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SUMMARY 

Type 2 diabetes (T2D), which accounts for approximately 90-95% of all diabetes patients, is 
the final result of insufficiencies in both insulin action (insulin resistance) and secretion. The 
worldwide incidence of T2D is increasing at an alarming rate and the disease is currently 
considered to be one of the major causes of premature illness and death. This worldwide 
increase is strongly correlated with the dramatically rising incidence of obesity, which is 
characterised by excess accumulation of adipose tissue, secreting a variety of active 
molecules, including proinflammatory cytokines, non-esterified fatty acids (NEFA) and 
hormones that are believed to induce insulin resistance. Moreover, obesity, insulin resistance 
and T2D are accompanied with an abnormal lipid profile, including elevated triglycerides and 
decreased HDL-cholesterol levels that are associated with an increased cardiovascular risk. 
Epidemiological studies have demonstrated that factors related to the western lifestyle such 
as high calorie diets, high intake of saturated fat and reduced physical inactivity are strongly 
associated with T2D. However, besides the key role of these lifestyle factors, there is also 
clear evidence that genetic susceptibility contributes to the development of T2D. Currently, 
much research is focused on the genetics of T2D, in order to get a better understanding of 
the pathogenesis and eventually to achieve better, more personalised diagnostics, treatment 
and prevention. 
 
In this thesis a candidate gene approach was used to identify genetic variants underlying 
quantitative traits that predispose to or are associated with T2D, that have been previously 
determined in a young twin sample recruited from the East Flanders Prospective Twin Study 
(EFPTS). The traits studied include parameters quantifying obesity, insulin sensitivity, 
dyslipidaemia as well as birth weight, since epidemiological studies have shown that children 
born small for gestational age are at increased risk for T2D.  
 
The starting point in the search for genes is to estimate the degree of heritability of the 
disease related traits in the studied sample. Heritability is the proportion of phenotypic 
variation of a trait that can be attributed to genetic variation, and is an important 
determinant of the power to detect and localise disease-related genes. Although heritabilities 
can in principle be estimated from all kinds of related individuals, twin studies allow splitting 
up the total variation of a trait into genetic, shared environmental and unique environmental 
components, thus offering one of the most valid estimations. However, monozygotic 
monochorionic (MZ MC) twins suffer a more adverse intrauterine environment than MZ 
dichorionic (DC) twins, resulting in a lower intra-pair birth weight correlation for MZ MC twins 
as compared to MZ DC twins. Since poor fetal growth is associated with an increased risk for 
T2D and the classical twin study assumes equal prenatal environment for MZ MC, MZ DC and 
DZ twins, it has been argued that the classical twin study is an unreliable method to estimate 
heritabilities for phenotypes related to T2D. In Chapter 2, heritabilities were estimated for 
18 quantitative traits that predispose to or are associated with T2D, measured in 138 MZ MC, 
102 MZ DC and 138 DZ twin pairs. For these 18 phenotypes no significant differences 
between the MZ MC and MZ DC twin correlations were observed, which indicates that the 
classical twin design is a valid method to estimate heritabilities of these phenotypes. For 
body mass, BMI and fat mass we observed that men had higher heritability estimates than 
women, namely heritability estimates being 84, 85 and 81% in men and 74, 75 and 70% in 
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women, respectively. For waist-to-hip ratio (WHR), sum of four skinfolds (S4SF) and lean 
body mass heritability estimates were 70, 74 and 81%, respectively. The heritability 
estimates of fasting glucose, fasting insulin, homeostasis model assessments of insulin 
resistance and beta cell function, and insulin-like growth factor binding protein 1 (IGFBP1) 
levels were 67, 49, 48, 62 and 47%, respectively. In addition, the variation of total 
cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, non-esterified fatty acids (NEFA) 
and leptin levels were for respectively 75, 78, 76, 58, 37 and 53% explained by genetic 
factors. Accordingly, total variation of traits related to obesity, insulin sensitivity and 
dyslipidaemia in this Belgian twin sample were highly explained by genetic factors. 
