteriën 
in de darm. Bepaalde omgevingsfactoren zoals roken spelen daar ook een rol bij. Epidemi-
ologische onderzoeken hebben aangetoond dat IBD vaker voorkomt binnen families en bij 
één- eiige tweelingen is er vaker concordantie van de ziekte dan bij twee-eiige tweelingen. 
Dit suggereert dat, naast de eerder genoemde factoren, ook een erfelijke factor van belang 
moet zijn. De ziekte heeft dan ook een multifactoriële achtergrond: de samenstelling van de 
bacteriën in de darm, de ontregeling van het immuunsysteem, omgevingsfactoren en dus 
een erfelijke component.
In de afgelopen 10 jaar is er een enorme vooruitgang geboekt in het ontrafelen van de ge-
netische achtergrond van IBD. Op het humane genoom zijn meerdere “risicogebieden” voor 
het verkrijgen van IBD geïdentificeerd. In 2001 is ontdekt dat mutaties in het gen CARD15, 
dat codeert voor het eiwit NOD2, zijn geassocieerd met het ontstaan van MC. NOD2 is een 
onderdeel van het aangeboren afweersysteem en herkent specifieke componenten in het 
membraan van bacteriën. Dit suggereert dat een defect in de herkenning van bacteriën 
een rol speelt bij het ontstaan van MC. Twee missense mutaties (R702W en G908R) en een 
frameshift mutatie (L1007fsinsC of 3020insC) zijn geassocieerd met MC met lokalisatie in het 
terminale ileum. 
Omdat er vele fenotypische presentaties zijn van IBD en omdat er meerdere “risicogebie-
den” zijn geïdentificeerd, worden MC en CU beschouwd als multigene ziekten. Waarschijnlijk 
zijn meerdere laagpenetrante genen, met elk apart een kleine bijdrage, geassocieerd met 
(verschillende fenotypes van) MC en CU. Voor genetisch onderzoek naar complexe geneti-
sche ziekten als IBD is het erg belangrijk om grote homogene cohorten van welomschreven 
patiënten te bestuderen. In 2001 is de CODE studie  (Chronische Ontsteking van de Darm en 
Erfelijkheid) gestart in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Er is DNA verzameld 
van IBD patiënten van het Kaukasische ras en hun familieleden. Verder zijn alle patiënten 
fenotypisch beschreven volgens internationaal geaccepteerde classificatiesystemen zoals de 
Vienna classificatie voor MC. 
Een ander onderzoeksterrein binnen de IBD-genetica is de pharmacogenetica. Er is veel on-
derzoek gedaan naar het metabolisme van azathioprine. Azathioprine is een purine analoog, 
dat frequent gebruikt wordt in de behandeling van IBD. Het gebruik van azathioprine wordt 
echter ernstig beperkt door de bijwerkingen. Polymorfismen in de genen die coderen voor 
Thiopurinemethyltransferase (TPMT) en inosine triphosphatase (ITP-ase) zijn verantwoorde-
lijk voor een deel van de bijwerkingen van azathioprine. 
Dit proefschrift onderzoekt de genetische achtergrond van IBD. Het doel van het proefschrift 
is om specifieke genotype-fenotype associaties te vinden voor bekende genen en om nieuwe 
geassocieerde genen te ontdekken. In het eerste deel wordt de associatie voor twee nieuwe 
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genen met IBD onderzocht. Het tweede deel bestaat uit drie studies waarin eerder gevonden 
associaties opnieuw worden belicht vanuit verschillende perspectieven. Het laatste deel richt 
zich op azathioprine therapie en toxiciteit bij IBD.

Hoofdstuk 1 is de introductie van dit proefschrift. De onderzoeksdoelen worden in dit hoofd-
stuk uiteengezet.

