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SAMENVATTING EN TREFWOORDEN 
 

De laatste decennia is de interesse in het ontwikkelende embryo en de regulering van de embryonale 

genexpressie enorm toegenomen en is het domein van de epigenetica dan ook tot een „hot topic‟ 

uitgegroeid.   

De epigenetica omvat alle mitotisch en meiotisch overdraagbare veranderingen in de genexpressie, 

die hun oorsprong niet vinden in veranderingen van de DNA-sequentie zelf, maar wel in 

veranderingen „op‟ het DNA.  Deze veranderingen zijn velerlei, maar de belangrijkste zijn de DNA 

methylatie en de histon modificaties.  DNA methylatie is het proces waarbij er een methylgroep op de 

cytosine-ring wordt geplaatst en er aldus een verandering optreedt „op‟ het DNA.  De histon 

modificaties op hun beurt zijn dan weer veranderingen die zich bevinden op de histonen.  Histonen 

zijn eiwitten, die samen een octameer-structuur vormen, waarrond het DNA wordt opgevouwen.   

Over het mechanisme, de nodige factoren en de impact van alle modificaties komen we per 

uitgevoerde studie meer en meer te weten aan de hand van nieuwe technieken zoals onder andere 

microarray, celculturen en knock-out studies.  Heel belangrijk in het domein van de epigenetica is de 

impact van de modificaties op de opvouwing van het DNA en de gevolgen hiervan op de transcriptie 

en translatie en bijgevolg op de genexpressie.   

Naast een algemene beschrijving van de verschillende epigenetische modificaties, worden deze ook 

specifiek toegespitst op het pre-implantatie embryo.  Het is immers van levensbelang dat de 

epigenetische veranderingen correct aangebracht en overgedragen worden in alle ontwikkelingsstadia 

van een embryo.  Elk embryonaal stadium heeft immers zijn eigen specifieke patroon van 

genexpressie, dat nodig is opdat het embryo op een normale manier zou kunnen groeien en niet 

afsterft.   

De onderlinge relatie tussen epigenetica en de omgeving komt als laatste aan bod, want ook zaken uit 

de omgeving, zoals toxische stoffen, kunnen de aanwezigheid van de epigenetische modificaties en 

de ontwikkeling van het embryo beïnvloeden.  

 

Trefwoorden : embryo – epigenetica – genexpressie – omgeving – pre-implantatie
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1. INLEIDING 

 

In deze scriptie wordt de rol van epigenetica tijdens de vroege embryonale ontwikkeling besproken.  

De vroege embryonale ontwikkeling is de periode die start met de bevruchting van de eicel en loopt tot 

aan de implantatie van het embryo in de uterus.  Hierin worden verschillende stadia onderkend die elk 

specifieke kenmerken bezitten die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van het embryo.  Het is 

in de regeling van die specifieke kenmerken dat de epigenetica een zeer belangrijke rol speelt (Shi en 

Wu, 2009).  De epigenetica is de studie die handelt over de mitotisch en meiotisch overdraagbare 

veranderingen in de genexpressie die aangebracht worden „op‟ DNA en dus geen verandering zijn van 

het DNA zelf.  Men heeft aangetoond dat deze epigenetische veranderingen heel belangrijk zijn voor 

het embryo en wel in die zin dat ze noodzakelijk zijn voor een normale embryonale ontwikkeling.  Er is 

immers zowel een genetische als epigenetische regulering nodig van alle processen die zich afspelen 

in het embryo.  Elk van de verschillende stadia van de embryonale ontwikkeling hebben een specifiek 

patroon van genexpressie dat noodzakelijk is voor het voortbestaan van het embryo.  Dit patroon 

wordt als het ware aangelegd aan de hand van veranderingen „op‟ het DNA en dit zijn wat we noemen 

de epigenetische veranderingen.  DNA methylatie en histon modificaties zijn de belangrijkste van deze 

veranderingen, maar ook de inbouw van histon varianten speelt een rol in de embryonale ontwikkeling 

(Palini et al., 2011).   

DNA methylatie is het proces waarbij een cytosine-ring op plaats 5 gemethyleerd wordt aan de hand 

van DNA methyltransferases.  Het gevolg hiervan is dat er een onderdrukking van de transcriptie van 

de gemethyleerde genen optreedt (Klose en Bird, 2006).     

De histon modificaties op hun beurt zijn, zoals de naam het zegt, aanwezig op de histonen en 

specifiek op de uitstekende staarten ervan.  De histonen zijn eiwitten die een octameer-structuur 

vormen waarrond het DNA wordt opgevouwen.  Deze modificaties zijn eveneens van belang voor de 

transcriptie, want ze zijn in staat het chromatine te remodeleren waardoor transcriptie net wel of net 

niet mogelijk wordt (Bhaumik et al., 2007). 

Kort samengevat gebeurt er het volgende in de verschillende stadia van bevruchting tot implantatie. 

Na de bevruchting worden de methylgroepen van het mannelijk genoom gehaald en ook de histonen 

ondergaan veranderingen.  Het vrouwelijke genoom daarentegen blijft stabiel en hier treden geen 

veranderingen op.  Vervolgens treedt de Zygotic Genome Activation op waarbij de maternale mRNA 

transcripten en eiwitten vervangen worden door zygoot-specifieke kenmerken.  De zygote begint dan 

aan de celdelingen en er treedt wederom een demethylatie op van het genoom.  Hierdoor kan de 

Embryo Genome Activation plaatsvinden.  Als laatste modificatie treedt er, in het blastula-stadium, een 

remethylatie op van het genoom, wat mee aanleiding geeft tot de vorming van 2 celtypes.  Het ene 

celtype zal het embryo vormen en het andere celtype de vruchtvliezen en het embryonale deel van de 

placenta (Palini et al., 2011). 

Het is dus heel belangrijk dat de genexpressie in al deze stadia goed gereguleerd wordt.  Anders kan 

embryonale of neonatale sterfte optreden of ontstaan er ziektes en afwijkingen. 

In deze scriptie wordt ook de relatie besproken tussen epigenetica en de omgeving.  Het is immers 

aangetoond dat invloeden uit de omgeving die inwerken op beide ouders, een onverwacht fenotype 

kunnen geven bij de nakomelingen.  Voorbeelden van dergelijke milieu-invloeden zijn de invloed van 

een bepaald dieet gevolgd door de moeder op de nakomelingen of de blootstelling van een ouderdier 

aan bepaalde toxines (Rosenfeld, 2010).      
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. WAT IS EPIGENETICA? 

2.1.1. Situering van het begrip 

 

In 1939 werd voor het eerst in de geschiedenis epigenese (de idee dat door middel van interacties 

tussen de bestanddelen van de zygote, het embryo groeit en differentieert) gekoppeld aan genetica. 

Dit gedachtegoed kwam van Conrad H. Waddington, een Engelse ontwikkelingsbioloog, die hiermee 

het tijdperk van de epigenetica inluidde.  Met de term epigenetica doelde Waddington op elk 

mechanisme dat een invloed had op de genen en waardoor een welbepaald fenotype ontstond 

(Waddington, 1939).   

In de decennia die volgden onderzocht Waddington nog meer aspecten van dit nieuwe domein en 

gebruikte een -later zeer bekend geworden- figuur om zijn gedachtegoed te visualiseren.  Hierin 

weerspiegelt een afhellend landschap, met groeves en bifurcaties, het systeem van de ontwikkeling 

(Jablonka en Lamb, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 1 : “Epigenetic landscape”  (uit Jablonka en Lamb, 2002) 

          Met deze figuur wil Waddington tonen hoe hij het verloop van de ontwikkeling ziet.  Het landschap, dat   

          afhelt naar voor toe en allerlei groeven en bulten bevat, moet hiervoor symbool staan.  Het gaat immers  

          van totipotent (achteraan de figuur) naar unipotent (vooraan aan de figuur).   

          Het golvende plateau achteraan stelt het bevruchte eitje voor, dat uiteraard nog totipotent is.   

          In dit landschap rolt nu een bal naar beneden, om aan te tonen dat er verschillende routes mogelijk zijn, die  

          elk symbool staan voor het ontwikkelen tot een bepaald celtype of weefsel. 