 
In order to explain some of the genetic variance observed, we carried out univariate variance 
components linkage analysis in Chapter 3. Linkage was assessed by genotyping 
microsatellite markers located within or near functional candidate genes (encoding proteins 
with a suspected role in the pathophysiology of T2D), including the ATP-binding cassette 
sub-family C member 8 (ABCC8), adiponectin (ADIPOQ), glucokinase (GCK), insulin-like 
growth factor 1 (IGF1), IGF binding protein 1 (IGFBP1), insulin receptor (INSR), leptin (LEP), 
leptin receptor (LEPR), peroxisome proliferative activated receptor gamma (PPARγ) and the 
resistin (RETN) gene. Suggestive linkages (LOD>1) were observed between the ABCC8 
marker and WHR and HDL-cholesterol levels. Both markers flanking the ADIPOQ gene 
showed suggestive linkage with triglycerides levels, the upstream marker also with body 
mass and HDL-cholesterol levels. The IGFBP1 marker showed suggestive linkage with fat 
mass, fasting insulin and leptin levels and the LEP marker showed suggestive linkage with 
birth weight. This study suggests that DNA variants in the ABCC8, ADIPOQ, IGFBP1 and LEP 
gene region may predispose to T2D. In addition, we compared two methods when 
performing univariate single point variance components linkage analysis. 1) The standard 
method, comprising only phenotypic and genotypic data of 112 DZ twin pairs. 2) An 
extended method, also incorporating the phenotypic data of the 240 MZ twin pairs, which 
results in a more accurate estimation of the variance components as compared to the 
standard method. In general, the two methods yielded similar results. This was however not 
the case for birth weight, since LOD scores for LEP were considerably lower when the 
phenotypic data of MZ MC twins were incorporated. This suggests that including phenotypic 
data of MZ MC twins results in a reduced power to detect a quantitative trait locus for traits 
where chorionicity is an important confounder. 
 
In addition to linkage we also carried out the more powerful genetic association analyses. To 
optimise the power of our design, we selected potentially functional single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) that were either non-synonymous, located in the promoter sequence 
or located in the 5’ or 3’ untranslated region (UTR). For the genetic association analyses 
phenotypic and genotypic data were available for 396 MZ and 232 DZ twins. 
In Chapter 4, we carried out a large association study with eleven SNPs (in eleven genes) 
that have previously been associated with T2D and/or disease related phenotypes. 
Association analyses were carried out with birth weight and parameters quantifying obesity, 
insulin sensitivity and dyslipidaemia measured at adult age, on the complete sample and for 
men and women separately. We observed that the A allele of the P12A SNP in the 
peroxisome proliferator activated receptor-γ gene (PPARγ), which is a transcription factor 
involved in adipocyte differentiation, lipid storage and glucose metabolism, was in the 
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complete sample associated with a higher weight at birth and a higher WHR. The minor 
allele of the -174G>C SNP in the gene encoding the proinflammatory cytokine interleukin-6 
(IL6) was in the complete sample associated with higher HDL-cholesterol levels, in the 
men-only sample with higher NEFA levels and in the women-only sample with larger S4SF 
and lower triglycerides levels. In the glutamate decarboxylase 2 gene (GAD2), encoding the 
glutamic acid decarboxylase enzyme (GAD65) that catalyses the formation of the 
neurotransmitter γ-aminobutyric acid (GABA), which has been suggested to regulate food 
intake and inhibit glucose-induced insulin release, we genotyped the –243A>G SNP. We 
observed that heterozygote carriers of the –243A>G GAD2 SNP had in the complete sample 
significantly lower fasting insulin levels than either homozygote carriers or non-carriers. In 
the men only sample, the G allele of the –243A>G GAD2 SNP was significantly associated 
with lower fasting insulin levels and lower lean body mass. For the R72T SNP in the PYY 
gene, that encodes the food intake suppressing gut hormone peptide YY, we observed that R 
allele carrying women had lower fasting glucose levels. In addition, the Q allele of K121Q 
SNP in the ectoenzyme nucleotide pyrophosphate phosphodiesterase 1 gene (ENPP1), also 
known as plasma cell membrane glycoprotein 1 (PC-1) that impairs insulin signalling by 
interacting with the insulin receptor, was associated with lower NEFA levels in men and 
higher HDL-cholesterol levels in women. In the uncoupling protein 2 (UCP2), belonging to 
the mitochondrial inner membrane carrier protein family that diminishes ATP production by 
causing a proton leak, the A allele of the -866G>A SNP was in women associated with higher 
LDL-cholesterol levels. Finally, the T allele of the P129T SNP in the gene encoding fatty acid 
amide hydrolase (FAAH) that inactivates the feeding behaviour stimulating endogenous 
cannabinoid receptor ligands, was in men associated with a higher weight at birth. No 
significant associations were observed with SNPs genotyped in the genes encoding the 
potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 11 (KCNJ11, E23K), angiotensin 
II type 1 receptor (AGTR1, A1166C), cytochrome P450 1A1 (CYP1A1, 6235T>C) and the 
insulin receptor substrate 2 (IRS2, G1057D). In summary, seven out of eleven SNPs studied 
in Chapter 4 were associated with one or more metabolic risk factors. Most SNPs acted sex-
specific, and if confirmed in other populations these sex-specific associations may be 
important in the development of future genotype-based medicine. 