Het focus van dit proefschrift is gericht op specifieke genetische associaties met IBD. Daarom 
wordt er in hoofdstuk 2 eerst een uitgebreid overzicht gegeven van de recente literatuur 
over genetica en IBD. Ondanks veel onderzoek in muizenmodellen, patiënten en in vitro, is 
het nog steeds niet duidelijk hoe mutaties in CARD15 tot het ontstaan van MC lijden. Verder 
zijn er vele nieuwe kandidaat-genen ontdekt, waarvan sommige associaties werkelijk beves-
tigd zijn en er voor andere associaties veel conflicterende studies zijn.Veelbelovende genen 
zijn TLR4, MDR1, NOD1 (CARD4), DLG5 en het IBD5 locus op chromosoom 5 dat de genen 
SLC22A4/5 bevat. Verder wordt er in gegaan op het belang van een uniforme fenotypische 
classificatie en op de rol van pharmacogenetica in de behandeling van IBD. 

Het eerste deel van het proefschrift omvat twee studies die de associatie tussen twee nieuwe 
kandidaat genen en IBD onderzoeken. In Hoofdstuk 3 wordt er een case-control onderzoek 
verricht naar een associatie van het gen dat codeert voor de interleukin-receptor associated 
kinase-M (IRAK-M) en IBD. IRAK-M is een Nuclear Factor-κB (NF-κB) afhankelijke, negatieve 
regulator van Toll-like receptor signaaltransductie. Toll-like receptoren (TLRs) zijn, net als 
NOD2, een belangrijk onderdeel van het aangeboren afweersysteem. Eerdere studies toon-
den dat IRAK-M knock-out muizen een verminderde tolerantie hadden voor bacteriën en een 
verhoogde inflammatoire respons. Gezien de functie van IRAK-M als een negatieve regulator 
van de TLR-signaaltransductie en de lokalisatie van het gen in een IBD risicogebied op het 
genoom (IBD2) lijkt het een goede kandidaat voor associatie met IBD. We hebben 542 IBD 
patiënten (309 MC en 233 CU) en 305 controles bestudeerd. Twee single nucleotide polymor-
phisms (SNP’s) in exonen en 6 microsattelietmerkers werden geëvalueerd en de resultaten 
werden gestratificeerd voor de CARD15 status. SNP genotyperingen werden verricht middels 
Taqman PCR primer / probe sets volgens een gestandaardiseerd protocol. De PCR’s voor de 
microsatteliet markers  werden ook volgens een gestandaardiseerd protocol verricht. We von-
den geen verschil in distributie van de allelen tussen IBD-patiënten en controles. Wel vonden 
we dat dragerschap van een van de drie CARD15 mutaties in combinatie met een microsatte-
liet marker een verhoogd risico gaf op het ontstaan van CU. Gezien het feit dat er nooit eerder 
gevonden is dat CARD15 geassocieerd is met CU en de lage aantallen in deze subgroep is het 
de vraag of dit een echte associatie is of een vals positief resultaat.