          De groeven en bulten in het landschap worden beïnvloed door genen en hun interacties en wanneer een  

          gen muteert, resulteert dit bijgevolg in een veranderd landschap en bijpassende andere routes. 

 

Ook al introduceerde Waddington dit nieuwe domein reeds in de jaren 40, toch duurde het tot in de 

jaren 90 vooraleer de term geregeld opdook in artikels en boeken.  Een belangrijk vorser in die tijd 

was Holliday, die veel onderzoek deed over de epigenetica en regelmatig zijn gepubliceerde definitie 

bijstelde.  Uiteindelijk kwam men tot de omschrijving dat elk mechanisme dat het DNA modificeert, 

maar niets verandert aan de DNA-sequentie zelf, een onderdeel was van de epigenetica (Jablonka en 

Lamb, 2002).   
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Een nog meer uitgediepte definitie van de epigenetica lezen we bij Youngson en Whitelaw (2008) : 

“De epigenetica is de studie van veranderingen in genexpressie die mitotisch en meiotisch 

overdraagbaar zijn, maar die hun oorsprong niet vinden in veranderingen van de DNA-sequentie zelf, 

maar wel in veranderingen „op‟ het DNA” (epi is immers het griekse woord voor „op‟ of „aan‟). 

Uit de definitie valt af te leiden dat deze veranderingen zowel naar andere somatische cellen als naar 

de volgende generaties (via de kiemcellen) kunnen worden overgedragen.  Daarom wordt er ook vaak 

gesproken over het „epigenetisch geheugen‟ van de cellen (Rosenfeld, 2010). 

 

2.1.2. De structuur van DNA 

 

Omdat de epigenetische modificaties aangebracht worden „op‟ het DNA, wordt voor een goed begrip 

van de verdere scriptie eerst de structuur van DNA uitgelegd, alsook de opvouwing van het DNA rond 

de histonen. 

 

DNA is opgebouwd uit  2 ketens van nucleotiden die samen een dubbele helix vormen, zoals getoond 

in  figuur 2.  Elke nucleotide bestaat uit een base, een deoxyribose-groep en een fosfaatgroep.   

De basen vormen complementaire paren, namelijk adenine met guanine en cytosine met thymine, die 

verbonden zijn door waterstofbruggen.  De andere 2 componenten van de nucleotiden vormen een 

soort van stevige „ruggengraat‟.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2 : De structuur van DNA (naar Passarge, 2007) 

  In deze figuur is de dubbele helix-structuur van het DNA te zien, die gevormd  is uit 2 ketens nucleotiden, aan   

  elkaar geregen door middel van complementaire basen. 

Het DNA wordt rond een octameer-structuur gewikkeld die opgebouwd is uit histonen, zoals te zien in 

figuur 3 links.  Histonen zijn eiwitstructuren die in 2 groepen kunnen onderverdeeld worden.  De eerste 

groep omvat de 4 „core‟ histonen H2A, H2B, H3 en H4.  Deze histonen zijn hoofdzakelijk bolvormig, 

maar bevatten tevens een soort van ongestructureerde „staart‟.  Dit is het N-uiteinde van het histon 

waarop er heel wat modificaties worden aangetroffen en het zijn deze „staarten‟ (van vooral H3 en H4) 

die ons in de epigenetica interesseren (zie verder).  
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Het octameer met errond het DNA wordt een nucleosoom genoemd.   

De nucleosomen op hun beurt worden aan elkaar bevestigd door middel van linker DNA en histon H1. 

Het histon H1 behoort dus niet tot de groep van de „core‟ histonen, maar is van belang voor het 

vormen van de 30nm-vezel.  Deze 30nm-vezel komt tot stand door het compact opvouwen van de 

nucleosomen en wordt geïllustreerd in figuur 3 rechts.  Dit vormt de basis voor het chromatine, wat op 

zijn beurt de chromosomen vormt (Passarge, 2007). 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : De structuur van een nucleosoom en de vorming van de 30nm-vezel (naar Passarge, 2007)      

  Links zien we het nucleosoom, bestaande uit het (blauwe) DNA gewikkeld rond het octameer  

  (de oranje schijf).  Dit octameer bestaat uit histonen, meer bepaald een H2A-H2B tetrameer en een   

  H3-H4 tetrameer.  Rechts in de figuur wordt getoond hoe de opgevouwen nucleosomen samen de   

  30nm-vezel vormen, die de basis is voor het chromatine. 

 

2.1.3. Basisprincipe van transcriptie en translatie 

 

Ook het basisprincipe van transcriptie en translatie van DNA wordt kort uitgelegd.   

Dit zijn immers de processen waarop de verschillende epigenetische modificaties een invloed 

uitoefenen. 

 

De eerste stap die optreedt in de omzetting van DNA naar eiwit, is de transcriptie.  Dit staat letterlijk 

voor het „overschrijven‟ van het DNA.  Dit wil zeggen dat de sequentie (lees: de opeenvolging van 

bepaalde nucleotiden) van 1 keten van de dubbele helix wordt overgeschreven.  Deze stap wordt 

geïllustreerd aan de hand van figuur 4.   

Eerst en vooral moet het DNA geopend worden aan de hand van specifieke enzymen.   

Dan schiet het RNA polymerase (voorgesteld door de grijze cirkel) in actie.  Het synthetiseert een 

enkelstrengige mRNA streng (in 5‟ – 3‟ richting) die complementair is aan de basen van de geopende 

3‟ – 5‟ DNA streng.   

Deze geopende streng dient als het ware als voorbeeld voor de nieuw aan te maken RNA streng.   

Achter het RNA polymerase aan, sluit de dubbele helix zich weer waardoor het DNA enkel lokaal 

geopend is.  
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Het resultaat van de transcriptie is een messenger RNA molecule (mRNA, hier aangegeven als 

groene streng) die ook wel de „sense‟ streng genoemd wordt en die nodig is om de translatie aan te 

vatten (Passarge, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : De DNA-transcriptie (uit Passarge, 2007) 

  Na ontrafeling van het DNA synthetiseert het RNA polymerase een RNA molecule die complementair  

  is aan 1 keten van de dubbele helix.  Zo ontstaat een mRNA molecule die dan vertaald kan worden  

  naar aminozuren in de volgende stap, namelijk de translatie. 

 

Nu de mRNA molecule klaar is, kan de translatie doorgaan (zie figuur 5).   

Hierbij wordt de „code‟ die het mRNA met zich meedraagt, vertaald in een keten van aminozuren, die 

dan aanleiding zal geven tot een biologisch functioneel eiwit.   

Om het hele proces te kunnen uitvoeren, zijn nog 2 andere soorten RNA nodig, namelijk het transfer 

RNA (tRNA) en het ribosomaal RNA (rRNA).  Het tRNA „leest‟ de codons (de groene blokjes van 

telkens 3 basen) van het mRNA en het rRNA is nodig om de keten van aminozuren langer te kunnen 

maken.   

Elke tRNA molecule, die eruit ziet als een klaverblad, bevat een zogenaamd anti-codon.  Dit zijn 3 

basen (voorgesteld door het roze blokje) die complementair zijn aan een welbepaald codon van het 

mRNA.  De tRNA moleculen dragen het coderende aminozuur (voorgesteld door het oranje blokje) 

reeds bij zich.  Het is dus belangrijk dat per 3 basen de juiste tRNA molecule met overeenkomstig 

aminozuur bindt op het mRNA en de aminozuren vervolgens in de correcte volgorde naar de 

ribosomen worden getransporteerd.  Het is dan de taak van de ribosomen om van de aminozuren een 

peptideketen te maken (Passarge, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : De DNA-translatie (uit Passarge, 2007) 

  Elk codon van de mRNA molecule wordt herkend door een specifiek tRNA.  Deze bevat eveneens 3 basen ter  

  hoogte van het anticodon, die complementair zijn aan het codon van het mRNA en coderen voor een  

  welbepaald aminozuur.  In dit voorbeeld zien we dat het codon GGC codeert voor het aminozuur glycine.   

  Bij het verder overlopen van de mRNA molecule wordt op deze manier een keten van aminozuren gevormd.  
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2.2. DE EPIGENETISCHE MODIFICATIES 

 

Er bestaan verschillende soorten epigenetische modificaties, waarvan de DNA methylatie en de histon 

modificaties de belangrijkste zijn.  Deze worden elk apart uitvoerig besproken en de gevolgen van de 

epigenetische modificaties staan samen beschreven onder 2.2.5.   

