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Genepool en allelen

• Allelfrequentie: frequentie van een bepaald allel in de genepool

• Wet van Hardy-Weinberg
• 2 allelen (A1 en A2) op bepaalde locus met allelfrequentie p en q (p+q=1)

• Genotypes verhouden zich als volgt
• p2 + 2pq + q2= 1

• P2 = frequentie van homozygoten A1A1

• 2pq= frequentie van heterozygoten A1A2

• q2= frquentie van homozygoten A2A2

• Gegeven: constante allelfrequentie over tijd (geen mutatie, selectie, migratie, 
drift), toevallige partnerkeuze. 



allelen allelfreq
verwachte 
genotypes A1/A1 A1/A2 A2/A2

A1 990 0,99=p 0,9801 0,0198 0,0001

A2 10 0,01=q =p2 =2pq =q2

totaal 1000

allelen allelfreq
verwachte 
genotypes A1/A1 A1/A2 A2/A2

A1 980 0,98=p 0,9604 0,0392 0,0004

A2 20 0,02=q =p2 =2pq =q2

totaal 1000

allelen allelfreq
verwachte 
genotypes A1/A1 A1/A2 A2/A2

A1 950 0,95=p 0,9025 0,095 0,0025

A2 50 0,05=q =p2 =2pq =q2

totaal 1000



Autosomaal recessieve aandoeningen 
-

consanguiniteit



Consanguiniteit

①②③④

①①1/64

F= 4/64 = 1/16 = 0.0625

• F= inteeltcoefficient
Kans op homozygotie bij 

kind als gevolg van IBD

F=relatiecoeff*1/2

• Relatiecoefficient
Aantal genen IBD

bij verwanten= (1/2)n

n= graad verwantschap

neef-nicht=1/8



Autosomaal recessieve aandoeningen

• Hogere frequentie van autosomaal recessieve aandoeningen in 
bevolkingsgroepen met hoge consanguiniteit

• Frequenter consanguiniteit bij ouders van kinderen met zeldzame 
autosomaal recessieve aandoeningen dan in algemene bevolking



http://www.consang.net/index.php/Global_prevalence

Consanguiniteit op wereldniveau
percentage neef-nicht huwelijken

http://www.consang.net/index.php/Global_prevalence


Consanguiniteit

• Toevallige vorming van koppels (F~0)
• 1= p2 + 2pq + q2

• Als q=0.02 dan is ongeveer 1 op 25 drager

• Homozygoten = q2 = 1/2500

• Bij consanguiniteit (F ~ 0.03: helft bevolking is neef-nicht= 0,0625/2)
• [p2 +Fpq] + (1-F)2pq + [q2 + Fpq]

• q=0.02 dan is ongeveer 1 op 26 drager (minder heterozygoten)

• Homozygoten= q2 + Fpq = 1/2500 + 1/1700= 1/1012



Consanguiniteit

• Frequente autosomaal recessieve aandoeningen
• Arabische bevolking

• Bardet-Biedl syndroom

• Meckel-Gruber syndroom

• Spinaal musculaire atrofie

• Osteopetrosis

• Renaal tubulaire acidosis

• Congenitale chloor diarrhea



Consanguiniteit en founder effect

• Ashkenazi  joodse bevolking
• Prenatale carrier screening

• Ziekte van Tay-Sachs 

• Familiale dysautonomie

• Mucoviscidosis

• Ziekte van Canavan

• Syndroom van Bloom

• Ziekte van Gaucher

• Fanconi anemie groep C

• Mucolipidosis type IV

• Nieman-Pick type A

• …



Scott et al., Hum Mut, 2010



Autosomaal recessieve aandoeningen 
–

Selectief voordeel bij heterozygoten



Hereditaire hemochromatosis

• Blanken (Noord- en West-Europa)
• Homozygoot voor C282Y mutatie in HFE

• 1 op 227 blanken is homozygoot

• 1 op 83 Ieren is homozygoot

• Verminderde penetrantie

• Ontstaan in Keltische bevolking in Europa ongeveer 4000 voor Christus als 
“founder” mutatie en verder via migraties verspreid.
• Frequent geworden door heterozygoot voordeel en positieve selectie.

• Reproductieve fitness van heterozygoten is groter dan van de homozygoten

• Overdominantie (meer heterozygoten dan verwacht volgens HWE)



Distante et al. Hum Genet, 2004



Am J Hum Genet, 2018



Autosomaal recessief

• Combinatie van selectief voordeel in heterozygoten en 
consanguiniteit (FMF)
• FMF: verschillende mutaties in MEFV

• Frequentie hoogste in:
• Niet-Ashkenazi Joden

• Arabieren

• Turken

• Armeniërs

• Mogelijk sterkere immuniteit tegen bepaalde pathogenen in heterozygoten



Autosomaal dominante aandoeningen



Autosomaal dominante aandoeningen

• Specifieke “founder” mutaties
• BRCA1 en BRCA2

• Ashkenazi mutaties

• IJslandse mutaties

• Vlaamse mutatie (intron 4)

• Nederland (deleties)

• FV Leiden, prothrombine mutatie (thrombofilie)



Distributie van FV Leiden over de wereld

Rees et al., Lancet, 1995





Multifactoriële aandoeningen



Carbamazepine (Tegretol)

• Toxische epidermale necrolyse en Stevens-Johnson syndroom
• Zeldzaam bij blanken

• Veel frequenter bij Aziaten en geassocieerd met HLA-B*1502

• HLA-B*1502 komt vrijwel enkel bij Aziaten voor en wordt bij hen best op 
voorhand getest 



Rheumatoide arthritis

• Prevalentie in
• Europeanen: 0,3-1,1%

• Aziaten: 0,1-0,5%

• Amerikaanse Indianen: 5-7%



Kochi, Y. et al. Nat. Rev. Rheumatol. 6, 290–295 (2010)