In hoofdstuk 4 bestuderen we de genetische associatie voor RUNX3 met IBD. RUNX3 vormt 
samen met RUNX1 en RUNX2, de runt domain familie van transcriptiefactoren. Deze trans-
criptiefactoren worden in toenemende mate herkend als belangrijke factoren bij het ont-
staan van auto-immuunziekten. Er waren verschillende redenen om RUNX3 als kandidaat 
gen te onderzoeken. Ten eerste is het een belangrijke component van de TGF-β signaal-
route, welke een belangrijke anti-inflammatoire rol heeft bij IBD. Verder ontwikkelen Runx3 
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knock-out muizen spontaan een colitis. En tenslotte ligt het coderende gen op chromosoom 
1p36, een risicogebied voor IBD, op het humane genoom. We bestudeerden 4 SNPs en 4 
microsattelietmerkers in en rond het gen RUNX3 in het CODE cohort. Daarnaast was uit een 
eerdere publicatie bekend dat de genen SLC22A4/5 in het IBD5 locus geassocieerd zijn met 
MC. Een ander artikel toonde dat een SNP die de bindingsplaats voor RUNX verstoort in 
SLC22A4 geassocieerd is met reumatoïde artritis. Daarom onderzochten we ook zes SNPs in 
en rond SLC22A4/5 en de interactie met RUNX3. We vonden een significante associatie voor 
RUNX3-SNP rs2236851 met CU (OR1.61; CI 1.11-2.32; p=0.020) en voornamelijk met panco-
litis ulcerosa (OR 1.86; CI 1.08-3.21). Deze associatie werd bevestigd door middel van TDT en 
haplotype sharing statistics. We vonden geen associatie voor de twee eerder beschreven SNPs 
-207G→C en 1672C→G in SLC22A4/5. Wel was er een associatie in geval van homozygotie 
voor SNPs rs272893 en rs273900 met MC ( OR respectievelijk 2.16; CI 1.21-3.59; p=0.008 en 
OR 2.40; CI 1.43-4.05; p=0.004). Binaire logistische regressieanalyse toonde een OR van 3.83 
(CI 1.26-11.67; p=0.018) voor CU wanneer een patiënt drager was van de risico SNP voor 
RUNX3 en homozygoot voor een van de twee risico SNP’s voor SLC22A4/5. 
Vervolgens hebben we de expressie van RUNX3 en OCTN mRNA (het eiwit waar SLC22A4 voor 
codeert) bepaald in ontstoken en niet ontstoken colon- en ileummucosa van 30 IBD patiën-
ten (16 MC en 14 CU) en 6 gezonde controles. Bij de controles is de expressie van RUNX3 
mRNA evenredig verdeeld in het colon en ileum en OCTN1 expressie is in het ileum hoger dan 
in het colon (p<0.00001). RUNX3 mRNA is toegenomen in ontstoken colon in vergelijking met 
niet ontstoken colon bij de CU patiënten (p=0.01). OCTN1 expressie lijkt lager in ontstoken 
colon in vergelijking met niet ontstoken colon (p=0.08) bij IBD. 
In dit hoofdstuk hebben we aangetoond dat RUNX3 betrokken is bij de pathogenese van CU. 
Een SNP in een intron van RUNX3 is genetisch geassocieerd met CU en RUNX3 mRNA is toe-
genomen in ontstoken colon in vergelijking met niet ontstoken colon. Verder vonden we een 
associatie voor SLC22A4/5 met IBD, alhoewel dit andere SNP’s betrof dan in eerdere publica-
ties gevonden werd. Verder lijkt er een epistatisch effect te zijn tussen RUNX3 en SLC22A4/5. 

Het volgende deel van het proefschrift bestaat uit drie studies die eerder beschreven geneti-
sche associaties voor IBD bestuderen en hiervoor verschillende benaderingen gebruiken.
In hoofdstuk 5 worden genetische varianten vergeleken tussen een groep volwassen MC 
patiënten (adult-onset) en een groep patiënten die MC ontwikkelden op de kinderleeftijd 
(pediatric-onset).  Op theoretische gronden kan gesteld worden dat genetische invloeden een 
belangrijkere rol spelen bij de ontwikkeling van MC op de kinderleeftijd dan bij het ontstaan 
van MC op de volwassen leeftijd. Pediatric-onset MC patiënten zijn minder lang blootgesteld 
aan omgevingsfactoren dan adult-onset MC patiënten en derhalve kan verondersteld worden 
dat MC-geassocieerde genetische varianten vaker voorkomen bij deze groep dan bij adult-
onset MC. Naast CARD15 en SLC22A4/5 zijn er ook associaties bekend voor DLG5 (Drosophila 
Discs Large Homologue 5) en de Toll-like receptor 4 (TLR4) en IBD. Het doel van de studie was 
om de frequentie van CARD15, TLR4, SLC22A4/5 en DLG5 varianten in pediatric-onset IBD te 
bepalen , deze data te vergelijken met adult-onset IBD en specifieke genotype-fenotype asso-
ciaties te analyseren. De drie bekende MC-geassocieerde mutaties in CARD15 (R702W, G908R 
en 3020insC) en Asp299Gly en Thr399Ile voor TLR4 werden bepaald. Verder werden 6 SNP’s in 
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SLC22A4/5 (inclusief SNPs -207G→C en 1672C→T) en 4 haplotype-markerende SNP’s in DLG5 
(inclusief de eerder beschreven geassocieerde SNP 113G→A) bepaald in 103 pediatric-onset 
en 696 adult-onset IBD patiënten. 