Daarnaast zijn ook de inbouw van histon varianten van belang in de epigenetica.  Dit zal in deze 

scriptie slechts kort besproken worden.   

2.2.1. De DNA methylatie 

2.2.1.1. Algemeen en moleculair principe 

 

    DNA methylatie is veruit de voornaamste en meest beschreven epigenetische modificatie.   

    Hierbij gaan DNA methyltransferases (DNMT‟s) op bepaalde plaatsen van het DNA - meestal ter   

    hoogte van de CpG-eilanden (die veel opeenvolgende cytosines en guanines bevatten) - een  

    methylgroep plaatsen.  Deze methyl-groepen vinden we terug op positie 5 van de cytosine ring en  

    tevens aan het 5‟uiteinde van de genen (Passarge, 2007). 

    Op moleculair vlak (illustratie in figuur 6) vergt het plaatsen van de methylgroep op het DNA de  

    synthese van S-adenosylmethionine, ook wel afgekort als SAM.  Deze molecule ontstaat door   

    wijziging van methionine door het methionine adenosyltransferase.  Na overbrengen van de  

    methylgroep op het DNA ontstaat dan S-adenosylhomocysteïne (SAH), wat weer gerecycleerd  

    wordt tot methionine. 

    De methylgroep (CH3) komt ofwel van betaïne (ook gekend als trimethylglycine) ofwel van de  

    folaat- cyclus.  Zink en Vitamine B12 zijn cofactoren die van belang zijn om de transfer van de  

    methylgroep te verrichten naar het methionine.  

    De DNMT‟s halen de methylgroep van SAM af via hun katalytische eigenschappen en plaatsen die    

    op positie 5 van de cytosine ring op het DNA.  

    SAH is evenwel in staat om deze katalyse tegen te houden en werkt op die manier als een soort  

    preventie tegen afwijkende DNA methylatie (Scott en Weir, 1998). 

 

 
Fig. 6 : De DNA methylatie op moleculair vlak (naar Rosenfeld, 2010) 

       S-adenosylmethionine levert de methylgroep die door de DNMT‟s op het DNA geplaatst zal worden.   

       Zo ontstaat S-adenosylhomocysteïne, dat gerecylceerd wordt tot methionine.   

       De methylgroep die methionine bevat, komt van betaïne of van de folaat-cyclus.   

       Vitamine B12 en Zink zijn essentiële cofactoren voor de transfer van de methylgroep.  
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2.2.1.2. De DNA methyltransferases 

 

Bij de DNA methyltransferases vinden we 3 belangrijke vertegenwoordigers, namelijk DNMT1,  

DNMT3a en DNMT3b.  Er zijn ook 2 minder belangrijke DNA methyltransferases bekend, namelijk  

DNMT2 en DNMT3l.  Deze worden hieronder besproken. 

 

DNMT1 is het DNA methyltransferase dat instaat voor het behoud van de methylatie van het DNA.  

Dit wil zeggen dat dit enzyme de methylaties kopieert op de nieuw aangemaakte DNA strengen na  

replicatie (Yoder et al., 1997).    

 

Het behoud van de methylatie door DNMT1 wordt schematisch voorgesteld in figuur 7 en verloopt als 

volgt :  

     - bepaalde plaatsen op het DNA zijn gemethyleerd (puntje 1) 

     - tijdens de replicatie van het DNA worden 2 nieuwe complementaire DNA strengen  

       gesynthetiseerd die deze methylaties niet meer bevatten (puntje 2) 

     - het DNMT1 komt in actie, zodat ook deze 2 nieuwe DNA strengen gemethyleerd zijn en de  

       methylatie-status dus behouden blijft (puntje 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7 : Behoud van de DNA methylatie dankzij DNMT1   (uit Passarge, 2007)         

      Het DNA methyltransferase 1 (DNMT1) zorgt voor het opnieuw plaatsen van methylgroepen op   

      dezelfde posities als in de uitgangssituatie, namelijk voor de replicatie.  Zo worden ook de nieuw   

      gesynthetiseerde strengen gemethyleerd en blijft het methylatiepatroon van het DNA behouden. 
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Er zijn 2 isovormen beschreven van het DNMT1, namelijk DNMT1o (oöcyt-specifieke vorm) en 

DNMT1s (somatische vorm). 

Het DNMT1o gen wordt gereguleerd door een specifieke promotor en het proteïne is aanwezig in het 

cytoplasma van de oöcyte, met name tijdens de groei en rijping ervan, maar ook nog tot na de 

bevruchting.  Na de bevruchting is deze oöcyt-specifieke vorm van belang voor het behoud van de 

DNA methylaties op de genen die door imprinting geïnactiveerd zijn.   

Na de implantatie van de blastocyst wordt deze oöcyt-specifieke vorm echter vervangen door de (188 

aminozuren langere) somatische vorm, die vanaf dan de taak van behoud van methylatie op zich 

neemt (Trasler et al., 1996). 

 

DNMT3a en DNMT3b vormen de 2
e
 grote familie van DNA methyltransferases.   

Ze zijn beide verantwoordelijk voor de novo methylatie, wat betekent dat ze methyl-groepen plaatsen 

op nieuwe posities op het DNA (Klose en Bird, 2006; Shi en Wu, 2009). 

Shi en Wu (2009) vermelden tevens dat DNMT3a vooral actief is op ongemethyleerd DNA, terwijl 

DNMT3b zowel op hemi-gemethyleerd als ongemethyleerd DNA zijn functie uitoefent. 

 

Hoe deze groep van methyltransferases als het ware aangetrokken wordt naar bepaalde DNA-

sequenties, is nog niet volledig opgehelderd, maar er worden 3 mogelijke manieren vooropgesteld  

die geïllustreerd worden in figuur 8. 

De transferases kunnen zelf een domein bevatten dat DNA herkent (a).  In dit geval is dat het PWWP 

domein, een opeenvolging van proline-tryptofaan-tryptofaan-proline.  Ofwel worden ze aangetrokken 

door bepaalde transcriptiefactoren (b) en werken ze ermee samen als co-repressor.  Ofwel trekken 

bepaalde moleculen de transferases aan (c), zodat er methylatie optreedt van 1 CpG dinucleotide, die 

gelegen is in de promotorzone van rRNA, waardoor dit niet meer kan worden afgelezen (Klose en 

Bird, 2006).      

        

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fig. 8 : Drie manieren van de novo methylatie (uit Klose en Bird, 2006) 

   TF : transcriptiefactoren  TGS : transcriptional gene silencing 

   (a) het PWWP-domein van het DNMT herkent een bepaalde DNAsequentie 

   (b) transcriptiefactoren werken in op de DNMT‟s en trekken ze aan als een onderdeel in de  

                         onderdrukking van de genexpressie 

   (c) TGS reageert op signalen van het RNA en zo worden de DNMT‟s aangetrokken  
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De 2 andere DNA methyltransferases zijn veel minder bestudeerd dan de vorige en nemen voor zover 

bekend ook een minder belangrijke functie in.   

 

Als eerste wordt DNMT2 vermeld, dat slechts weinig methylerende activiteit vertoont (Okano et al., 

1998), maar misschien een rol zou kunnen spelen in een deel van de functies van het centromeer 

(Bestor, 2000). 

 

Als tweede wordt DNMT3l beschreven, dat zelf geen katalytische activiteit bezit, maar wel samenkomt 

met DNMT3a en DNMT3b en hun in hun werking ondersteunt (Suetake et al., 2004). 

 

De effectieve gevolgen van DNA methylatie staan vermeld onder 2.2.4. 

 

 

 

2.2.2. De Histon modificaties 

 

Bij deze modificaties zijn vooral de histon acetylaties en methylaties de voornaamste. 

Andere minder belangrijke modificaties van histonen zijn de fosforylatie, de sumoylatie, de 

ubiquitinatie en nog enkele andere.  Deze worden besproken onder puntje 2.2.2.3. 