 
In Chapter 5 we primarily focused on leptin, which is a satiety signal that inhibits food 
intake and stimulates energy expenditure by acting on the hypothalamus. Although leptin is 
primarily released by adipocytes and serum levels are highly correlated with adipose tissue 
mass, the hormone and its receptor are also expressed in other tissues, including pancreatic 
beta cells where it inhibits insulin secretion. During pregnancy leptin is produced by maternal 
and fetal adipose tissue as well as by the placenta, and in contrast to maternal leptin levels, 
umbilical cord leptin levels are positively correlated with birth weight. Since children born 
small for gestational age are at increased risk of developing T2D in adulthood, we 
hypothesised that leptin might be a possible candidate for the “fetal insulin hypothesis”, 
which postulates that birth weight and T2D have common genetic antecedents. Therefore 
we examined in Chapter 5 whether common SNPs in the leptin (LEP; 19G>A) gene and its 
receptor (LEPR; Q223R and K109R) are associated with birth weight and adult metabolic risk 
factors that predispose to or are associated with T2D. We observed that both coding SNPs in 
the LEPR (K109R and Q223R) were strongly associated with birth weight; subjects carrying 
the R allele of the LEPR K109R and/or the Q223R SNP had a significantly higher weight at 
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birth. In addition, we observed that G allele carriers of the LEP 19G>A SNP had significantly 
higher HDL-cholesterol levels. Although umbilical cord leptin levels are positively correlated 
with birth weight, there is currently no consensus on the significance of this correlation; 
whether it implies that leptin acts as a growth-promoting signal during fetal development or 
whether it is just a good marker for fetal adiposity. Our results, however, indicate that leptin 
does have a biologic function during prenatal growth, and suggests a possible role for the 
LEPR in explaining the inverse relationship between birth weight and the development of 
metabolic diseases in adulthood. In addition, our results indicate that the LEP 19G>A SNP 
might be protective against cardiovascular disease. 
 
In Chapter 6 we focused on the insulin-like growth factor 2 (IGF2) gene. IGF2 is maternally 
imprinted and paternally expressed, and plays a key role during fetal development. After 
birth IGF2 is transcribed at a lower level, but several studies suggest that IGF2 has some 
postnatal metabolic effects as well. In Chapter 6 three SNPs (6815_6819delAGGGC, 
1156T>C and 820G>A (ApaI)) and a microsatellite marker in the close vicinity of IGF2 were 
genotyped in the twins and their parents and we carried out conventional and parent-of-
origin specific linkage and association analyses with birth weight, adult body height and 
parameters quantifying obesity, insulin sensitivity and dyslipidaemia. No significant or 
suggestive linkages were observed in either the conventional or in the parent-of-origin 
specific linkage analysis. In addition, we did not replicate previously reported associations 
between the studied SNPs and adult body height, BMI and birth weight. However, we did 
observe a very interesting association with IGFBP1 levels in the parent-of-origin specific 
association analysis, where carriers of the paternally inherited minor allele of the 1156T>C 
SNP had significantly higher IGFBP1 levels compared to carriers of the paternally inherited 
major allele. In addition, for the 6815_6819delAGGGC and the 820G>A (ApaI) SNP we 
observed a trend towards association with IGFBP1 levels in the parent-of-origin specific 
association analysis. Since, IGFBP1 levels are positively correlated with insulin sensitivity, our 
results indicate that IGF2 might play a role in glucose homeostasis. In addition, we observed 
that the paternally inherited minor allele of the IGF2 6815_6819delAGGGC variant was 
significantly associated with higher total and LDL-cholesterol levels. Although a possible role 
for IGF2 in the lipid metabolism has already been suggested by a study in rats, we are the 
first study reporting an association between an IGF2 SNP and the lipid metabolism in 
humans. 