Homozygotie voor 3020insC in CARD15 en homozygotie voor SNP rs3792876 in SLC22A4/5 
kwam significant vaker voor in pediatric-onset dan in adult-onset MC (respectievelijk 4.2% v 
0.6%; p= 0.04 en 6.1% v 1.1%; p=0.02). We vonden geen verschil in frequentie tussen beide 
groepen voor de andere SNPs. We vonden een associatie voor MC met lokalisatie in het ileum 
voor zowel de pediatric-onset als de adult-onset groep voor3020insC. Alhoewel de getallen 
in de pediatric-onset groep klein waren, is de conclusie dat de genetische component een 
belangrijkere rol speelt in het ontstaan van IBD bij pediatric-onset dan bij adult-onset MC. 
Recent zijn twee nieuwe MC-geassocieerde genen geïdentificeerd door middel van het gehele 
genoom overspannende case-control associatiestudies. De één is een zeldzame, coderende 
variant (rs11209026) in het gen dat codeert voor de interleukine-23 receptor (IL23R). Deze 
variant is geassocieerd met een sterk beschermend effect op het ontstaan van MC. Daarnaast 
bleek er ook een associatie te zijn met het ontstaan van CU bij niet-joodse patiënten. De an-
dere, rs2241880 in het autophagy-related 16-like 1 gen (ATG16L1) was geassocieerd met MC. 
Het is van enorm belang dat gevonden genetische associaties worden bevestigd in onafhan-
kelijke cohorten in andere landen. Daarom hebben we in hoofdstuk 6 een replicatiestudie 
verricht voor de twee sterkst geassocieerde SNPs in IL23R en ATG16L1 in 518 IBD patiënten 
(311 MC en 207 CU) en 893 gezonde controles. Daarnaast waren we geïnteresseerd of deze 
genen ook geassocieerd waren met andere chronische darmziekten. We hebben daarom een 
cohort van 508 patiënten met coeliakie geïncludeerd. DNA samples van de patiënten en de 
controles en 90 CEPH (Centre d’Etude du Polymorphisme Humain) samples vanuit het Inter-
nationale HapMap project werden gegenotypeerd middels matrix-assisted laser desorption 
ionization time-of-flight (MALDI-TOF).
SNP rs11209026 SNP in IL23R had een beschermend effect voor  IBD bij de  case-control ana-
lyse (OR=0.19; 95% CI: 0.10–0.37; p=6.6E-09). Dit gold zowel voor MC (OR=0.14; CI: 0.06-0.37; 
p=3.9E-07) als voor CU (OR=0.33; CI: 0.15-0.73; p=1.4E-03). Voor ATG16L1 was SNP rs2241880 
geassocieerd met MC (OR=1.36; CI: 1.12-1.66; p=0.0017). De population attributable risk voor 
MC is 0.24 wanneer er sprake is van dragerschap van het G-allel en 0.19 wanneer er sprake 
is van homozygotie is voor het G-allel. We vonden geen associatie voor IL23R of ATG16L1 met 
coeliakie. Onze resultaten bevestigen de genetische associatie voor IL23R met zowel MC als 
CU en voor ATG16L1 met MC.