 

2.2.2.1. Algemeen en moleculair principe 

 

    De reeds onder 2.1.2. beschreven N-uiteinden van de histonen  -ook wel „staarten‟ genoemd-  zijn  

    dus de regio‟s op de histonen die gemodificeerd worden.  Men vermoedt dat dit komt omdat deze  

    „staarten‟ als het ware uitsteken buiten het bolvormige gedeelte van de histonen en daardoor beter  

    toegankelijk zijn voor modificaties.  Meer recent zijn echter ook modificaties van het bolvormige  

    gedeelte zelf beschreven (Bhaumik et al., 2007).   

    Een voorbeeld hiervan lezen we bij Gelato en Fischle (2008) : naast acetylering van de N-uiteinden  

    van histonen H3 en H4, werd ook een geacetyleerde lysine gevonden in het bolvormige gedeelte.    

         

    De modificaties van de histonen worden, net als de DNA modificaties, gereguleerd door specifieke  

    enzymes, wat maakt dat de modificaties reversibel zijn.  Men vond namelijk voor elke modificatie  

    zowel een enzyme dat de modificatie teweegbrengt als een enzyme dat de modificatie   

    weer ongedaan kan maken.  De enige uitzondering hierop is de methylatie van arginine.   

    Hiervoor heeft men nog niets kunnen aanduiden wat een demethylatie zou kunnen veroorzaken  

    (Kouzarides, 2007). 

    Meestal zijn er op een histon meerdere modificaties te vinden, waardoor men aanneemt dat deze  

    mekaar waarschijnlijk beïnvloeden, zij het positief of negatief (Kouzarides, 2007). 

 

2.2.2.2. De belangrijkste histon modificaties 

 

De belangrijkste histon modificaties zijn de acetylatie en methylatie van lysine en de methylatie van  

arginine.  Eerst wordt besproken wat deze modificaties inhouden.  De gevolgen ervan staan wederom 

vermeld onder 2.2.4.  
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    De acetylatie van lysine gebeurt door histone acetyltransferases (HAT‟s), die een acetylgroep  

    ontnemen aan de cofactor acetyl-coenzyme A.  Voorbeelden van dergelijke enzymes zijn HAT1,  

    TIP60, HB01, CBP/P300, …     De omgekeerde reactie wordt gekatalyseerd door de histone  

    deacetylases (HDAC‟s) en bijgevolg bepaalt de balans tussen HAT‟s en HDAC‟s hoe sterk de  

    histonen geacetyleerd zullen zijn (Kuo en Allis, 1998). 

    Naast de acetylatie van lysine is tevens een belangrijke rol weggelegd voor de methylatie van  

    lysine.  Er kunnen 1 tot 3 methylgroepen op lysine geplaatst worden en dit op lysines 4, 9, 27, 36 en  

    79 van histon H3 en lysine 20 van histon H4.  Net zoals ze nodig zijn voor het methyleren van   

    cytosine op het DNA, zijn ook hier de methyltransferases de werkzame enzymes.  Het enige  

    verschil is dat ze hier lysine of arginine op de histonen methyleren en we dus spreken van histon  

    methyltransferases (Selvi et al., 2010).   

    Het werkingsmechanisme blijft hetzelfde als beschreven in figuur 6.  

    Ook ditmaal is de reactie reversibel en wordt een demethylatie uitgevoerd door de histon   

    demethylases.  Het eerste enzyme van deze groep werd pas ontdekt in 2004 door Shi et al. en  

    sindsdien zijn er al een tiental beschreven (Selvi et al., 2010).   

 

    Als derde belangrijke modificatie bespreken we de methylatie van arginine, die voor het  

    eerst werd beschreven in 1968 door Paik en Kim.  Alweer zijn de histon methyltransferases de  

    werkzame enzymes, die 1 of 2 methylgroepen plaatsen op vooral histon H3 en H4. 

    We spreken hier specifiek van de proteïne arginine methyltransferases (PRMT‟s) die door  

    cofactoren aangetrokken worden naar de promotor-regio (Lee et al., 2005).   

    In tegenstelling tot de vorige 2 processen, is hier nog geen enzyme gevonden dat de methylatie  

    ongedaan maakt en bijgevolg is deze reactie niet reversibel (Kouzarides, 2007).   

 

2.2.2.3. De minder belangrijke histon modificaties 

 

Naast de 3 belangrijke histon modificaties die hierboven vermeld worden, zijn er ook enkele minder 

belangrijke modificaties die aanwezig kunnen zijn op de histonen.  Over de rol van deze modificaties 

tijdens de embryonale ontwikkeling is nog niet veel geweten.  Daarom worden deze modificaties in 

deze scriptie slechts kort besproken.  

 

Alvast een overzicht : 

    - lysine ubiquitinatie en sumoylatie 

    - serine en threonine fosforylatie 

    - ADP ribosylatie 

    - proline isomerisatie 

    - arginine de-iminatie (of citrullinatie) 

 

    Lysine ubiquitinatie vindt plaats op het C-uiteinde van histonen H2A, H2B en H3.  Het is een  

    reversibele 3-staps reactie aan de hand van specifieke E-enzymes waarbij het eiwit ubiquitine aan  

    lysine wordt gekoppeld.  Het gevolg van ubiquitinatie is van tweeërlei aard.  De meeste studies die  

    uitgevoerd worden, beschrijven een activatie van de transcriptie ten gevolge van ubiquitinatie, maar  

    ook heel wat studies tonen een onderdrukkende invloed op de transcriptie aan.  Afhankelijk van  

    waar de ubiquitinatie plaatsvindt, zal er dus ofwel activatie ofwel onderdrukking van de transcriptie  

    optreden (Zhang, 2003).  
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    Een belangrijke rol is weggelegd voor de mono-ubiquitinatie van histon H2B, aangezien dit  

    essentieel is voor het ontstaan van een goede methylatie van lysine op H3 (Shilatifard, 2006). 

    Lysine sumoylatie is in zekere zin gelijkend aan de vorige modificatie, maar wordt teruggevonden  

    op alle vier de „core‟ histonen.  SUMO staat voor Small Ubiquitin-Like Modifier en het zijn eveneens  

    proteïnen die op gelijkaardige wijze als ubiquitine op lysine gekoppeld worden.  Het gevolg voor de  

    transcriptie is evenwel steeds antagonistisch aan dat van de ubiquitinatie en acetylatie op hetzelfde  

    lysine (Kouzarides, 2007). 

 

    De fosforylatie van serine en threonine wordt gekatalyseerd door specifieke kinases en wordt   

    eveneens op de vier „core‟ histonen teruggevonden.  Het effect op de transcriptie is alweer  

    afhankelijk van de situatie (Bhaumik et al., 2007).  Een ander duidelijk belang van fosforylatie is  

    aangetoond in DNA herstel.  Wanneer een dubbelstrengige breuk optreedt in het DNA wordt serine  

    139 van histon variant H2AX gefosforyleerd zodat het DNA gemakkelijk terug aan elkaar gezet kan  

    worden via het principe van „non-homologous end joining‟ (Rogakou et al., 1998). 

 

    ADP ribosylatie treedt op op glutamaat en hierbij kunnen er 1 of 2 ADP-ribose-structuren  

    aangekoppeld worden.  Hiervoor zijn respectievelijk mono-ADP-ribosyltransferases (MART‟s) en  

    poly-ADP-ribose polymerases (PARP‟s) nodig.  Deze modificatie zou van belang zijn bij de  

    transcriptie, maar echt bewijs is hierover nog niet geleverd (Kouzarides, 2007). 

  

    Proline isomerisatie houdt in dat proline aanwezig kan zijn in de cis en de trans vorm ter hoogte van  

    het N-uiteinde van histon H3.  Een specifiek enzyme, FPR4, zorgt voor deze isomerisatie van  

    proline 38 op histon H3.  Afhankelijk van in welke isomeer het proline zich bevindt, zal het histon  

    methyltransferase de lysine op plaats 36 van histon H3 herkennen of niet.  Zo beïnvloedt de proline  

    isomerisatie de methylatiegraad van lysine van histon H3 en daardoor ook de transcriptie  

    (Kouzarides, 2007). 