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SAMENVATTING 

Type 2 diabetes (T2D) is de meest voorkomende vorm van diabetes (90-95%) en wordt 
veroorzaakt door een combinatie van verminderde insuline gevoeligheid van de 
lichaamscellen (insuline resistentie) en een ontoereikende insuline afgifte door de 
alvleesklier. Wereldwijd neemt het aantal T2D patiënten drastisch toe en de aandoening 
wordt momenteel gezien als een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige ziekte en 
sterfte. De wereldwijde toename van T2D is sterk gerelateerd aan het stijgend aantal 
mensen die lijden aan obesitas (zwaarlijvigheid). Obesitas wordt gekenmerkt door een 
abnormaal overschot aan vetweefsel dat allerlei actieve stoffen afscheidt, zoals pro-
inflammatoire cytokines, vrije vetzuren en hormonen, die betrokken zijn bij het ontstaan van 
insuline resistentie. Bovendien gaan obesitas, insuline resistentie en T2D gepaard met een 
afwijkend lipidenprofiel (dyslipidemie), zoals hoge triglyceriden- en lage HDL-
cholesterolgehaltes, dat het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Epidemiologische studies 
hebben aangetoond dat onze westerse levensstijl, die gekenmerkt wordt door overvloedig en 
calorierijk eten en een gebrek aan lichaamsbeweging, de belangrijkste oorzaak is van de 
drastische toename van het aantal T2D patiënten. Echter naast de sleutelrol van een 
ongezonde levenswijze, is er ook bewijs dat “genetische gevoeligheid” een belangrijke rol 
speelt bij het ontstaan van T2D. Het identificeren van de genetische factoren is een 
belangrijke strategie om de onderliggende moleculaire mechanismen die leiden tot het 
ontstaan van T2D te ontrafelen. Deze kennis zal leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor 
therapieën en op de lange termijn tot geïndividualiseerde behandelingen gebaseerd op 
genetische aanleg. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de genetische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van  
T2D, werd in dit proefschrift gekeken naar de relatie tussen kandidaat-genen en 
kwantitatieve kenmerken die voorafgaan of gerelateerd zijn aan T2D in een populatie jong 
volwassen tweelingen die behoren tot het Oost-Vlaams Meerlingenregister. Naast parameters 
gemeten op volwassen leeftijd (±25 jaar) die lichaamssamenstelling, insuline gevoeligheid 
en dyslipidemie kwantificeren, is er ook gekeken naar geboortegewicht, aangezien uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen met een laag geboortegewicht een verhoogd risico 
hebben op het krijgen van T2D. 
