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epigeneticscanbeconsideredasthepunctuationmarksinthegenome

alackofpriorknowledgemakesthechallengegreater

The formatting, spacing and punctuation allows us to

see words, sentences and interpret the information …

Epigenetica = de studie van de veranderingen in gen expressie
die niet het gevolg zijn van veranderingen in DNA sequentie





EPIGENETICA : 
3 betekenissen

Eenzelfde mechanisme!



1. Veranderingen in genexpressie op 
elk moment van het leven 

• Cel differentiatie
– Embryonale ontwikkeling
– Tumorcellen
– ...

• Ziekten door defecten in imprinted genen
– Angelman syndroom, Prader-Willi syndroom, 

Beckwith-Wiedemann syndroom, (P)PHP,....

• XX



Fig. 1 Transcriptional atlas of hematopoietic progenitors and precursors.(A) Schematic 

representation of the current model of hematopoietic cell ontogeny and samples used in this 

study. 

Lu Chen et al. Science 2014;345:1251033



2. Geheugen van de cel:
– Blijvend effect van omgevingsfactoren op 

genexpressie en dus genfunctie

3. Geheugen van de geslachtscel:
– Transgenerationeel effect van omgevingsfactoren 

op de volgende generatie(s)



GENETISCHE CODE 
= DNA SEQUENTIE
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DNA methylatie: chemische modificatie op CpGs



Unmethylated

Methylated

GeneCpG Island
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Gene expression

Gene expression repressed

DNA methylation

Genomic
stability

Genomic 
instability

Spread across genome
Repetitive sequences

i.e. LINE-1

Promoter regions

Occurs at CpG dinucleotides (1% of human genome)
- Spread across genome: 60-80% methylated
- 70% of genes contain CpG islands in promoter regions



Hoe onderzoek je DNA methylatie?
Princiepe: Bisulfiet behandeling van DNA

C

U

Voor bisulfiet behandeling

Genomisch DNA  5’…GCGGACCGCG

Na bisulfiet behandeling

Ongemethylateerd DNA 5’…GUGGAUUGUG…

Gemethyleerd DNA    5’…GCGGAUCGCG…



 Analyse van methylatie van één kandidaat gen

 Twee nieuwe methoden voor “high throughput screening” van DNA
methylatie

Genoom-wijde benadering : Illumina 27K Beadchip, 450K BeadChip
- chip met 27.500 of 485.000 CpGs
niet bruikbaar voor preciese kwantificatie, veel vals positieve
resultaten

MassArray (mass spectometrie methode): Sequenom EpiTYPER
- locus-specifieke screening van multipele CpGs
nauwkeurige kwantificatie(%)
reproduceerbare en gevoelige methode; meer stalen

Hoe onderzoek je DNA methylatie?



GENETICA                                OMGEVINGSFACTOREN
Voeding, roken, medicatie, vervuiling,…

Volwassenen

DNA de/remethylatie: tijdens embryonale leven en 
dynamisch in het volwassen leven



Invloed van omgevingsfactoren

1. Honger winter in Nederland (1944-1945)
Voedseltekort tijdens regenseizoen Gambia (2009-’11)

2.    Hart en vaatziekten

3.    Defecten van de neurale buis: spina bifida

4.    Trauma en stress

5.    Transgenerationele effecten?



1. Honger winter in Nederland

• Grote hongersnood aan het einde van WO II
• Gemiddeld dagelijks rantsoen (nov ‘44-mei ‘45)  

< 700 kcal
• Prenatale blootstelling aan voedseltekort is 

geassocieerd met metabole en psychische 
stoornissen:
– Hogere BMI
– Verhoogde lipiden
– Hart en vaatziekten
– Verhoogde kans op schizofrenie



Fig. 1   The Dutch famine birth cohort: famine exposure and birth in relation to 
the timing of the Dutch famine.