Genetische associaties moeten niet alleen worden bevestigd in onafhankelijke cohorten, deze 
cohorten moeten ook voldoende power hebben om specifieke genotype-fenotype interacties 
te kunnen detecteren. Het is belangrijk om grote homogene cohorten met goede uniforme 
fenotypische beschrijvingen te hebben, om de genetische achtergrond te bestuderen van 
complexe ziekten als IBD. Er is daarom een groot nationaal samenwerkingsverband opge-
start vanuit de Initiative on Crohn and Colitis (ICC). Hierbij zijn al het beschikbare DNA en de 
fenotypische beschrijvingen van IBD patiënten uit zeven Universitaire Medische Centra in 
Nederland samengebracht. De resultaten van de associatie analyse voor DLG5, SLC22A4/5 en 
ATG16L1 met IBD, MC, CU en de verschillende fenotypes van MC en CU worden beschreven in 
hoofdstuk 7. Daarnaast wordt de interactie tussen deze genen bepaald. 
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2937 Patiënten (1696 MC, 1099 CU en 142 met indeterminate colitis) en 1484 gezonde con-
troles werden geïncludeerd. Fenotypische beschrijvingen waren beschikbaar voor 2090 pa-
tiënten (1315 MC / 775 CU). Er werden 8 SNP’s geanalyseerd voor SLC22A4/5. Deze set bevatte 
onder andere SNPs -207G→C en 1672C→T en SNP rs3792876 welke geassocieerd was met 
pediatric onset IBD in hoofdstuk 5. Daarnaast werden twee SNPs bepaald gelegen aan het 
3’ en het 5’ einde van het IBD5 locus om linkage disequilibrium met dit haplotype block te 
bepalen. Er werden 4 SNP’s bepaald voor DLG5 die dusdanig waren gekozen dat alle 4 ha-
plotypes uit het originele artikel konden worden geïdentificeerd. Verder werd SNP rs2241880 
bepaald voor ATG16L1.
Allereerst vonden we een associatie voor MC met het IBD5 haplotype. We vonden geen as-
sociatie met het de twee eerder beschreven SNPs 207G→C en 1672C→T. Wel vonden we dat 
SLC22A4/5 geassocieerd zijn met MC maar dat dit niet onafhankelijk was van het IBD5 locus. 
Er was sprake van een sterk linkage disequilibrium tussen alle SNPs in en rond SLC22A4/5. 
SLC22A4/5 kunnen dus wel de MC-geassocieerde genen zijn in het IBD5 locus, maar het is 
net zo waarschijnlijk dat andere genen in dit gebied de werkelijke MC-geassocieerde genen 
zijn. Verder vonden we dat het IBD5 locus geassocieerd is met het ontstaan van MC op jonge 
leeftijd en met een gecompliceerd ziektebeloop. 
Ten tweede vonden we een associatie voor de R30Q (rs1248696) variant in DLG5 en IBD. Ver-
rassend genoeg was de associatie sterker voor CU dan voor MC. Dit is een nieuwe bevinding, 
want in eerder publicaties worden er alleen associaties met MC beschreven.  Verder konden 
we de associatie voor P1371Q (rs2289310) met MC bevestigen, maar vonden we geen bescher-
mend effect voor de haplotype A markerende SNP. 
Ten derde konden we ook in dit cohort de associatie voor ATG16L1 met MC bevestigen.  De 
associatie werd met name gevonden voor MC met lokalisatie in het terminale ileum, met 
stricturerende ziekte en met chirurgische interventie. We vonden geen associatie met CU of 
met andere fenotypes. 
Vervolgens hebben we de interactie tussen de genen geanalyseerd, door gebruik te maken 
van de sterkst met MC-geassocieerde SNP’s in elk gen. We konden geen specifieke interactie 
vinden tussen de genen. MC patiënten hadden echter wel significant meer risicoallelen dan 
controles. Vervolgens konden we aantonen dat het risico op het ontstaan van MC toeneemt 
met het aantal risicoallelen. Dit is voor het eerst dat dit aangetoond is voor MC en past in het 
concept dat er meerder genen betrokken zijn bij het ontstaan van MC, die elk onafhankelijk 
bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Verder hebben we middels ordinale regressie ana-
lyse aangetoond dat een gecompliceerd beloop van de ziekte (stricturerende of penetrerende 
ziekte en chirurgische interventie) geassocieerd was met een toenemend aantal risicoallelen. 