 
De zoektocht naar genen begint met het schatten van de heritabiliteiten van de ziekte- 
gerelateerde kenmerken in de studiepopulatie. De heritabiliteit geeft de mate aan waarin 
verschillen in een bepaald kenmerk tussen individuen verklaard worden door genetische 
verschillen. Door de heritabiliteit van een kenmerk te bepalen kan worden nagegaan of een 
zoektocht naar onderliggende genetische factoren überhaupt wel zinvol is. Monozygote (MZ) 
tweelingen zijn genetisch identiek, maar hebben ook een deel van hun omgeving 
gemeenschappelijk. Verschillen tussen MZ tweelingen worden alleen toegeschreven aan 
unieke omgevingseffecten. Dizygote (DZ) tweelingen delen ook deels hun omgeving, maar 
hebben slechts 50% van hun genoom gemeenschappelijk. Verschillen tussen DZ tweelingen 
kunnen zowel worden toegeschreven aan genetische factoren als aan unieke 
omgevingsinvloeden. Door de informatie van MZ en DZ tweelingen te combineren (klassiek 
tweelingen design) kan de variatie van een bepaald kenmerk worden opgesplitst in variatie 
ten gevolge van genetische factoren (heritabiliteit), gedeelde omgevingsfactoren en unieke 
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omgevingsfactoren. Echter MZ tweelingen kunnen worden onderverdeeld in monochoriale 
(MC) en dichoriale (DC) tweelingen, waarvan de MZ MC tweelingen in een ongunstiger 
prenataal milieu verkeren dat vertaald wordt in een lagere intra-paar correlatie voor 
geboortegewicht dan de MZ DC tweelingen. Aangezien een ongunstige prenatale omgeving 
geassocieerd is met een verhoogd risico op T2D en het klassieke tweelingen design 
veronderstelt dat de prenatale omgeving gelijk is voor MZ MC, MZ DC en DZ tweelingen, 
heeft men geopperd dat het klassieke tweelingen design een onbetrouwbare methode is om 
heritabiliteiten te schatten van kenmerken die gerelateerd zijn aan T2D. In Hoofdstuk 2 
van dit proefschrift hebben wij heritabiliteiten bepaald van 18 kwantitatieve kenmerken die 
voorafgaan of gerelateerd zijn aan T2D, gemeten in 138 MZ MC, 102 MZ DC en 138 DZ 
tweelingenparen op volwassen leeftijd. Voor deze 18 kenmerken vonden wij geen 
significante verschillen tussen de intra-paar correlaties van MZ MC en MZ DC tweelingen, wat 
aangeeft dat het klassieke tweelingen design een valide methode is om heritabiliteiten van 
deze fenotypes te schatten. Voor de kenmerken lichaamsgewicht, body-mass index (BMI) en 
vetmassa vonden wij dat mannen een hogere heritabiliteit hadden dan vrouwen, namelijk de 
heritabiliteiten van deze kenmerken waren respectievelijk 84, 85 en 81% in mannen en 74, 
75 en 70% in vrouwen. Schattingen van de heritabiliteit van de middel-heupomtrek-
verhouding, de som van vier huidplooidikten en vetvrije massa betroffen 70, 74 en 81%. 
Bloedlipidengehaltes, waaronder totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, 
triglyceriden en vrije vetzuren hadden een heritabiliteit van respectievelijk 75, 78, 76, 58 en 
37%. Tenslotte waren de heritabiliteiten van glucose, insuline, β-cell functie (HOMA), 
insuline resistentie (HOMA) en IGFBP1 gehaltes 67, 49, 48, 62 en 47%, respectievelijk. Deze 
resultaten tonen aan dat verschillen in kwantitatieve kenmerken die voorafgaan of 
gerelateerd zijn aan T2D in deze populatie jong volwassen tweelingen voor een groot 
gedeelte verklaard worden door genetische factoren. 
 
Om een gedeelte van deze genetische variatie te verklaren hebben wij in Hoofdstuk 3 
koppelingsanalyses uitgevoerd met polymorfe microsatelliet markers (repeterende stukjes 
DNA die in lengte variëren, welke allelen genoemd worden) gelegen nabij kandidaat-genen 
die een rol spelen in insuline secretie, resistentie en obesitas en wellicht variaties bevatten 
die van invloed zijn op sommige van de T2D gerelateerde kenmerken. Koppelingsanalyse is 
erop gebaseerd dat wanneer een genetische marker gelokaliseerd is nabij een variant die 
van invloed is op bijvoorbeeld cholesterol, dan zullen DZ tweelingen die hetzelfde stukje DNA 
van hun ouders hebben geërfd een meer gelijke cholesterolspiegel hebben dan DZ 
tweelingen die verschillende stukjes DNA van hun ouders geërfd hebben. In totaal hebben 
we 10 kandidaat-genen bestudeerd, waaronder ATP-binding cassette sub-family C member 8 
(ABCC8), adiponectine (ADIPOQ), glucokinase (GCK), insulin-like growth factor 1 (IGF1), IGF 
binding protein 1 (IGFBP1), insuline receptor (INSR), leptine (LEP), leptine receptor (LEPR), 
peroxisome proliferative activated receptor gamma (PPARγ) en resistine (RETN). Vijf van de 