Rebecca C.  Painter , Tessa J.  Roseboom , Otto P.  Bleker

Prenatal exposure to the Dutch famine and disease in later life: An overview

Reproductive Toxicology Volume 20, Issue 3 2005 345 - 352



1. Rol van de omgeving op DNA methylatie
De hongerwinter in Nederland: 

Familie Studies (‘44-’45)

DNA collectie van individuen wiens
moeder zwanger was tijdens
de hongerwinter

Doel: invloed van voedselbeperking
tijdens embryonale leven
op de DNA methylatie op volwassen
leeftijd



Epidemiologische studies 
Individuen die prenataal blootgesteld werden, hebben groter risico
op overgewicht, diabetes type 2, stollingsstoornissen en hart- en 
vaatziekten.

Epigenetische studies
5 % daling van de methylatie van IGF2 : verhoogde expressie van IGF2 
IGF2: gen dat groei en ontwikkeling regelt (Tg muizen)



Verschil in IGF2 DMR methylatie tussen personen, prenataal

blootgesteld aan voedseltekort, versus hun broer/zus

Heijmans B T et al. PNAS 2008;105:17046-17049

©2008 by National Academy of Sciences



Voedseltekort in Gambia

 2040 vrouwen maandelijks gevolgd (2009-2011),
 166 vrouwen werden zwanger in studieperiode
 Regenseizoen : hongerseizoen
 biomarkers afhankelijk van conceptieperiode.

Dominguez-Salas et al, 
Nature communications
2014;

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015319/figure/f1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015319/figure/f1/


Voedseltekort in Gambia

Babies tussen 2 en 8 maanden, 
DNA extractie uit 

perifere witte bloedcellen  
haarfollikels



2. Epigenetica en Hart- en Vaatziekten?

GWAS studies toonde een groot aantal van risk loci voor CVD. 
- Alle SNP’s tesamen waren slechts voor klein deel verantwoordelijke

van de erfelijkheid
- De meeste SNP’s zijn gelokaliseerd in niet coderende regio’s.



Genoom-wijde benadering : 
Illumina 27K Beadchip



Methylatie profiel van WBC DNA thv
27,578 CpG plaatsen in meer dan 14,000 
gen promoter regio’s

60 huidige rokers
60 vroegere rokers, 
60 nooit gerookt

cg03636183, 
Gelokaliseerd thv F2RL3



Roken leidt tot hypomethylatie van F2RL3 : 
coagulation factor II receptor-like 3 gen dat codeert
voor PAR4 (= trombine receptor)

27Kb assay                   EpiTYPER



2. Epigenetica en Hart- en Vaatziekten
Veel vragen…..

Profiel van DNA methylatie van hartspiercellen?, 
endotheelcellen? 

Grootte van de studiepopulatie/ methodologie?

Analyse? Primaire oorzaak of afhankelijk van roken, 
geslacht, leeftijd,… 

Omkeerbaar!

Roken bij zwangeren, effect op de nakomelingen…



3. NEURALE BUIS DEFECTEN: SPINA BIFIDA



Underlying molecular biology remains poorly understood 

Spina 
bifida

> 250 mouse 
models

MTHFR 
677C>T; Wnt

signaling

Recurrence 
risk 2-5%

Diabetes and 
obesity Sub-optimal 

folate and 
vitamin B12

Cigarette 
smoke, 

cytotoxins

Anti-epileptic 
drugs; e.g. 
valproate

GENE ENVIRONMENT



Does folate affects neurulation via DNA methylation?

Rochtus et al. Mini Rev Med Chem 2015.



Folic acid & 
DNA methylation



Combined strategy for gene identification in NTDs

1. Epigenomic
screen

450K - Sequenom

3. Biologic 
plausibility

Pathway 
analysis

2. Expression 
studies 

Functional 
evidence

Zebrafish

CANDIDATE-approach
HOX genes

GENOME-WIDE-approach
6 top genes



Candidate-
approach

HOX genes

Rochtus et al. Epigenetics 2015.

- 77% of differential methylation in HOX A-B 
- HOXB7 is most significant

HOXB7 validation in larger cohort



ExpressionHoxb7a depletion
splice morpholino

Hoxb7a overexpression
mRNA injection

WT

mRNA

WT

MO

Rochtus et al. Epigenetics 2015.