Dit is een belangrijke bevinding omdat het in de toekomst mogelijk moet zijn om een gene-
tisch risicoprofiel van een MC patiënt te maken om het verloop van de ziekte te voorspellen.

Tenslotte bestuderen we in hoofdstuk 8 de incidentie van bijwerkingen van azathioprine in 
patiënten met  verschillenden ziekten. De studie is in het bijzonder gericht op het ontstaan 
van azathioprine- geïnduceerde pancreatitis, wat voorkomt bij de behandeling van MC, maar 
zelden of nooit wanneer azathioprine gebruikt wordt voor andere ziekten. We hebben een 
retrospectieve studie verricht van 1564 patiënten die azathioprine gebruikten na een lever 
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of een niertransplantatie, voor systemische lupus erythematosis, Wegener’s granulomatosis, 
autoimmuun hepatitis, reumatoïde arthritis, CU of MC. We vonden dat acute pancreatitis ten 
gevolge van azathioprine bij 11 van de 224 (4.9%) patiënten met MC ontstond. Dit is significant 
(p<0.05) vaker dan bij autoimmuun hepatitis (2 / 129 - 1.5%), na niertransplantatie (2 / 388 
– 0.5%), na levertransplantatie (1 / 254 – 0.4%), bij systemische lupus erythematosis (0 / 73), 
Wegener’s granulomatosis (0 / 85) , reumatoïde artritis (0 / 317) en CU (0 / 94).  Verder moesten 
patiënten met MC (23.2%), CU (21.3%) en reumatoïde artritis (24.6%) vaker stoppen met azathi-
oprine ten gevolge van alle bijwerkingen dan de andere patiënten groepen (p<0.05).
De conclusie is dat azathioprine-geïnduceerde acute pancreatitis sterk geassocieerd is met 
MC en zelden ontstaat wanneer azathioprine gebruikt wordt voor andere ziekten en dat aza-
thioprine vaker gestopt wordt in verband met de bijwerkingen bij IBD en reumatoïde artritis 
dan bij andere ziekten.     
De oorzaak van azathioprine geïnduceerde acute pancreatitis is onbekend.Het feit dat  wij 
een sterke associatie vonden met MC suggereert een ziekte specifiek mechanisme. Circule-
rende antilichamen tegen het pancreas (Pancreatic antibodies – PAB) worden in ongeveer 
30% van alle MC patiënten gevonden en niet bij gezonde controles of patiënten met andere 
gastrointestinale aandoeningen. Aangezien zowel PAB als azathioprine geïnduceerde acute 
pancreatitis specifiek zijn voor MC, kan een associatie of pathogene rol worden veronder-
steld. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat azathioprine een acute verergering uitlokt van 
een al enigszins ontstoken pancreas bij PAB positieve MC patiënten. We onderzochten nog 
de aanwezigheid van PAB in acht MC patiënten met een azathioprine-geïnduceerde pancre-
atitis en in 26 controles met MC. We vonden geen verschil in prevalentie in beide groepen 
en konden derhalve onze hypothese niet bevestigen. Wel vonden we een lagere frequentie 
(12%) van PAB in vergelijking met eerdere studies bij MC.
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Toekomstperspectieven

Er zijn verschillende vragen waarop het onderzoek naar de genetische achtergrond van IBD 
zich in de toekomst zal richten. 
1. Op welke manier zullen nieuwe genetische associaties met IBD worden vast  
 gesteld? Hoe zullen associaties met specifieke fenotypes worden gevonden?
2. Wanneer een genetische associatie gevonden en bevestigd is: Hoe is dit gen   
 – en de gevonden  mutaties - betrokken bij het ontstaan en het beloop van IBD?