     

    Arginine de-iminatie, ook wel citrullinatie genaamd, is de reactie waarbij arginine omgezet wordt in  

    citrulline door de peptidylarginine deiminases (PAD‟s).  Deze reactie wordt teruggevonden op histon  

    H3 en H4.  Het gevolg van deze modificatie is dat citrulline de methylatie van arginine tegengaat,  

    wat resulteert in het niet optreden van de activatie van transcriptie door arginine methylatie 

    (Kouzarides, 2007).  

 

 

 

2.2.3. De inbouw van histon varianten 

 

Naast de veelbesproken histon modificaties, blijkt ook de inbouw van varianten van histonen 

belangrijk voor de chromatine-structuur.  Deze varianten zijn vooral verschillend van de vier „core‟ 

histonen ter hoogte van de N- en C-uiteinden en zowel verschillen in sequentie, distributie als lengte 

zijn mogelijk (Malik en Henikoff, 2003). 

 

Niet alleen de „core‟ histonen hebben varianten, ook H1 heeft er. 

Hier zullen enkel de belangrijkste, namelijk die van H1, H2A en H3, besproken worden.  
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    Varianten van H1 

  Hiervan zijn er 6 bekend, waarvan er 1 specifiek is voor de oöcyte (H1o) en de rest  

  somatische zijn.  H1o zou van belang zijn bij de regulering van de genexpressie in de oöcyte  

  en het embryo (Fu et al., 2003). 

 

    Varianten van H2A  

  Gekend zijn : H2A-Bbd, H2AvD, H2A.X, H2A.Z en MacroH2A. 

  MacroH2A wordt vooral gelinkt aan het inactieve X-chromosoom terwijl H2A.X en H2A.Z  

  overal in het genoom teruggevonden worden.  Hierboven werd H2A.X reeds vermeld omdat  

  het door fosforylatie van belang is bij een efficiënt DNA herstel (Kamakaka en Biggins, 2005). 

 

    Varianten van H3 

  Er zijn 2 belangrijke varianten van H3 gekend, namelijk H3.3 en de centromeer-variant   

  CenH3, die CENP-A genoemd wordt in cellen van zoogdieren.   CENP-A is van belang bij het  

  uit elkaar trekken van de chromosomen tijdens de celdeling door middel van de kinetochoor,   

  doordat het bindt aan de centromeer.  H3.3 wordt in tegenstelling tot „core‟ H3 de gehele  

  celcyclus tot expressie gebracht en wordt vooral gelokaliseerd ter hoogte van het actieve  

  chromatine (Kamakaka en Biggins, 2005).   

 

Er werd reeds heel wat onderzoek gedaan naar de functie van de histon varianten.  Ofwel correleert 

men de lokalisatie van de variant en de activiteit van de locus ofwel kijkt men wat er gebeurt met het 

fenotype wanneer de variant is uitgeschakeld.  

Hieronder volgt een tabel met daarin de belangrijkste histon varianten en wat verondersteld wordt hun 

functies te zijn (naar Kamakaka en Biggins, 2005). 

 

 

 

  

Variant Species Chromatine effect Functie 

H1o Muis Chromatine condensatie Onderdrukking transcriptie 

MacroH2A Gewervelde Chromatine condensatie X-chromosoom inactivatie 

H2ABbd Gewervelde Open chromatine Activatie transcriptie 

H2A.X Meerdere 

species 

Chromatine condensatie DNA herstel/recombinatie 

Onderdrukking transcriptie 

H2A.Z Meerdere 

species 

Open/gesloten chromatine Activatie/Onderdrukking transcriptie  

Chromosoom segregatie 

CenH3 Meerdere 

species 

 Kinetochoor vorming/functie 

H3.3 Meerdere 

species 

Open chromatine Activatie transcriptie 
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2.2.4. De gevolgen van de epigenetische modificaties  

 

In deze paragraaf worden de gevolgen van de 2 belangrijkste epigenetische modificaties besproken, 

namelijk de DNA methylatie en de histon modificaties. 

 

Functioneel gezien is de aanwezigheid van methylgroepen en het methylatie-patroon van DNA zeer 

belangrijk.  Heel wat processen, zoals de inactivatie van het X-chromosoom en imprinting van genen, 

steunen op DNA methylatie voor een goede regeling van genexpressie en chromatine-structuur (Palini 

et al., 2011). 

Wijzigingen kunnen aanleiding geven tot ziekte of problemen in de ontwikkeling (Passarge, 2007), 

maar het is tevens essentieel dat op sommige tijdstippen in de ontwikkeling de methylgroepen van het 

DNA afgehaald worden omdat anders geen transcriptie kan optreden (Rosenfeld, 2010).   

 

Om het zeer eenvoudig te stellen, is het gevolg van DNA methylatie dat er een onderdrukking van de  

transcriptie van bepaalde genen optreedt.  Het gemethyleerde DNA is als het ware inactief geworden 

(Boyes en Bird, 1991).  Het onderliggende mechanisme is evenwel iets minder eenvoudig. 

Aan de ene kant is het mogelijk dat bepaalde activatoren van de transcriptie niet meer gaan binden op 

het gemethyleerde stukje DNA, omdat ze het simpelweg niet meer herkennen (Klose en Bird, 2006).   

Aan de andere kant lijkt het binden van methyl-bindende proteïnes (MBP‟s) nog belangrijker te zijn.  

Deze bevatten een methyl-CpG-bindings domein (MBD), een motief dat nodig is om te kunnen binden 

op de gemethyleerde CpG dinucleotiden en waaraan de MBP‟s hun naam te danken hebben.   

In de groep van de MBP‟s zijn er 5 proteïnes die men al een tijdje kent en 1 recent beschreven 

proteïne.  De eerste werden MBD1 tot 4 en MeCP2 genoemd (Newell-Price et al., 2000).   

Het meer recent beschreven MBP is Kaiso, dat het methylbindende domein niet bevat, maar via zink-

vinger domeinen het gemethyleerde DNA herkent (Klose en Bird, 2006).   

Deze MBP‟s geven allen -met uitzondering van MBD4 dat niets met de transcriptie te maken heeft- 

hetzelfde resultaat : een remodelering van het chromatine door de aantrekking van corepressoren en 

histon deacetylase, met als gevolg het stilleggen van de genexpressie (Newell-Price et al., 2000).  

 

Er is ook een vermoeden dat, naast de katalytische activiteit van de DNA methyltransferases en 

daardoor de hierboven beschreven indirecte gevolgen op de transcriptie, de DNMT‟s ook direct de 

transcriptie zouden onderdrukken.  Dit vermoeden wordt gesteund op het feit dat men heeft ontdekt 

dat de DNMT‟s samenwerken met histon methyltransferases en histon deacetylases om zo een 

remodelering van het chromatine teweeg te brengen (Fuks et al., 2000, 2001). 

 

 

In het algemeen veranderen de histon modificaties de interacties tussen DNA en histonen, zowel 

binnen als tussen nucleosomen, waardoor er een wijziging optreedt in de chromatine structuur.   

Dit kan zowel de vorming van eu- als heterochromatine tot gevolg hebben en dus respectievelijk een 

positieve of negatieve invloed hebben op de transcriptie.     

Moleculair gezien zijn er 2 mechanismen mogelijk die de veranderde interacties verklaren.   

Aan de ene kant is het mogelijk dat -door een direct effect van de modificatie op het chromatine- het 

contact tussen nabijgelegen histonen of tussen histonen en DNA verandert. 

Aan de andere kant kunnen bepaalde modificaties niet-histone proteïnen aantrekken en dus een 

indirect effect uitoefenen op het chromatine.  Deze niet-histone proteïnen binden via een specifiek  

domein en gaan via hun katalytische activiteit het chromatine beïnvloeden (Kouzarides, 2007).  
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De acetylatie van lysine is een mooi voorbeeld van het direct effect op de chromatine-toestand, terwijl 

de methylatie van lysine een voorbeeld is van het indirect effect (Gelato en Fischle, 2008). 

 

Specifiek toegepast op de belangrijkste histon modificaties (de acetylatie van lysine en de methylatie 

van lysine en arginine) kunnen de volgende gevolgen beschreven worden. 

Deze worden ook geïllustreerd aan de hand van onderstaande tabel. 

 

Het gevolg van de acetylatie van lysine is een activatie van de transcriptie.  Dit wordt bekomen door  

een ontrafeling van het chromatine of met andere woorden een overgang naar het actieve 

euchromatine. 

