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Een hoge mate van paternale blootstelling aan bepaalde genotoxische verbindingen, 
kan de DNA-integriteit van geslachtscellen beïnvloeden, hetgeen vervolgens een 
gevaar zou kunnen opleveren voor toekomstige generaties. Echter, het effect van een 

deze verbindingen en de mogelijke effecten op het nageslacht, zijn moeilijker te bepalen. 
Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is om nieuwe biomarkers te ontwikkelen 
en te testen, waarmee men kan bepalen of deze omgevings-genotoxinen DNA-schade 
kunnen induceren in de celkern van de spermacel en daarmee te onderzoek of deze 
paternale blootstelling kan leiden tot genetische afwijkingen in het nageslacht. 
Effecten van blootstelling op mannelijke geslachtscellen zijn al uitgebreid onderzocht, het 
is immers bekend dat paternale genotoxische blootstelling kan leiden tot verminderde 
kwaliteit van het sperma en daarmee ook de vruchtbaarheid negatief kan beïnvloeden. 
De consequenties van dit type blootstelling op het nageslacht zijn veel minder uitgebreid 
bestudeerd. 
Om de effecten van genotoxische blootstelling op sperma te bepalen, is bij de vader 
roken als model voor blootstelling gekozen. Sigarettenrook bestaat uit een verscheiden-
heid aan genotoxische verbindingen, waaronder het genotoxine benzo[a]pyreen (B[a]P). 
Verschillende biomarkers zijn reeds ontwikkeld en getest op het vermogen om verand-
eringen in volgroeide spermatozoa van rokers te detecteren, vergeleken met niet-rokers. 
Erfelijke kiemlijn mutaties in nageslacht kunnen in mensen bestudeerd worden aan de 
hand van repeterende sequenties (oftewel: mini-satellieten). Dit is een veelgebruikte 
methode om de effecten te bepalen na extreem hoge blootstelling, zoals dit bijvoorbeeld 
werd gedaan met blootstelling aan radioactiviteit na de Tsjernobyl ramp. De effecten op 
het nageslacht van blootstelling aan lage doses genotoxische stoffen uit de dagelijkse 
omgeving als gevolg van de leefstijl van de ouders, is daarentegen nog in veel mindere 
mate onderzocht. Proefdierstudies hebben reeds aangetoond dat dit soort blootstelling 

bekeken en potentiële methoden geselecteerd om kiemlijn DNA schade na paternale 
blootstelling aan genotoxinen te meten. 

Paternale blootstelling en DNA schade in spermatozoa

In onze huidige leefstijl worden we continu blootgesteld aan een grote variëteit aan geno-
toxinen, waarvan bekend is dat deze niet alleen DNA-schade kunnen veroorzaken in so-
matische cellen, maar ook in kiemcellen. Daarom wordt verondersteld dat DNA-schade in 
volgroeide spermatozoa na paternale blootstelling aan deze genotoxische verbindingen 
een bijdrage levert aan de ontwikkeling van ziekten in het nageslacht [3, 4]. Dee mate van 
schade die is geïnduceerd tijdens de ontwikkeling van de geslachtscel is echter moeilijk 
te bepalen, omdat de methode waarbij spermatozoa in verschillende rijpingsstadia uit 
testisbiopten geïsoleerd worden, erg invasief is. Daarom is het belangrijk om nieuwe bio-
markers te ontwikkelen die minder invasief zijn, maar toch een waardevolle indicatie van 
de blootstelling opleveren en bij voorkeur in vroege ontwikkelingsstadia. Vermoedelijk 
zijn spermatozoa in bepaalde fasen van ontwikkeling gevoeliger voor schadelijke com-
ponenten. DNA-herstel neemt bijvoorbeeld geleidelijk af gedurende de spermatogenese 
[5]. De ontdekking van mRNA in spermatozoa leidt mogelijk tot nieuwe inzichten in de 
ontwikkeling van biomarkers voor blootstelling van deze cellen [6]. Gedurende de rijping 
ondergaan spermatozoa verschillende structurele veranderingen, die resulteren in ge-
zond bewegende spermacellen met het genetisch materiaal van de vader in de celkern, 
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histonen door protamines in de DNA-structuur, waardoor het DNA meer compact verpakt 
kan worden. Het DNA wordt daardoor ook minder toegankelijk [7]. Vanwege deze modi-