3. Hoe zullen deze bevindingen worden vertaald naar de behandeling van de   
 patiënt? Wat zal de rol zijn van “pharmacogenetics” bij de behandeling van IBD?
4. Zal de genetische achtergrond een rol spelen in het classificeren van IBD patiënten?

1. Toekomstige studies naar nieuwe IBD-geassocieerde genen 
In de afgelopen jaren zijn er zeer veel kandidaat-gen studies verricht, waarin de associatie 
met een specifiek gen met IBD werd onderzocht. Veel van deze studies hebben positieve 
resultaten opgeleverd, maar er zijn maar weinig van deze associaties bevestigd in onaf-
hankelijke cohorten. Derhalve is er ook veel discussie over de waarde van kandidaat-gen 
studies in complexe ziekten als IBD. Genen met een hoog relatief risico zoals CARD15 zullen 
worden geïdentificeerd. Echter, niet alleen tussen MC en UC, maar vrijwel zeker ook binnen 
de twee aandoeningen zijn er belangrijke verschillen in de pathogenese. Dit komt waar-
schijnlijk omdat meerdere genen elk met een lage penetrantie en kleine bijdrage aan de 
pathogenese betrokken zijn bij het ontstaan van verschillende fenotypes van IBD. Nieuwe 
genetische associaties zullen dan ook moeilijker te vinden zijn dan CARD15 en het is dan 
ook te betwijfelen of kandidaat-gen studies in kleine lokale cohorten genoeg power hebben 
om deze te vinden.
Recent zijn de resultaten van de eerste het gehele genoom omvattende case-control analyses 
bij IBD gedaan waarbij 100.000 tot 500.000 geselecteerde SNP’s verspreid over het genoom 
werden geanalyseerd. Deze SNP’s werden bepaald in een homogeen cohort IBD patiënten (in 
het geval van IL23R bij MC patiënten met lokalisatie in het terminale ileum). De gevonden 
associaties werden vervolgens bevestigd in onafhankelijke MC en CU cohorten. Ook wij kon-
den deze associaties bevestigen in ons cohort. Ten gevolge van de enorme hoeveelheid SNP’s 
en de daaraan inherente statistische deviaties, zullen er altijd nog werkelijk geassocieerde 
genen onontdekt blijven met deze benadering. Het is daarom zeker nog zinvol om dergelijke 
genoom omspannende associatie-analyses te verrichten in onafhankelijke cohorten. Dit zou 
bijvoorbeeld gedaan kunnen worden in een andere subgroep van IBD met een welomschre-
ven fenotype, zoals pancolitis ulcerosa. 
Een ander belangrijk aspect is dat alle gevonden genetische associaties bestudeerd zijn 
bij IBD patiënten van het Kaukasische ras. CARD15 blijkt bijvoorbeeld niet geassocieerd te 
zijn met IBD in de Aziatische populatie. Waarschijnlijk zijn bij verschillende rassen andere 
genen betrokken bij het ontstaan van IBD. In de toekomst zullen er dan ook goede studies 
moeten worden verricht in cohorten IBD patiënten van verschillende rassen.
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Om specifieke genotype-fenotype associaties te vinden moeten grote cohorten worden be-
studeerd. Daarom hebben we binnen de Initiative on Crohn and Colitis (ICC), een landelijk 
samenwerkingsverband tussen alle Universitair Medische Centra in Nederland, een project 
opgestart op het gebied van IBD-genetica. We hebben hierbij alle DNA samples van zeven uni-
versitair medische centra verzameld en een nationale DNA database opgezet. Van een groot 
deel van deze patiënten zijn adequate uniforme fenotypische beschrijvingen beschikbaar. 
Voor studies naar de genetische achtergronden van IBD zijn grote samenwerkingsverbanden 
noodzakelijk met specifieke infrastructuren, voldoende financiële ondersteuning en zoge-
naamde “high throughput” platformen die grote hoeveelheden SNPs kunnen analyseren.