De deacetylatie heeft het tegenovergestelde effect op de transcriptie (Bhaumik et al., 2007).   

Naast een rol in de transcriptie is de lysine acetylatie ook van belang bij herstel en replicatie van het 

DNA (Kouzarides, 2007). 

Het gevolg van zowel methylatie als demethylatie van lysine is afhankelijk van welke lysines 

gemethyleerd worden en kan zowel activatie als onderdrukking van de transcriptie tot gevolg hebben.  

Een voorbeeld uit de tabel : methylatie van lysine 9 op histon H3 geeft heterochromatine en dus 

onderdrukte transcriptie, terwijl methylatie van lysine 27 op histon H3 activatie geeft van de 

transcriptie.  Hetzelfde wisselende resultaat zien we bij de methylatie van arginine (Bhaumik et al., 

2007; Kouzarides, 2007).     

 

 

Overzichtstabel  van de belangrijkste histon modificaties, de modificerende enzymes en hun 

gevolgen 

      (naar Selvi et al., 2010) 

 

Modification     
      site 

 

Enzyme 

 

 

Function 

Acetylation   

H3K9 PCAF, p300/CBP Transcriptional activation 

H3K14 TAFII250, p300/CBP, PCAF, 
TIP60 

Transcriptional activation 

H3K18 P300/CBP, PCAF Transcriptional activation 

H4K5 p300/CBP, ATF2, TIP60 Transcriptional activation 

H4K8 HBO1, ATF2, TIP60, PCAF Transcriptional activation 

H4K12 p300/CBP Hat1, HBO1 Transcriptional activation 

Lysine methylation 

H3K9 G9a, EuHMTase1, ESET Transcriptional repression 

H3K27 EZH2 X-chromosome inactivation 

H3K36 SET2, NSD1, SYMD2 Transcriptional activation 

H3K79 DOT1 Transcriptional activation 

H4K20 Pr-SET 7/8 Transcriptional silencing, mitotic condensation 

Arginine methylation 

H3R2 CARM1, PRMT2 Gene expression 

H3R8 PRMT5 Transcriptional repression 

H3R17 CARM1 Transcriptional activation 

H4R3 PRMT1 Transcriptional activation 

H4R3 PRMT5 Transcriptional repression 
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2.3. DE VROEGE EMBRYONALE ONTWIKKELING : VAN BEVRUCHTING TOT IMPLANTATIE 

2.3.1. Het algemeen verloop (bij de muis) 

 

In de vroege embryonale ontwikkeling, die verloopt vanaf de bevruchting van de eicel door de zaadcel 

-met vorming van de zygote- tot aan de implantatie van het embryo in de uterus, kunnen we meerdere 

ontwikkelingsstadia onderscheiden.  Deze worden geïllustreerd in figuur 9. 

 

 

Fig. 9 : De stadia van bevruchting tot het vormen van de blastocyst (naar Reik, 2007) 

   Na het samenkomen van zaadcel en eicel spreken we van de zygote.  De zygote ondergaat een reeks  

  mitosen waardoor de morula ontstaat.  Hierin is nog geen differentiatie of organisatie van cellen te  

  bemerken.  Uit de morula ontstaat dan de blastocyst, waarin we de „Inner cell mass‟ (ICM) en het  

  trofectoderm (de omgevende laag cellen) kunnen onderscheiden. De ICM wordt uiteindelijk het embryo  

  en het trofectoderm zal de vruchtvliezen vormen. 

 

Wanneer een zaadcel de eicel bevrucht, versmelten beide gameten en wordt de zygote gevormd. 

Maar alvorens we van een zygote spreken, gebeuren er nog een aantal belangrijke chromosomale 

reorganisaties.   

Het deel van de zaadcel dat in de eicel is komen te liggen, vormt zich om tot de mannelijke 

pronucleus.  Om de vrouwelijke pronucleus te kunnen vormen, moet de eicel eerst nog een tweede 

meiotische deling ondergaan, waarbij een poollichaampje wordt afgesplitst.  Dan komen de 2 

pronuclei naar elkaar toe en versmelten met elkaar (syngamie), waardoor er weer een diploïde cel 

gevormd wordt en vanaf hier spreken we van een zygote. 

 

Nu de zygote gevormd is, begint deze te delen.  De eerste deling geeft aanleiding tot een 2-cellig 

stadium.  De blastomeren blijven vervolgens verder delen, waardoor er na 5 delingen ongeveer 32 

cellen aanwezig zijn.  Ongeveer vanaf dit ogenblik spreken we van een morula.    
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In de morula ontstaan her en der kleine ruimtes gevuld met vocht en na verloop van tijd spreken we 

van de blastula. 

 

Dit is het stadium waarin we rond de blastocoele of centrale holte 2 duidelijke celpopulaties kunnen 

onderscheiden.  Meer centraal bevindt zich een celmassa, de zogenaamde „inner cell mass‟ (ICM), die 

aanleiding zal geven tot het eigenlijke embryo en daar rond het trofectoderm (TE) dat de vruchtvliezen 

en het embryonale deel van de placenta zal vormen.  De blastula zal vervolgens uit de zona pellucida 

treden, die tot hier toe de cellen omgaf, en snel groter worden.  We spreken nu van de blastocyst. 

 

Hierna treedt de implantatie op, die we bij de meeste huisdieren „centrale of oppervlakkige implantatie‟ 

noemen omdat de blastocyst enkel verkleeft met de uteruswand, maar er niet door omgeven wordt.  

Deze soort implantatie is te zien in figuur 10 A.   

De manier van implantatie is evenwel anders bij de knaagdieren (met uitzondering van de cavia).  Hier 

zal de blastocyst tussen enkele plooien van de uteruswand komen te liggen en spreken we van een 

excentrische implantatie.  Dit is te zien in figuur 10 B.   

Bij de mens spreken we van een interstitiële implantatie of echte innesteling omdat de blastocyst hier 

volledig omgeven wordt door het endometrium (Slack, 2006; Simoens, 2007). 

 

      

 

  Fig. 10 : De centrale en excentrische implantatie (uit Simoens, 2007) 

   Links in de figuur (A) wordt weergegeven wat de situatie is bij de meeste huisdieren, met name  

   een centrale of oppervlakkige implantatie.  Hierbij wordt de blastocyst geenszins omgeven door  

   het endometrium (roze), maar treedt enkel een verkleving op. 

 

   Rechts in de figuur (B) zien we de situatie bij de muis (en tevens de rat) waarbij de blastocyst  

   omgeven wordt door enkele endometriumplooien en we spreken van een excentrische  

   implantatie.  
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2.3.2. De normale epigenetische herprogrammering  

 

Tijdens het ontstaan van een individu zijn er 2 momenten waarop de aangelegde epigenetische 

modificaties veranderingen -ook wel herprogrammering genoemd- ondergaan. (zie figuur 11) 

Het eerste moment is tijdens de gametogenese, links weergegeven in figuur 11.   

De 2
e
 herprogrammering gebeurt tijdens de vroege embryonale ontwikkeling (rechts weergegeven in 

figuur 11).  In deze fase zullen specifieke embryonale kenmerken op het DNA geplaatst worden, ter 

vervanging van de gameet-specifieke kenmerken.   

Aangezien de gametogenese niet tot het onderwerp van deze scriptie behoort, zal enkel de 2
e
 

herprogrammering verder besproken worden. 

Deze herprogrammering is nodig opdat het embryo normaal zou kunnen ontwikkelen (Morgan et al., 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 : De epigenetische herprogrammering (uit Morgan et al., 2005) 

    Op de figuur wordt duidelijk gemaakt dat er zowel tijdens de gametogenese (links) als tijdens de  

    ontwikkeling van het embryo vóór de implantatie (rechts) een herprogrammering gebeurt van de  

    epigenetische modificaties.  In deze scriptie bespreken we enkel het rechtse gedeelte van de figuur,  

    waarvan de verschillende stappen hieronder worden besproken. 

