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Samenvatting

Genetische aandoeningen worden veroorzaakt door wijzigingen in het DNA. Door som-
mige van deze wijzigingen verandert het aantal keer dat een specifiek stuk DNA voorkomt
in het genoom. Wanneer het aantal keer dat een specifieke sequentie voorkomt verandert,
wordt dat een copy number variation (CNV) genoemd. Kennis over de CNVs waarvan een
patiënt drager is kan bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose, en maakt daarmee
de keuze voor geschikte zorg of medicatie mogelijk. Het effect van een CNV varieert van
patiënt tot patiënt, maar langere CNVs (tot hele chromosomen aan toe) hebben vaak
ernstige gevolgen voor de gezondheid. Verstandelijke beperking, lichamelijke afwijkingen
of een miskraam (indien de aangedane foetus nog niet ter wereld is gebracht) behoren
tot de mogelijke gevolgen. Wanneer een foetus drager is van een CNV kan het bijzon-
der nuttig zijn dit te weten voor de geboorte. De toekomstige ouders kunnen zich dan
eventueel voorbereiden op de nodige extra zorg die het kind zal vereisen, of zij kunnen
ervoor kiezen de zwangerschap af te breken. Met de ontwikkeling van next generation se-
quencing (NGS), moderne methoden om stukjes DNA te lezen, is het mogelijk geworden
om genetische variaties te bepalen uit cel-vrij DNA (cfDNA). Dit DNA is een mengsel
van gefragmenteerde stukjes DNA uit veel verschillende cellen door het gehele lichaam
(inclusief de placenta tijdens zwangerschap) en bevindt zich in het bloed, waar het relatief
makkelijk uit verkregen kan worden. Dit proefschrift beschrijft hoe we NGS technieken
kunnen toepassen om in een vroeg stadium van de zwangerschap CNVs te bepalen die
genetische aandoeningen veroorzaken.

Voor deze vroege detectie hebben we gekeken naar cfDNA in maternaal bloed. Wan-
neer een vrouw zwanger is, blijkt het DNA dat hieruit verkregen kan worden deels foetaal
te zijn. Hoewel dit een relatief klein deel is (5% tot 20% bij 10 tot 14 weken zwangerschap),
is het voldoende om CNVs in de foetus te bepalen. Daarmee geeft NGS mogelijkheden
voor niet-invasive prenatale testen (NIPT). Zo is bijvoorbeeld een zwangerschap van een
foetus met een extra kopie van chromosoom 21 (de oorzaak van Down syndroom) te her-
kennen aan een kleine toename in het aantal stukjes DNA dat gevonden wordt van dat
chromosoom. Dezelfde aanpak in NIPT bleek helaas minder betrouwbaar voor andere
chromosomen, doordat de verdeling van DNA fragmenten die gedecteerd worden met
NGS niet geheel uniform is. Sterker nog, omgevingsfactoren tijdens het verwerken van
het DNA hebben een sterke invloed op deze verdeling, waardoor moeilijk te voorspellen
(technische) variaties ontstaan. Waar chromosoom 21 relatief weinig invloed ondervindt
van deze variaties, blijken andere chromosomen dermate sterk bëınvloed te worden dat
betrouwbare bepaling van een foetale aneuplöıdie nagenoeg onmogelijk is.

In dit proefschrift introduceren we een methode, gëımplementeerd in WISECONDOR,
om dit probleem op te lossen. Waar eerder een monster van een patiënt werd verwerkt en
de verdeling van DNA fragmenten werd vergeleken met andere patiënten waarvan bekend
was dat zij geen drager waren van een aneuplöıdie, vergelijkt onze methode het aantal
DNA fragmenten in een regio met andere genomische regio’s in hetzelfde monster. Deze
regio’s zijn eerder, op basis van een grote groep gezonde monsters, herkend als verge-
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lijkbaar in termen van fragment aantallen over verschillende monsters en momenten van
verwerking. Door elke regio met een aantal gelijkaardige regio’s te vergelijken kan be-
paald worden hoe waarschijnlijk die regio deel uit maakt van een (foetale) CNV, terwijl
de invloeden van technische variaties nagenoeg teniet worden gedaan. Niet alleen is deze
aanpak voldoende om een aneuplöıdie op andere chromosomen dan 21 te detecteren, hij
is ook betrouwbaar genoeg voor het bepalen van kleinere CNVs, tot tenminste ongeveer
10-15 millioen baseparen lang.

Na uitgebreid testen blijkt de methode erg betrouwbaar, en WISECONDOR is nu in
gebruik genomen in verscheidene medische centra wereldwijd om NIPT uit te voeren. In
Nederland is er eerst een pilot studie uitgevoerd, waarbij over een periode van enkele jaren
vrouwen met een verhoogd risico op nageslacht met significant nadelige CNVs deze niet
invasive test methode werd aangeboden. Verschillende centra testten hierbij meerdere me-
thodes, maar WISECONDOR werd in het algemeen als meest betrouwbaar beschouwd.
Sinds 1 april 2017 is NIPT beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland, waarbij
WISECONDOR wordt gebruikt voor de analyse.