eerder hebben plaatsgevonden in de testis na blootstelling, maar vóórdat transcriptie 

daarom mogelijk een retrospectief beeld van cellulaire reacties in eerdere fasen van 

spermacellen van rokers te vergelijken met die van niet-rokers en de genexpressie te 
analyseren met behulp van microarray technologie. (hoofdstuk 2). De lijst met genen die 

correleerden met de mate van blootstelling (bepaald door de cotinine concentratie in het 
SALF het 

meest omhoog gereguleerd is. Het zinkvinger coderende gen TRIM26 is het meest om-

gereguleerde genen, maar er was een verrijking zichtbaar in de genen die transcriptio-
neel gereguleerd wordt door NF- B, wat een stressreactie in deze cellen indiceert. Deze 
data werden later bevestigd in een grotere vervolgstudie (hoofdstuk 4), maar het verschil 

aantallen sigaretten dat gerookt werd door de participanten in de tweede studie. Uit de 
analyse van transcriptiefactor-netwerken kan worden afgeleid dat apoptose geremd is 
in rokers. Samenvattend kan worden gesteld dat onze data een indicatie geven voor 

een bruikbare methode om gen-omgevings interacties in de testis aan te kunnen tonen. 
Daarnaast indiceren deze data dat er een blootstellingsgerelateerde reactie is in rijpende 
mannelijke geslachtscellen. Onder normale condities leidt DNA-schade in spermatozoa 
tot apoptose om op deze manier een intact genetisch pakket af te leveren bij de oocyt 
[9]. Als apoptose geremd is, zullen cellen met veel DNA schade niet verwijderd worden 

toename van DNA-strengbreuken in de spermacellen van rokers, gemeten met de comet 
assay.

Een van de genotoxische stoffen die veelvuldig aangetroffen wordt in sigarettenrook is 
benzo[a]pyreen, een polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK), die bekend staat 
om zijn interactie met DNA na metabolische activatie tot benzo[a]pyreen-7,8-dihydro-
diol-9,10-epoxide (BPDE) [10]. Deze component is in staat om DNA-strengbreuken te 
induceren na direct contact met het DNA, ook in mannelijke geslachtscellen, hetgeen 
mogelijk een risico vormt voor het nageslacht, in de zin van het ontwikkelen van ziek-

van spermacellen als biomarker van blootstelling in hoofdstuk 2, ook het gebruik van 
spermatozoale DNA-schade als biomarker bestudeerd (hoofdstuk 3). Cellulaire en mo-
leculaire veranderingen die door B[a]P worden geïnduceerd in menselijke spermacellen 
zijn in vitro bestudeerd, wederom gebruik makend van de vergelijking tussen rokers en 
niet-rokers. Met de alkalische comet assay werd in sperma van rokers inderdaad meer 
DNA-fragmentatie gevonden. Daarnaast werden ook B[a]P gerelateerde DNA adducten 
in verhoogde mate aangetroffen in rokers, door immunostaining met BPDE-DNA adduct 
antilichamen, terwijl deze adducten niet te detecteren waren met de zeer gevoelige 32P 
postlabelling methode. Dit suggereert dat de DNA laesies die gedetecteerd werden met 
immunostaining, een structuur hebben die gelijk is aan de stabiele en covalente bind-
ing van BPDE aan het DNA (bijvoorbeeld BPDE-DNA adducten), maar in werkelijkheid 
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geen BPDE-DNA adducten zijn. De eerder gevormde metaboliet, benzo[a]pyreen-7,8-
diol, werd eveneens niet aangetroffen na incubatie van volgroeide spermacellen met B[a]
P, hetgeen bevestigt dat het onwaarschijnlijk is dat in vitro in volgroeide spermacellen 
(verkregen uit een ejaculaat) metabolisme plaatsvindt, waarbij BPDE en daaropvolgende 
vorming van BPDE-DNA adducten gevormd zouden kunnen worden. Echter, in vitro bleek 
B[a]P in staat om DNA fragmentatie te induceren in volgroeide spermacellen, interessant 
genoeg onafhankelijk van de toevoeging van S9-mix alsook van het rookgedrag van de 
donor. Deze S9-mix is samengesteld uit een groot aantal enzymen die betrokken zijn bij 
B[a]P metabolisme, maar verhoogde DNA-schade in afwezigheid van S9-mix duidt dus 
op een onbekend metabolisme van B[a]P in ejaculaten. In dit opzicht is het belangrijk om 
te vermelden dat de in vitro mutageniteit van B[a]P toenam na toevoeging van seminaal 
plasma in de Ames bacteriële mutageniteitstest, waarvan de onderliggende redenen tot 
op heden onbekend zijn [11]. 
Omdat spermacellen B[a]P niet om kunnen zetten in BPDE, maar mogelijk in vivo wel de-
gelijk blootgesteld worden aan deze metaboliet (door de nabijheid van metabool actieve 
cellen, zoals Sertoli-cellen), zijn volgroeide spermacellen ook in vitro direct blootgesteld 
aan BPDE. Dit leidde tot dosis-afhankelijke DNA-fragmentatie, maar alleen wanneer for-
mamidopyrimidine DNA-glycosylase behandeling (FPG-behandeling) onderdeel was 
van de comet assay, hetgeen een indicator is voor oxidatieve DNA schade. Echter, de 
mate van DNA fragmentatie was relatief laag in vergelijking met de aantallen BPDE-DNA 
adducten die gemeten werden met behulp van 32P postlabelling. Deze analyse gaf ex-
treem hoge DNA adduct niveaus, zelfs veel hoger dan wat gezien wordt als fysiologisch 
relevant. Daarom lijkt het erg onwaarschijnlijk dat BPDE de voornaamste bron is van 
toegenomen DNA-fragmentatie in vitro in spermacellen van rokers, ten opzichte van niet-
rokers. De comet assay als methode om DNA-schade in sperma te meten, lijkt hiermee 
een bruikbaar middel te zijn om effecten te monitoren van directe blootstelling op sperma 
in vivo. Daarnaast duidt de aanwezigheid van DNA adducten in sperma na in vitro bloot-
stelling aan B[a]P erop dat volgroeide spermacellen wel degelijk gevoelig zijn voor B[a]
P geïnduceerde DNA schade. 