 

Deze tweede herprogrammering start op het moment dat de eicel bevrucht wordt door de zaadcel en 

loopt tot aan de implantatie van het embryo en is onder te verdelen in 4 verschillende fasen naarmate 

de ontwikkeling verder gaat, namelijk :  

  1. de fase van de pronuclei 

  2. de fase van de syngamie (ZGA) 

  3. de fase van de celdelingen (EGA) 

  4. de fase van de blastula 

Deze 4 fasen worden hieronder achtereenvolgens besproken.  
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2.3.2.1. De fase van de pronuclei 

 

Het eerste gedeelte van de embryonale ontwikkeling begint bij de bevruchting van de eicel met de 

vorming van de mannelijke en de vrouwelijke pronucleus.  De pronucleus is de kern van de eicel en de 

zaadcel. 

   

Bij het bevruchten van de eicel, worden in de zaadcel protamines uitgewisseld voor histonen.   

Protamines zijn, net als histonen, eiwitten die binden met het DNA.  Protamines laten evenwel een 

meer dense stapeling toe van het DNA, wat nuttig is om al het genetisch materiaal verpakt te krijgen in 

de zaadcel.  Wanneer de zaadcel binnendringt in de eicel, worden de protamines (te zien in figuur 12 

als het paarse blokje) zeer snel van het DNA gehaald (het paarse blokje wordt wit).   

Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling, aangezien er door het inbouwen van de histonen (ter 

vervanging van de protamines) een ontrafeling van het chromatine optreedt en er een actieve 

demethylatie volgt van het paternale genoom.  Dit is nodig om de mannelijke pronucleus te vormen 

(Palini et al., 2011).  

Een schematische voorstelling van de veranderingen -op vlak van DNA methylatie en histon 

modificaties-  die optreden in de pronuclei, gaande van de bevruchting tot de syngamie, wordt 

weergegeven in onderstaande figuur. 

   

Fig. 12 : Epigenetische herprogrammering in de pronuclei  (uit Morgan et al., 2005)  

   LEGENDE :    F : fertilizatie          PN0-PN5 : stadie van de pronuclei          S : syngamie 

             groen : modificaties die de transcriptie nog toelaten 

               rood : modificaties die de transcriptie onderdrukken   

 

           In tegenstelling tot de epigenetisch zeer stabiele vrouwelijke pronucleus, waar er geen    

       kleurveranderingen waar te nemen zijn gedurende de hele periode, zien we heel wat  

       kleurschakeringen bij de mannelijke pronucleus.   

         De protamines (paars) gaan zeer snel verloren en in de plaats komen er histonen, voornamelijk  

       histonen H3 en H4.  Hoe dichter bij de syngamie, hoe meer gemethyleerd en geacetyleerd ze ook  

       zijn.  Dit is te zien door de toenemende kleurintensiteit. 

       De DNA methylatie is verdwenen wanneer we in PN3-PN4 komen, net op tijd voor de replicatie. 
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In tegenstelling tot wat men zou verwachten gebeurt er in de periode van PN0 tot de syngamie 

helemaal geen herprogrammering in de vrouwelijke pronucleus. 

Dit is te zien in figuur 12 als een steeds gelijk blijvende kleurintensiteit. 

Men vermoedt dat de oorzaak hiervan is dat er al voldoende DNA methylaties en histon modificaties in 

de vrouwelijke pronucleus aanwezig zijn.   

Om de vrouwelijke pronucleus te vormen gebeurt er een tweede meiotische deling op het moment dat 

de zaadcel de eicel bevrucht.   

 

Het verschil in de pronuclei op het niveau van DNA methylatie en histon modificaties wordt ook wel 

„epigenetische asymmetrie‟ genoemd (Rivera, 2010).   

Dit verschil werd ook reeds geïllustreerd in figuur 11 rechts. 

 

Ondertussen worden er uiteraard ook allerlei modificaties geplaatst op de nieuwgevormde histonen 

van het paternale genoom.  Het zijn vooral methyl- en acetylgroepen en hoe dichter bij de syngamie, 

hoe meer het er zijn.  Dit is te zien in de figuur door het steeds sterker kleuren van de verschillende 

histon-blokjes.  Men vermoedt dat de toename in de modificaties tot gevolg heeft dat de toestand van 

het chromatine gelijk is in zowel het paternaal als het maternaal genoom.  Het paternaal genoom kan 

evenwel nog steeds unieke kenmerken bevatten die van belang zullen zijn voor processen zoals 

imprinting en inactivatie van het X-chromosoom (Morgan et al., 2005). 

 

In de zygote zijn op dit moment dus 2 pronuclei aanwezig.  Deze bevatten elk slechts de helft van de 

chromosomen.   

De pronuclei (PN) doorlopen verschillende stadia, gaande van PN0 tot PN5.  Pas na het doorlopen 

van deze stadia, treedt de syngamie op waardoor er weer een diploïde nucleus gevormd wordt en we 

kunnen spreken van een zygote (Rivera, 2010). 

 

 

Op de volgende pagina wordt een reeks foto‟s getoond uit een onderzoek waarin de DNA methylatie 

in een bevruchte eicel bij de muis in beeld wordt gebracht (Santos et al., 2002).   

Links wordt aan de hand van indirecte immunofluorescentie de methylatie-graad van het genoom 

getoond (in het rood). 

Rechts wordt enkel het DNA (groen) getoond van de pronuclei en het poollichaampje.   

De kleinste pronucleus is de vrouwelijke en is tevens het dichtst gelegen tegen het poollichaampje. 
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         PN0 : De zaadcel heeft zojuist de eicel bevrucht.  

                   Op dit moment is het DNA nog zeer sterk      

                   gecondenseerd.   Links boven bevindt zich de    

                   vrouwelijke pronucleus, eronder het  

                   poollichaampje en rechts de mannelijke  

                   pronucleus. 

 

 

         PN1 : 3uur na de bevruchting 

                   qua grootte zijn de pronuclei sterk  

                   gelijkend, maar er is reeds een klein  

                   verschil te merken in methylatie-graad 

 

         

        PN2 : 4 uur na de bevruchting 

                    duidelijke demethylatie te zien in de  

                    mannelijke pronucleus (rechts) 

 

 

        PN3 : 6 uur na de bevruchting 

                    maximale grootte van de pronuclei 

                    de mannelijke pronucleus lijkt volledig  

                    gedemethyleerd 

 

 

        PN4 : de pronuclei migreren naar elkaar toe 

 

 

 

 

        PN5 : 8 uur na de bevruchting 

                    de pronuclei liggen vlak tegen elkaar, net  

                    voor de syngamie 

 

 

        Syn : het moment van de syngamie 

                    negatieve methylatie-status van de  

                    mannelijke pronucleus, positieve bij de 

                    vrouwelijke pronucleus 

 

     Fig. 13 : Studie van de methylatie-graad in een bevruchte eicel bij de muis (uit Santos et al., 2002) 

                     LEGENDE : de methylgroepen zijn rood gekleurd 

                                         het DNA is groen gekleurd 

 

                                         PN0 – PN5 : de stadia die de pronuclei doorlopen 

                                         Syn : de syngamie van de 2 pronuclei  
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2.3.2.2. De fase van de syngamie (MZT) 

 

Wanneer de 2 pronuclei met elkaar versmolten zijn (= de syngamie), spreken we van de zygote. 

Tot nu toe waren het de maternale transcriptie-producten die zorgden voor een goede ontwikkeling 

van het individu.  Deze zijn echter niet meer voldoende om de verdere ontwikkeling van het embryo 

mogelijk te maken en er is bijgevolg een overgang nodig naar transcripten afkomstig van de zygote 

(Palini et al., 2011). 

Deze overgang wordt in het Engels de „maternal to zygotic transition‟ genoemd of afgekort MZT.   

De MZT omvat 2 belangrijke processen.   

Als eerste moeten de transcriptie-producten die specifiek afkomstig zijn van de eicel vernietigd 

worden.  Als deze mRNA‟s vernietigd worden, wil dit dus ook zeggen dat de specifieke genen van de 

eicel hun functie niet meer kunnen uitoefenen.  Een voorbeeld hiervan lezen we bij Yu et al. (2001) : 

hier wordt beschreven dat het MSY2, dat een RNA-bindend proteïne is en zorgt voor mRNA-stabiliteit 

in de eicel, vernietigd wordt. 

Ten tweede moeten de vernietigde maternale transcriptie-producten natuurlijk vervangen worden door 

iets nieuws, namelijk transcriptie-producten specifiek voor de zygote.  Wanneer dit niet zou gebeuren, 

zou de ontwikkeling van het embryo op een gegeven moment gewoon stoppen omdat de cellen hun 

functie niet meer kunnen uitoefenen. 