Een tot dan toe onopgelost vraagstuk was of een monster voldoende foetaal DNA be-
vat. Indien een monster nagenoeg enkel maternaal DNA bevat is het onmogelijk foetale
CNVs te detecteren. Voor zwangerschappen met een mannelijke foetus is dit probleem
relatief simpel op te lossen, deze hebben het Y-chromosoom dat de moeder niet heeft.
Het aantal fragmenten dat gemeten wordt van dit chromosoom is dan indicatief voor de
foetale fractie in het DNA. Een dergelijke methode hebben wij gëımplementeerd in een
pakket genaamd DEFRAG. Echter werkt deze oplossing niet voor ongeveer de helft van
de zwangerschappen, namelijk degenen die zwanger zijn van een meisje. Andere partijen
hebben hiervoor methodes ontwikkeld op basis van de grootte van fragmenten, of gebruik-
ten aparte laboratoriumtesten. Wij prefereerden een methode die direct op dezelfde data
werkt als al werd verkregen voor NIPT, en ontwikkelden een methode die voldoende heeft
aan sequencing data waarbij maar één zijde van de fragmenten is gemeten. Deze oplossing
gebruikt een subtiel verschil in de positie waar foetale en maternale fragmenten begin-
nen ten opzichte van de dichtsbijzijnde nucleosomen. Deze aanpak is gëımplementeerd in
SANEFALCON, een apart stukje software dat we aanraden voor kwaliteitscontrole van
NIPT monsters, te gebruiken naast de software voor NIPT zelf.

Gezien het succes van de methodiek van WISECONDOR, waarbij subtiele variaties in
fragment aantallen (tot slechts 2,5%) correct konden worden bepaald, hebben we de ge-
bruikte aanpak ook geschikt gemaakt voor (niet foetale) whole exome sequencing (WES).
Bij WES wordt middels extra stappen, tijdens het verwerken van een monster, in het la-
boratorium een selectie gemaakt van de fragmenten die gesequenced zullen worden. Deze
selectie beslaat coderende regio’s op het genoom, en levert data op met een zeer sterk sig-
naal in en rondom exonen. Omdat deze regio’s sterk variëren in plaats, lengte en gedrag
omtrent fragment aantallen zijn eerder ontwikkelde CNV detectie methoden voor whole
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Samenvatting

genome sequencing (WGS) hiervoor nagenoeg onbruikbaar. Waar we bij NIPT op zoek
waren naar lange regio’s met subtiele verschillen in fragment aantallen, willen we bij CNV
detectie in WES data vooral korte regio’s met sterke fragment aantal variaties kunnnen
herkennen. Hiervoor hebben we een methode gëımplementeerd genaamd WISExome, die
gebruikmaakt van vergelijkbare regio’s binnen een monster om afwijkingen te herkennen,
gelijkaardig aan WISECONDOR. Deze methode was in staat correct afwijkingen, vaak
kleiner dan een gen (en soms slechts een deel van een exon), te vinden in WES data.
Hiermee kunnen kosten bespaard worden waar eerder een aparte array-analyse nodig was
omdat de SNP analyse op WES data geen definitieve uitkomst bood.

Het werk in dit proefschrift toont het belang van bioinformatica in de diagnostiek. Met
moderne technieken is het tegenwoordig mogelijk gigantsiche hoeveelheden biologische
data te verkrijgen, maar deze wordt nagenoeg altijd verstoord door de vele experimentele
en technische variaties. Direct conclusies trekken uit dergelijk rommelige data zonder
uitgebreide statistiek en geavanceerde modellen specifiek voor het gebruikte type data is
vrijwel onmogelijk. In dit proefschrift hebben we een nieuwe methode gepresenteerd om
dit soort data te normaliseren, waarbij de meeste experimentele variaties worden opge-
lost door binnen hetzelfde monster te kijken naar andere regio’s die zich vergelijkbaar
gedragen. Deze aanpak geeft dermate goede resultaten dat subtiele variaties interpre-
teerbaar worden, waarmee het de data voor diagnostieke doeleinden bijzonder waardevol
maakt. Ons werk versterkt het belang van de ontwikkelingen binnen de moleculaire bio-
logie, ontwikkelingen die het mogelijk maken om cellulaire materialen op een ongekende
schaal te kunnen meten. Het toont echter ook aan dat deze ontwikkelingen enkel klinisch
toepasbaar zijn wanneer men een soortgelijke ontwikkeling op het gebied van software
doormaakt. Zonder geavanceerde software is het onmogelijk de gigantische hoeveelheden
data die worden verkregen te analyseren en te interpreteren.
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