2. Genetica en functionele studies
Wanneer een genetische associatie bij herhaling bevestigd is in onafhankelijke cohorten, is 
de volgende vraag hoe een specifiek gen en de gevonden mutaties betrokken zijn bij de pa-
thogenese van IBD. In het geval van CARD15 zijn er, ondanks veel onderzoek, tegenstrijdige 
bevindingen in de literatuur. De vraag of er sprake is van een toename of een afname van de 
functie van NOD2 is tot op heden maar gedeeltelijk beantwoord. Voor bijvoorbeeld mutaties 
in IL23-R, die een beschermend effect hebben op het ontstaan van IBD, is het te verwachten 
dat een defecte IL23 receptor de IL23 gedreven intestinale ontsteking onderdrukt. Op dit mo-
ment worden er verschillende studies naar dit onderwerp gedaan. Voor andere geassocieerde 
genen zoals ATG16L1 en DLG5 is er nauwelijks informatie beschikbaar over hun rol in de 
pathogenese van IBD. Basale wetenschappers, genetici en clinici zullen nauw moeten samen-
werken om de functionele implicaties van gevonden genetische associaties te bestuderen. 

3. Genetica en de behandeling van IBD
IBD komt voornamelijk voor bij jonge mensen en kan tot ernstige morbiditeit leiden. De 
ziekte kan grote invloed hebben op de kwaliteit van leven ten gevolge van de ziekteactiviteit 
maar ook ten gevolge van operaties en bijwerkingen van medicijnen. 
Er zijn genetische polymorfismen bekend die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld een 
deel van de bijwerkingen van azathioprine. Pharmacogenetisch onderzoek zal er op gericht 
zijn om patiënten te identificeren die wel of geen bijwerkingen op specifieke medicamenten 
zullen ontwikkelen. Daarnaast zal het in de toekomst misschien ook mogelijk zijn om patiën-
ten te identificeren die in meer of mindere mate zullen responderen op specifieke medicatie 
(bijvoorbeeld door het bepalen van polymorfismen in glucocorticoïd receptoren of tumor 
necrosis-α receptoren.)
Tegenwoordig worden er veel zogenaamde “biologicals” onderzocht voor de behandeling 
van IBD. De meeste van deze “biologicals” zijn gehumaniseerde antilichamen of fragmen-
ten daarvan. Deze antilichamen zijn gericht tegen specifieke componenten van de inflam-
matoire cascade van IBD. Dit onderstreept nogmaals het feit dat basaal immunologisch en 
genetisch onderzoek noodzakelijk is om deze inflammatoire mechanismen te doorgronden. 
Daarnaast dient ook de maag-darm-leverarts die patiënten behandelt, kennis te hebben van 
deze mechanismen, omdat de “biologicals” waarschijnlijk de belangrijkste componenten zul-
len zijn voor de behandeling van IBD in de nabije toekomst.
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4. Genetica en de classificatie van patiënten
Voor wetenschappelijk onderzoek naar IBD, dienen patiënten uniform en volgens interna-
tionaal geaccepteerde classificatiesystemen te worden beschreven. Recent is er een update 
verschenen van de Vienna classificatie: de Montreal classificatie die goed bruikbaar lijkt voor 
zowel MC als CU. Naast genetische associaties zijn er ook in toenemende mate circulerende 
antilichamen (Antineutrophil cytoplasmic antibodies - ANCA, antibodies against Saccharomy-
ces cerevisiae – ASCA etc ) geïdentificeerd die met specifieke fenotypes van IBD zijn geassoci-
eerd. Het doel is om tot een classificatieschema te komen waarin de klinische (fenotypische) 
beschrijving, de circulerende antilichamen en de genetische polymorfismen in kunnen wor-
den geïncorporeerd. Dit kan clinici helpen om het toekomstige ziekteverloop van een patiënt 
te voorspellen en het beleid daarop aan te passen.