Enkele van de eerdergenoemde biomarkers van blootstelling zijn getest in een kleine 
sub-set van monsters. Vervolgens zijn deze methoden toegepast op een grotere groep 
proefpersonen. Het is bekend dat DNA schade in humane spermacellen mogelijk geas-
socieerd is met negatieve gezondheidseffecten en vruchtbaarheidsproblemen. De oor-
sprong van deze schade aan het sperma is echter nog steeds niet volledig bekend en 
behoeft verder onderzoek. In hoofdstuk 4 zijn sperma-monsters verkregen van 21 do-
noren uit de Rhea Cohort Study op Kreta, Griekenland.  Deze zijn gegroepeerd op basis 
van rookgedrag (omdat van roken bekend is dat het DNA-strengbreuken kan induceren, 
zoals beschreven in hoofdstuk 3). De hoge niveaus DNA-schade in het ejaculaat kunnen 
ontstaan door óf de formatie van reactieve zuurstofdeeltjes (ook wel ROS genoemd), 
óf door remming van apoptose gedurende de spermatogenese hetgeen leidt tot een 
toename van beschadigde cellen in het ejaculaat (zoals beschreven in hoofdstuk 2 van 
dit proefschrift). In theorie zou een overweldigende productie van ROS, als gevolg van 
roken, het spermatozoale anti-oxidant afweersysteem teniet kunnen doen en dat kan re-
sulteren in een toename van DNA-schade. Met de comet assay is de hoeveelheid DNA 

-
hoogd bij rokers. Daarnaast werden met behulp van Electron Spin Resonance spectros-
copy (ESR) ook hogere niveaus vitamine C radicaal aangetroffen in het seminaal plasma 
van rokers, in vergelijking met niet-rokers. De aanwezigheid van vitamine C radicalen in 
het seminaal plasma wordt gezien als indicator voor een toename van oxidatieve stress, 
maar het kan tegelijkertijd een bescherming zijn voor spermacellen. Vitamine C niveaus 
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zijn relatief hoog in seminaal plasma (tot 1 mM) en kunnen daardoor veel hydroxyl-rad-
icalen wegvangen. Dit beschermende effect van vitamine C is verder onderzocht door 
middel van blootstelling van in vitro volgroeide spermacellen aan waterstofperoxide, in 
aanwezigheid van vitamine C. Vitamine C bood bescherming tegen H2O2 geïnduceerde 
DNA-schade; dit beschermingmechanisme was in vivo waarschijnlijk onvoldoende, om-
dat er toch een verhoging van DNA-schade werd gemeten. In deze 21 monsters is ook 
genexpressie gemeten met behulp van real time-PCR en er werd expressie van een 
sub-set van antioxidant gerelateerde genen bepaald. In rokers was de expressie van de 
enzymen katalase en DDIT4 hoger, maar de expressie van beide genen kon niet worden 

