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Vooruitgang in de ontwikkeling van statistische en voorspellende technieken voor de 
identificatie van ziekteveroorzakende genvarianten voor verschillende genetische 
aandoeningen op basis van genetische data, heeft het onderzoeksveld van de medische 
genetica gerevolutioneerd. Hoewel deze technieken sterk hebben bijgedragen tot het 
begrijpen van het Mendeliaanse “één gen – één fenotype” genetische model, vormt de studie 
van ziekten gerelateerd aan complexere overervingsmodellen, waarbij causale varianten in 
verschillende genen een rol spelen, nog steeds een uitdaging.  Deze uitdaging volgt aan de ene 
kant uit een gebrek aan voldoende ziekte specifieke behandelingsgroepen om te bestuderen 
en aan de andere kant door de aanwezigheid van gevallen met onvoldoende penetrantie in de 
samenleving als ook een grote fenotypische variabiliteit onder de patiënten. Deze situatie 
maakt het niet alleen moeilijk om de genetische mechanismen van een ziekte te begrijpen, 
maar ook om een goede begeleiding en ondersteuning te voorzien voor de patiënten. Tot voor 
kort bestonden er geen gespecialiseerde methoden om causatieve varianten voor oligogene 
ziekten rechtstreeks te voorspellen. Dankzij nieuwe gegevens over variantencombinaties in 
genenparen (d.w.z. bilocus variantencombinaties) die tot een ziekte leiden, verzameld in de 
Digenic Diseases Database (DIDA), hebben we de hypothese gesteld dat de overgang van 
enkelvoudige- naar meervoudige pathogeniteitsvoorspellers nu wel mogelijk is. 

Het doctoraatsonderzoek dat hier wordt voorgelegd levert twee bijdragen die deze hypothese 
bevestigen. In eerste plaats hebben we de eerste, interpreteerbare variantencombinatie 
pathogeniteitsvoorspeller voor genenparen ontwikkeld, genaamd VarCoPP. Hiervoor hebben 
we meerdere Random Forest-algoritmen getraind op basis van pathogene bilocus-
variantencombinaties beschikbaar in DIDA en neutrale data van het 1000 Genomen Project.  
We hebben de invloed op de voorspelling van de ingebouwde variant-, gen- en gen paar-
karakteristieken onderzocht alsook de algemene kwaliteit en de klinische relevantie van de 
voorspellingen. In het tweede deel hebben we het nut onderzocht van verschillende 
belastingsscores op basis van deze nieuwe voorspellende methode voor het ontdekken van 
oligogene vingerafdrukken bij neurologische ontwikkelingsziekten, waarbij het volledige 
spectrum van monogene tot polygene situaties mogelijk zijn. We voerden deze eerste analyse 
uit op de genetische data beschikbaar via het Deciphering Developmental Diseases (DDD)-
project.  Via dat project konden we beschikken over de exomen van 4195 families en 
beoordeelden we het vermogen van onze scores om reeds gediagnosticeerde monogene 
gevallen te bevestigen, nieuwe significante paren te ontdekken in vergelijking met 
controlegevallen en patiënten te verdelen over groepen op basis van de genetische belasting 
die ze delen. 

De prestaties van VarCoPP tonen aan dat het mogelijk is om ziekteverwekkende combinaties 
van bilocus-varianten met een goede nauwkeurigheid te voorspellen, zowel tijdens de validatie 
als bij het testen van nieuwe gevallen. We tonen ook de relevantie voor ziektegerelateerde 
genengroepen en verbeterden de klinische toepasbaarheid ervan door 
betrouwbaarheidsintervallen te definiëren die met een waarschijnlijkheid van 95\% of 99\% 
garanderen dat een voorspelling een waarachtig positief resultaat is.  Dit laatste is essentieel 
omdat het klinische onderzoekers toelaat om naar de meest relevante resultaten te kijken. 
Deze methode en aanvullende biologische annotaties zijn opgenomen in een online platform 
genaamd ORVAL dat – gebaseerd op patiëntvariantgegevens – de voorspelling en verkenning 
mogelijk maakt van kandidaat-ziekteveroorzakende oligogene variantencombinaties op basis 
van verschillende, gelaagde visualisaties. Onze analyse van de DDD-patiëntengroep laat zien 
dat ondanks alle voor- en nadelen van de verschillende aggregatiescores, het nemen van de 
maximale aggregatiescore in een genenpaar de beste resultaten blijkt te geven. We laten ook 
zien dat deze aggregatiescore ons in staat steelt om patiëntengroepen in DDD te detecteren, 
uitsluitend gebaseerd op de gedeelde pathogene aggregatiescore tussen patiënten, waarbij 
meer dan de helft van deze gemeenschappen verrijkte fenotypische en moleculaire paden 
informatie bevatten. Onze methodes identificeren daarbij ook nieuwe genen waarvan niet 
officieel erkend is dat ze bij een ziekte betrokken zijn, maar niettemin een biologische 
relevantie hebben. Op deze manier ontdekten we voorbeelden van mogelijke oligogeniciteit 
binnen het netwerk, wat dus de basis legt voor verder onderzoek naar oligogene eigenschappen 
van neurologische ontwikkelingsstoornissen. 
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