twaalf genetische markers gelegen nabij vier kandidaat-genen gaven een positief signaal 
(LOD>1), waaronder de marker vlakbij ABCC8 die koppeling vertoonde met de middel-
heupomtrek-verhouding en HDL-cholesterol. De twee markers gelegen rondom het ADIPOQ 
gen vertoonde koppeling met het triglyceridengehalte, en de voorafgaand gelegen marker 
ook met lichaamsgewicht en HDL-cholesterol. De marker gelegen nabij IGFBP1 vertoonde 
koppeling met vetmassa, insuline en leptine, en de LEP marker met geboortegewicht. Deze 
resultaten impliceren dat in of nabij ABCC8, ADIPOQ, IGFBP1 en LEP mogelijk genetische 
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varianten liggen die van invloed zijn op de positief bevonden kenmerken. Daarnaast hebben 
we ook nog twee koppelingsanalyse-methoden met elkaar vergeleken: 1) De standaard 
methode, waarin enkel gebruik werd gemaakt van de fenotypische en genotypische data van 
de 112 DZ tweelingenparen. 2) Een alternatieve methode, waarin ook de fenotypische data 
van de 240 MZ tweelingen in de analyse werd opgenomen, omdat dit mogelijk zou leiden tot 
een betere schatting van de variantie ten gevolge van genetische- en omgevingsfactoren. 
Over het algemeen gaven deze twee methoden min of meer gelijke resultaten. Dit was 
echter niet het geval voor geboortegewicht, aangezien de signalen voor LEP aanmerkelijk 
lager waren wanneer de fenotypische data van de MZ MC tweelingen in de 
koppelingsanalyse was opgenomen. Dit suggereert dat wanneer choriontype een belangrijke 
confounder (verstorende variabele) is, het opnemen van de fenotypische data van MZ MC 
tweelingen in de koppelingsanalyse zal resulteren in een lagere statistische kracht. 
   
Naast koppelingsanalyse hebben we ook nog een andere methode toegepast om genetische 
varianten op te sporen die betrokken zijn bij het ontstaan van T2D, namelijk 
associatieanalyse. Associatieanalyse verschilt van koppelingsanalyse, omdat bij 
koppelingsanalyse gekeken wordt naar overerving van stukjes DNA en een bepaald kenmerk 
binnen families, terwijl in associatiestudies gekeken wordt op populatieniveau. In 
associatiestudies worden meestal wijzigingen in de genetische code van één enkele 
nucleotide – oftewel single nucleotide polymorphisms (SNPs) – bestudeerd, die twee allelen 
hebben (bv allel A en B) en drie mogelijke genotypes (AA, AB en BB). In een 
associatieanalyse worden dan groepen individuen met verschillende genotypes met elkaar 
vergeleken om te kijken of een bepaald kenmerk (bv. cholesterolgehaltes) verschilt tussen 
deze groepen. In dit proefschrift hebben we enkel SNPs bestudeerd die een 
aminozuurverandering tot gevolg hebben of gepositioneerd zijn in regio’s die van belang zijn 
voor transcriptie of translatie, waardoor deze SNPs mogelijk zouden kunnen leiden tot een 
verandering in de activiteit of in de hoeveelheid van het genproduct. Voor de 
associatieanalyses hadden wij genotypes en fenotypes beschikbaar van 396 MZ tweelingen 
en 232 DZ tweelingen. In Hoofdstuk 4 hebben wij een grote associatiestudie uitgevoerd 
met elf SNPs (in elf verschillende genen) die in andere studies al eens positief bevonden 
waren met een verhoogd risico op T2D en/of ziekte gerelateerde kenmerken. In dit 
hoofdstuk hebben wij de relatie bestudeerd tussen deze elf SNPs en metabole risicofactoren 
voor T2D, in het gehele sample en voor mannen en vrouwen apart. Wij vonden dat het A 
allel van de P12A SNP in het peroxisome proliferative activated receptor gamma (PPARγ) gen 
dat betrokken is bij vetcelontwikkeling en vetopslag, in het gehele sample geassocieerd was 
met een hoger geboortegewicht en een hogere middel-heupomtrek-verhouding. Het C allel 
van de –174G>C SNP in het gen dat codeert voor het pro-inflammatoire cytokine interleukin-
6 (IL6), was in het gehele sample geassocieerd met hogere HDL-cholesterolgehaltes, in de 
mannen met hogere vrije vetzuren gehaltes en in de vrouwen met een hogere som van vier 
huidplooidikten en lagere triglyceridengehaltes. In het glutamate decarboxylase 2 gen 
(GAD2), dat codeert voor het glutamic acid decarboxylase enzym (GAD65) dat de formatie 
katalyseert van neurotransmitter γ-aminobutyric acid (GABA), welke een rol zou spelen in de 
regulatie van voedselinname en een remmend effect zou hebben op de insulinesecretie, 
hebben we de –243A>G SNP gegenotypeerd. In het gehele sample hadden de heterozygote 
dragers (AG) van de –243A>G SNP lagere insulinegehaltes dan de homozygoten (AA en GG). 