SALF -
lend gereguleerde gen in onze eerste studie. De expressie van CAT en DDIT4 was omge-
keerd gerelateerd aan het aantal spermacellen.  Dit doet vermoeden dat spermacellen 
die sterk blootgesteld zijn aan oxidatieve stress tijdens rijping, deze aanslag mogelijk 
overleven door de toegenomen expressie van deze potentieel beschermende genen en 
dus mogelijk in het ejaculaat terecht komen. De consequentie hiervan is dat deze cellen 
waarschijnlijk meer DNA-schade hebben. Concluderend kan worden gesteld dat sper-
macellen van rokers blootstaan aan meer oxidatieve stress dan cellen van niet-rokers. 
De expressie van anti-oxidatieve enzymen en de aanwezigheid van vitamine C in het 
ejaculaat zijn onvoldoende om volledige bescherming te bieden aan spermacellen tegen 
DNA-schade.  

Kiemlijn mutageniteit

Kiemlijn mutaties als gevolg van genotoxische blootstelling zijn een op zichzelf staand 
probleem binnen de toxicologie, omdat deze niet alleen de blootgestelde generatie 
beïnvloeden maar ook een onbekend aantal volgende generaties. Deze kiemlijn mutaties 
kunnen gevormd worden in spermatozoale stamcellen, maar het is ook mogelijk dat 
mutaties gevormd worden in vroege fasen van de bevruchting van een eicel. Indien de 
DNA-schade in de spermatozoon niet volledig is opgeruimd door de eicel voordat de 
eerste celdeling plaatsvindt, kan er ook sprake zijn van kiemlijn mutatie. In beide gevallen 
blijven mutaties aanwezig in alle cellen van het nageslacht. Het is zowel technisch 
als ethisch gezien onmogelijk om een direct effect te bepalen van DNA schade in 
spermacellen op het nageslacht. Daarom zijn er in hoofdstuk 5 verschillende methoden 
nader bestudeerd om op indirecte wijze kiemlijn mutaties te bepalen in mensen en 
het genetische risico in hun nageslacht. Verschillende nieuwe moleculaire technieken 

relatief snel en gemakkelijk om potentiële overerfelijke kiemlijn mutaties te bepalen. 

DNA,  maar de relevantie van deze niet-coderende delen in relatie tot ziekten (met name 
kanker) is niet altijd overduidelijk. Daarom wordt aangenomen dat verhoogde mutatie 

genoom en dus mogelijk als marker kunnen dienen voor de ontwikkeling van overerfelijke 
mutaties, die kunnen leiden tot een verandering in het fenotype. Deze aanname moet 
uitgebreider worden bestudeerd en meer onderzoek is nodig om veranderingen in het 
DNA te koppelen aan veranderingen in het fenotype. Tevens kan worden geconcludeerd 

testen voor transgenerationele genotoxiciteit verder gevalideerd dient te worden. 
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-
deerd met betrekking tot het gebruik van deze methode om genetische veranderingen 
in vitro te detecteren. Deze methode gebruikt primers om willekeurige delen van het ge-

gevisualiseerd worden door gelelektroforese. In theorie heeft deze methode de potentie 
om een grote variëteit aan mutaties te detecteren (puntmutaties, deleties en inserties). 