Genome-wide

WT WT

Abat mRNA Sox18 mRNA

WT WT

Abat mRNA Sox18 mRNA



4. Trauma en stress

• Prenatale blootstelling aan maternele stress
• Slachtoffers van partnergeweld
• Kindermishandeling: meer risico op PTSD en depressie als 

volwassenen
• Suicide na herhaald repetitief trauma op kinderleeftijd...
• Stress gerelateerd aan oorlogstrauma (vrouwen in DRC, US 

militairen in Afghanistan en Iraq,....)
• .......
Correlatie tussen trauma, DNA methylatie profielen, gen 
expressie profielen en later fenotype: PTSD

Gepersonaliseerde geneeskunde?



5. Transgenerationeel?

nature NEUROSCIENCE advance online publication 2013 



Överkalix study
Zweden



Historische documenten : 
- oogst en voedselprijzen
- parochieregisters : stamboom, overlijden



Hoeveelheid voedsel 
tijdens slow growth period
(9-12 jaar)

VEEL WEINIG

Kleinzonen
° 1890; ° 1905; °1920

Mortaliteit risk ratio
(toename in mortaliteit) 0,651,67

Kleindochters : géén effect



Hoeveelheid voedsel 
tijdens slow growth period
(9-12 jaar)

VEEL WEINIG

Kleindochters
° 1890; ° 1905; °1920

Mortaliteit risk ratio
(toename in 
mortaliteit)

0,722,13

Kleinzonen : géén effect



5. Transgenerationele overdracht?: 
Olfactorische stress



Transgenerationele overdracht?: 
Olfactorische stress 

• F0 muis: conditionering voor angst voor 
bepaalde geur (acetaminophen)

• De hieruit voortkomende F1 en F2 generaties: 

Verhoogde sensitiviteit voor 
acetaminophen waartegen F0 
geconditioneerd (niet voor andere 
geuren)

• Sperma DNA van geconditioneerde F0 
mannelijke muizen + F1 (naïeve) nakomelingen: 
Hypomethylatie van  Olfr151 gen

• In vitro fertilisatie, F2 overerving en cross-
fostering bewijst transgenerationele effecten 
overgeërfd via de ouderlijke geslachtscellen



(A,B) RESPONSES OF INDIVIDUAL C57BL/6J F1 MALE OFFSPRING CONCEIVED AFTER THE F0 MALE WAS FEAR CONDITIONED WITH ACETOPHENONE. F1-ACE-C57 MICE HAD AN ENHANCED SENSITIVITY TO ACETOPHENONE (A), BUT NOT TO PROPANOL (CONTROL ODOR, B) COMPARED WITH F1

Gedrag 
tav geur

acetaminophen Controle geur 
(propanolol)



Neuroanatomisch correlaat



Methylatie
van DNA 
van sperma



5. Transgenerationele effecten?: 
Olfactorische stress

Huidige onderzoeken:
Transgenerationele angst bij de mens? Holocaust 
nakomelingen,...
Verslavingsproblematiek?

Genetische sequentie werd aanzien als de enige manier 
om biologische informatie door te geven over de 
generaties.
Epigenetische modificatie: rol bij de overerving van 
gedrag? 
Mechanisme van hypomethylation?
....

Extraordinary claims require extraordinary proof…
(T Bestor, Columbia University, NY)



Darwiniaanse
Evolutie
TRAAG

Transgenerationele
epigenetische
effecten

Aanpassingen
op korte termijn !



Jean-Baptiste Lamarck (1744 -1829)



Algemeen besluit

Omgevingsfactoren veroorzaken epigenetische
veranderingen die epidemiologische data kunnen 
verklaren

voeding 
levensstijl
trauma en stress
....

Transgenerationeel?
Exacte mechanisme?
Op populatie niveau, ook op niveau van individu?



Kathleen Freson      Benedetta Izzi           Anne Rochtus Elise Vangeel



Dank voor uw aandacht!