Bovendien hadden mannelijke dragers van het G allel van de –243A>G SNP lagere 
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insulinegehaltes en een lagere vetvrije massa. De R72T SNP in het PYY gen, dat codeert 
voor het eetlustremmende darmhormoon peptide YY, was in vrouwen geassocieerd met 
lagere glucose gehaltes. Bovendien vonden we dat het Q allel van de K121Q SNP in het 
ectoenzyme nucleotide pyrophosphate phosphodiesterase 1 gen (ENPP1), dat de insuline 
signalering verstoort, geassocieerd was met lagere gehaltes vrije vetzuren in de mannen en 
met hogere HDL-cholesterolgehaltes in de vrouwen. Daarnaast vonden wij dat vrouwen die 
het A allel droegen van de -866G>A SNP in het uncoupling protein 2 (UCP2) gen, dat door 
mitochondriële ontkoppeling te veroorzaken energie verloren laat gaan als warmte, hogere 
LDL-cholesterolgehaltes hadden. Tenslotte was het T allel van de P129T SNP in het fatty acid 
amide hydrolase (FAAH) gen dat eetluststimulerende endocannabinoiden inactiveert, in 
mannen geassocieerd met een hoger geboortegewicht. Geen significante associaties werden 
gevonden met SNPs in genen die coderen voor de potassium inwardly-rectifying channel, 
subfamily J, member 11 (KCNJ11, E23K), angiotensin II type 1 receptor (AGTR1, A1166C), 
cytochrome P450 1A1 (CYP1A1, 6235T>C) en insulin receptor substrate 2 (IRS2, G1057D). 
Samengevat, zeven van de elf SNPs waren significant geassocieerd met een of meerdere 
T2D gerelateerde risicofactoren, waarvan de meeste associaties geslachtsspecifiek waren.  
 
In Hoofdstuk 5 hebben we ons primair gericht op het verzadigingshormoon leptine dat een 
signaal afgeeft aan de hersenen, waardoor de behoefte aan voedsel afneemt en het 
energieverbruik toeneemt. Ofschoon leptine grotendeels door de vetcellen wordt 
geproduceerd en de gehaltes in het bloed gelijk oplopen met de hoeveelheid vetmassa, 
komen het hormoon en zijn receptor ook in andere weefsels tot expressie, zoals in de 
alvleesklier waar het de insulinesecretie afremt. Tijdens de zwangerschap wordt leptine 
geproduceerd door zowel de vetcellen van de moeder als van de foetus, maar ook door de 
placenta, en de leptinegehaltes in het navelstrengbloed staan in directe relatie met de 
hoogte van het geboortegewicht. Aangezien kinderen die te klein geboren worden een 
verhoogd risico hebben op het krijgen van T2D, hebben wij gesteld dat leptine een mogelijke 
kandidaat is voor de “fetal insulin hypothesis”, waarin beweerd wordt dat geboortegewicht 
en T2D bepaald worden door gemeenschappelijke genetische factoren. In Hoofdstuk 5 
hebben wij gekeken naar SNPs in het leptine gen (LEP; 19G>A) en zijn receptor (LEPR; 
K109R en Q223R) en hun relatie met geboortegewicht en metabole risicofactoren voor T2D 
gemeten op volwassen leeftijd. Wij vonden een sterke associatie tussen beide SNPs in het 
LEPR (K109R en Q223R) gen en geboortegewicht, namelijk individuen die drager waren van 
het R allel van de LEPR K109R en/of Q223R SNP hadden een significant hoger 
geboortegewicht. Bovendien vonden we dat dragers van het G allel van de LEP 19G>A SNP 
hogere HDL-cholesterolgehaltes hadden. Hoewel leptinegehaltes in het navelstrengbloed 
positief gerelateerd zijn aan geboortegewicht, is er momenteel geen eensgezindheid over de 
betekenis van deze samenhang. Sommigen beweren dat deze samenhang betekent dat 
leptine zich gedraagt als een groeibevorderend hormoon tijdens de foetale ontwikkeling, 
terwijl anderen stellen dat het impliceert dat leptine een goede marker is voor de 
hoeveelheid vetmassa in de foetus. Echter onze resultaten suggereren dat leptine wel 
degelijk een biologische functie heeft tijdens de prenatale ontwikkeling, en dat het LEPR gen 
een mogelijke genetische factor is die de relatie tussen laag geboortegewicht en verhoogd 
risico op T2D helpt verklaren. Bovendien suggereren onze resultaten dat het G allel van de 
LEP 19G>A SNP mogelijk beschermt tegen hart- en vaatziekten. 