-

naar aanleiding van indicaties dat blokkering van polymerase kon leiden tot veranderin-
gen in intensiteit van de bandjes [13, 14]. Om deze methode daarom verder te valideren, 
is deze vergeleken met de gevalideerde hypoxanthine-guanine phosphoribosyl trans-
ferase (HPRT) mutatie analyse. Beschreven is dat de HPRT assay sensitiever is dan de 
RAPD-PCR, in de detectie van in vitro mutaties [15]. Echter, deze detectie is gelimiteerd 
tot slechts één gedeelte van het genoom en daarnaast is de HPRT-mutatie analyse niet 
bruikbaar om kiemlijn mutaties in humane populaties te meten. Voor deze vergelijking 
zijn twee celtypen blootgesteld aan BPDE; A549 cellen met stabiele ubiquitine expressie 
als wild-type (WT-Ub) of als Lys63-mutanten (K63R-Ub). Deze laatste cellijn is uitermate 
gevoelig voor BPDE geïnduceerde mutaties, omdat de Lys63 variant polyubiquitinatie 
van PCNA blokkeert, hetgeen relevant is voor het fout-vrij omzeilen van schade tijdens 
cel replicatie [15, 16]. Ondanks de dosis-afhankelijke toename in veranderingen in band-
intensiteit in de RAPD-PCR data, was er geen verschil waarneembaar tussen de WT-Ub 
en K63R-Ub cellen. Er konden geen nieuwe of verdwenen bandjes worden gedetecteerd, 
wat een indicatie zou zijn geweest voor de aanwezigheid van mutaties. In tegenstelling 
tot de HPRT
werd in met name de K63R-Ub cellen. Veranderingen in intensiteit van bandjes is zeer 
waarschijnlijk veroorzaakt door blokkering van Taq polymerase tijdens PCR. Het was op-

niveaus. Dit impliceert dat blootstelling aan BPDE niet direct leidt tot hogere mutatiefre-
quenties, maar dat door blootstelling meer oxidatieve DNA-schade ontstaat, hetgeen 

andere oxidatieve stress gerelateerde DNA-laesies polymerase kunnen blokkeren. Uit 
deze data kan ook worden afgeleid dat in vitro BPDE blootstelling mogelijk lang aan-
houdende transgenerationele effecten heeft, omdat een dosisafhankelijke verandering in 

aparte cellen die later, per blootgestelde cel, uitgroeiden tot compleet gevulde kweek-

Over het algemeen hebben we aangenomen dat de RAPD-PCR methode niet voldoende 
sensitief is om in vitro mutaties te detecteren en daarnaast té sterk beïnvloed wordt door 
endogene DNA schade, om bruikbaar te zijn in humane populaties voor het detecteren 
van mutaties.  

In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd dat de analyse van repeterende sequenties mogelijk 
een zeer bruikbare methode is om kiemlijn mutaties te meten in humane populaties. 
Het gebruik van repeterende sequenties, of minisatellieten, is een complexe, maar ook 
veelbelovende methode om transgenerationele effecten te bepalen, te meer omdat deze 
repeterende sequenties vaak hoge kiemlijn mutatie frequenties bevatten na mutagene 
blootstelling [17, 18]. In hoofdstuk 7 worden twee van de meest gebruikte minisatelliet 
probes (CEB1 en B6.7) gebruikt om kiemlijn mutaties te bepalen die mogelijk geïnduceerd 
zijn door factoren zoals aanwezig in een gemiddelde leefstijl van de vader. In de meeste 
studies die deze methode gebruiken, kon de bron van blootstelling vaak nauwkeurig 
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opzichte van een controle groep. Echter, in deze studies werden in de controlegroepen 
ook mutaties gevonden, zogenaamde ‘achtergrond’ mutaties, die mogelijk geïnduceerd 
werden door andere omgevingsfactoren. In dit hoofdstuk zijn daarom de gedetecteerde 
kiemlijn mutaties gerelateerd aan de levensstijl van de vader, die vastgesteld is aan de 
hand van een voedingsvragenlijst. Bloedmonsters zijn verkregen van in totaal 81 complete 

cohort, aangevuld met data van vragenlijsten met betrekking tot blootstelling ten gevolge 
van dieet en omgeving, zoals rookgedrag. De mutatiefrequenties zoals bepaald op beide 
allelen (CEB1 en B6.7) bleken allebei verschillend te reageren op blootstellingen door 
leefstijl en daarom zijn beide apart geanalyseerd, ook al verlaagt dit wellicht de power 
van de studie.  