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Tenslotte hebben we in Hoofdstuk 6 het insulin-like growth factor 2 (IGF2) gen 
bestudeerd. Dit gen is maternaal “imprinted” (ingeprent) en komt alleen paternaal tot 
expressie. Dit betekent dat alleen de kopie van het IGF2 gen afkomstig van de vader tot 
expressie komt, terwijl de kopie afkomstig van de moeder op non-actief staat. Het is bekend 
dat IGF2 een belangrijke rol speelt tijdens de prenatale ontwikkeling en een aantal 
onderzoeken suggereren dat IGF2 na de geboorte een mogelijke rol speelt in het glucose- en 
vetmetabolisme. In Hoofdstuk 6 hebben wij drie varianten (6815_6819delAGGGC, 
1156T>C SNP en 820G>A (ApaI) SNP) gelegen in het IGF2 gen en een microsatelliet marker 
gesitueerd nabij het IGF2 gen gegenotypeerd in de tweelingen en hun ouders. Vervolgens 
hebben wij standaard en “parent-of-origin” specifieke koppelings- en associatieanalyses 
uitgevoerd om te kijken of er een verband was tussen deze genetische varianten en 
geboortegewicht, lichaamslengte en T2D gerelateerde risicofactoren gemeten op volwassen 
leeftijd. In de “parent-of-origin” specifieke analyse werd alleen het allel dat afkomstig was 
van de vader in de koppelings- en associatieanalyse opgenomen. Wij vonden geen koppeling 
tussen de kenmerken en de microsatelliet marker in de standaard of in de “parent-of-origin” 
specifieke koppelingsanalyse. Bovendien konden wij de bevindingen van eerdere studies die 
een relatie vonden tussen deze genetische varianten en lichaamslengte, BMI en 
geboortegewicht niet bevestigen. Echter wij vonden wel een hele interessante relatie tussen 
de 1156T>C SNP en IGFBP1-gehaltes in de “parent-of-origin” specifieke associatieanalyse, 
waar individuen die het C allel van hun vader geërfd hadden significant hogere IGFBP1-
gehaltes hadden dan individuen die het T allel van hun vader geërfd hadden. Bovendien 
vonden wij voor de andere twee SNPs een trend tot associatie met IGFBP1-gehaltes in de 
“parent-of-origin” specifieke associatieanalyse. Aangezien IGFBP1-gehaltes positief 
gecorreleerd zijn met insulinegevoeligheid, impliceren onze resultaten dat varianten in IGF2 
mogelijk een rol spelen in het glucosemetabolisme. Daarnaast vonden wij dat individuen die 
de 5 basenparen deletie 6815_6819delAGGGC van hun vader geërfd hadden significant 
hogere totale en LDL-cholesterolgehaltes hadden. Hoewel een mogelijke rol voor IGF2 in het 
lipidenmetabolisme al eerder was gesuggereerd in een studie met ratten, is onze studie de 
eerste die een relatie tussen een IGF2 SNP en het lipidenmetabolisme in mensen 
rapporteert. 
 
 
 
 