jaarinkomen, waarbij lagere mutatieratio’s gevonden werden bij een bovengemiddeld 
bruto jaarinkomen. Een hoog inkomen is al vaker gerelateerd aan een gezondere 

rookgedrag van de vader. Bij vaders die rookten in de 6 maanden voor bevruchting, 

aan dit effect van gezonde leefstijl, want de consumptie van 1 kop per dag door de vader, 

data uit een relatief kleine groep proefpersonen geven aan dat een gezonde levensstijl 
blijkbaar de mutatie frequenties op het CEB1 locus kunnen verlagen. Het effect van roken 
door de vader is in lijn met de eerder beschreven resultaten in het eerste deel van dit 
proefschrift, waarin roken een risicofactor bleek te zijn voor de genetische integriteit van 
het paternale genoom dat overgedragen wordt aan het nageslacht. Daarnaast blijkt dat 
het mogelijk is om, zelfs in een relatief kleine groep proefpersonen, overerfelijke mutaties 
te detecteren door analyse van minisatellieten na relatief lage blootstelling doses. Dit 
geeft aan dat de analyse van repeterende sequenties een gevoelige methode is om 
kiemlijn mutaties te detecteren en dat deze methode nader onderzocht dient te worden. 

Algemene conclusie

Er kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde data erop wijze dat genotoxische 
blootstelling schade kan veroorzaken in mannelijke geslachtscellen, hetgeen vervolgens 
leidt tot verhoogde mutatiefrequenties in het nageslacht. In dit proefschrift is het rookge-

kan beïnvloeden en mutaties induceerde die werden overgebracht op het nageslacht. 
De effecten van deze mutaties op de gezondheid zijn nog altijd niet duidelijk, maar we 
kunnen speculeren dat dit ook invloed heeft op andere delen van het genoom. Roken 
door de vader induceerde DNA-fragmentatie in het sperma. Dit wordt enerzijds mogelijk 
veroorzaakt door directe blootstelling van spermatozoa aan ROS, anderzijds als gevolg 
van remming van apoptose door de aanwezigheid van een overmaat aan DNA-schade, 
of een combinatie van beide. Omvangrijke laesies zijn waarschijnlijk minder het gevolg 
van effecten van roken, omdat (I) omvangrijke DNA-adducten niet gedetecteerd werden 
in spermatozoa die in vitro werden blootgesteld aan B[a]P en (II) DNA-fragmentatie werd 
alleen gevonden na hoge blootstelling aan BPDE. Het is waarschijnlijker dat DNA-frag-
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-
name van vitamine C radicaal werd gevonden in rokers. Daarnaast was de expressie van 
verschillende antioxidant enzymen omgekeerd gecorreleerd aan het aantal spermacellen 
in het ejaculaat. Dit geeft aan dat spermatozoa waarin beschermende enzymen hoog tot 
expressie komen beter beschermd zijn tegen oxidatieve stress ten gevolge van roken. 

-
groeide spermacellen tegen genotoxische aanslagen door het roken van sigaretten is 
wellicht onvoldoende.  In combinatie met de stimulatie van anti-apoptotische pathways, 
zal dit leiden tot een toename in het ejaculaat van spermacellen met veel DNA-schade, 
zoals afgebeeld in afbeelding 1. 

Figuur 1: De effecten van genotoxische blootstelling, met name het roken van sigaretten, op volgroeide spermacel-

len en vervolgens op het nageslacht kunnen worden samengevat zoals afgebeeld in deze illustratie. Verschillende 

typen blootstelling beïnvloeden mogelijk de genetische integriteit van de volgroeide spermacellen, wat vervolgens 

kan leiden tot enerzijds een afname in activatie van apoptose, en anderzijds een toename van DNA schade in 

volgroeide spermacellen in het ejaculaat. Deze verhoogde DNA schade niveaus in volgroeide spermacellen zijn 

een mogelijke oorzaak van de toename in mutatiefrequenties in het nageslacht. (Gebaseerd op Cocuzza v. [21])

 
Een toename van DNA-schade in de spermatozoa van rokende mannen roept de vraag 
op of dit invloed zal hebben op het aantal kiemlijn mutaties en op de gezondheid van hun 
nageslacht. Hiertoe hebben we mutaties geanalyseerd in de zeer variabele minisatel-

als potentiele oorzaak van een toename in mutatiefrequenties in het nageslacht. Er kan 
worden geconcludeerd dat deze data indiceren dat leefstijl van grote invloed is op de 
bijdrage van de vader aan de genetische integriteit van het nageslacht. Verdere studies 
zouden zowel het aantal spermamonsters als het aantal trio’s moeten vergroten om de rol 
van de blootgestelde vader op de gezondheid van het kind verder te evalueren.
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