In dit hele proces wordt er dus gewerkt aan een overgang naar zygoot-specifieke kenmerken, wat een 

drastische herprogrammering inhoudt van de genexpressie.  Daarom spreekt men ook van de „zygotic 

genome activation‟ of ZGA.  Een opregulatie van de genen van de zygote zorgt ervoor dat er een 

nieuw patroon van genexpressie ontstaat, wat noodzakelijk is voor de verdere embryonale 

ontwikkeling (Schultz, 2002). 

 

Over het onderliggende moleculaire mechanisme van deze fase is nog zeer weinig geweten.  Er zijn 

verschillende mogelijk mechanismen waarop het maternale RNA gedegradeerd zou worden. 

Een studie heeft het belang van het gedemethyleerde lysine 4 op histon H3 tijdens de ZGA 

onderzocht en aangetoond dat wanneer de methylgroep aanwezig blijft, het embryo stopt met delen in 

het 4-cellig stadium.  Hieruit valt af te leiden dat histon methylatie een invloed heeft op de 

genexpressie die van belang is voor het kunnen doorgaan van de embryonale ontwikkeling (Shao et 

al., 2008). 

 

2.3.2.3. De fase van de celdelingen 

 

Vanaf de eerste celdeling, wijzigen de modificaties op het DNA en de histonen opnieuw. 

De eerste verandering die wordt waargenomen bij de eerste celdeling, is een beginnende 

demethylatie van het DNA (die telkens verder doorgedreven zal worden per celdeling en doorgevoerd 

wordt in het hele genoom).  Deze demethylatie is, in tegenstelling tot de actieve demethylatie in de 

mannelijke pronucleus, een passief proces.  De oorzaak hiervan ligt in het feit dat DNMT1o niet meer 

binnen de nucleus ligt in de eerste 3 celdelingen (Bestor, 2000) en er dus bijgevolg geen behoud is 

van het methylatie-patroon op het DNA.  Bijgevolg treedt een stijging op van het aantal niet-

gemethyleerde DNA strengen.   

Een uitzondering hierop zijn de „imprinted genes‟, zoals bijvoorbeeld H19, die hun methylaties wel 

behouden (Tremblay et al., 1997).  Of DNMT1s hierin in een rol speelt, is nog niet geweten.  Of de 

histon modificaties wijzigen tijdens deze passieve demethylatie is ook nog niet duidelijk (Morgan et al., 

2005).  
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Dankzij de demethylatie van het genoom kan de „embryo genome activation‟ of EGA aanvatten.  Dit 

houdt 2 fasen van transcriptie in.  Bij de muis treedt de eerste fase op op het einde van het zygote-

stadium, de tweede in het 4-cellig stadium.  EGA is belangrijk voor een vlotte embryonale ontwikkeling 

en voor verdere differentiatie van de cellen in 2 celtypes (Palini et al., 2011). 

 

2.3.2.4. De fase van de blastula 

 

Eenmaal in het blastula-stadium, treedt de laatste methylatie op.  Hiervoor komt DNMT3 in actie en 

bijgevolg spreken we hier dus van een actieve „de novo‟ methylatie van het DNA.   

In de blastula zijn 2 celtypes aanwezig, namelijk de cellen die de ICM vormen of de embryonale cellijn 

en de cellen die het TE vormen of de extra-embryonale cellijn (zie hoger). 

Men heeft ontdekt dat in de cellen van de ICM DNMT3b aanwezig is, terwijl dit niet het geval is in de 

cellen van het TE.  Daardoor wordt er duidelijk aan „de novo‟ methylatie gedaan in de ICM, maar 

slechts weinig in het TE (Watanabe et al., 2002). 

Ook op niveau van de histon modificaties zijn er verschillen te zien tussen de 2 celtype.  Alweer zijn 

meer (transcriptie-onderdrukkende) methylaties aanwezig ter hoogte van de ICM dan in het TE. 

We kunnen hier, net zoals in de fase van de pronuclei, spreken van een „epigenetische asymmetrie‟ 

(Morgan et al., 2005).  Deze asymmetrie is voorgesteld in figuur 14 onder de vorm van gekleurde 

blokjes.  De kleurintensiteit is duidelijk donkerder bij de ICM in vergelijking met het TE. 

Het gevolg van deze asymmetrie is dat de ICM pluripotent blijft, terwijl het TE dat niet meer is en 

begint te differentiëren.   

Hoe een bepaalde cel terecht komt in één van de 2 celtypes is nog niet echt duidelijk.  Het zou te 

maken hebben met een verschil in expressie van transcriptiefactoren tussen de ICM en het TE.   

Cdx2, een transcriptiefactor, verhindert de expressie van Oct4, een andere transcriptiefactor.  Oct4 is 

belangrijk om pluripotentie te garanderen, maar kan dit niet alleen.  Oct4 activeert hiervoor een andere 

transcriptiefactor, namelijk Nanog.  Deze 2 hebben een synergistisch effect.   

Oct4 en Nanog komen enkel voor in de embryonale cellijn, waardoor de ICM pluripotent blijft, terwijl 

Cdx2 enkel voorkomt in de extra-embryonale cellijn en het TE dus niet pluripotent is, maar 

differentieert (Rossant, 2004).  

 Fig. 14 : De Inner Cell Mass en het Trofectoderm vertonen epigenetische verschillen (uit Morgan et al., 2005) 

   LEGENDE : ICM = Inner Cell Mass of de embryonale cellijn 

          TE = Trofectoderm of de extra-embryonale cellijn 

          Xi = inactieve X-chromosoom 

 

  Er zijn verschillen op te merken tussen de 2 cellijnen van de blastula, zowel met betrekking tot de DNA  

   methylatie als de histon methylatie.  De ICM is op beide vlakken de meest gemethyleerde en behoudt  

   hierdoor haar pluripotentie.   

        Het TE daarentegen begint te differentiëren door de aanwezige epigenetische modificaties.  
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2.3.2.5. De inactivatie van het X-chromosoom 

 

Tijdens de vroeg embryonale ontwikkeling fluctueert de activiteit van het X-chromosoom continu.  Om 

echter tegen te gaan dat vrouwelijke individuen met hun 2 X-chromsomen dubbel zoveel transcriptie-

producten van het X-chromosoom zouden hebben in vergelijking met mannelijke individuen, treedt er 

X-chromosoom inactivatie op (XCI). 

XCI is een proces dat in meerdere stappen verloopt en waar zowel DNA methylatie, histon 

modificaties als RNA interferentie een rol in spelen (Shi en Wu, 2009). 

 

De eerste stap in het proces van XCI wordt ook wel de „imprinted‟ X-inactivatie genoemd en hierin zijn 

vooral de histon modificaties van belang.  Door middel van Xist RNA (zie later), dat op het X-

chromosoom van de vader (Xp) tot expressie komt van het 2-cellig tot het 4-cellig stadium, ontstaat er 

een coating van het Xp.  Vervolgens wordt er een daling van de H3K9 acetylatie en de H3K4 

methylatie waargenomen.  Als reactie hierop stijgt de methylatie-graad op H3K9 en H3K27.  Het 

gevolg is een inactivatie van de Xp. 

Deze inactivatie blijft bestaan in de extra-embryonale cellijn die later de vruchtvliezen en het 

embryonale deel van de placenta zal vormen.  In deze structuren is dus enkel het X-chromosoom van 

de moeder (Xm) actief.  Dit zou als reden hebben dat het Xm door onderdrukking van Xist de 

inactivatie tegenhoudt (Huynh en Lee, 2003).   

In de ICM wordt deze inactivatie terug ongedaan gemaakt, waardoor beide X-chromosomen weer 

actief worden.  Welke van de 2 X-chromosomen terug op inactief wordt gezet, is variabel van cel tot 

cel.  Deze tweede inactivatie is wel bindend voor de rest van het leven van de cel (Mak et al., 2004). 
 

Het is al gebleken dat in dit hele proces de molecule Xist (X-inactivation specific transcript) heel 

belangrijk is.  Xist is een ncRNA molecule die ontstaat door de transcriptie van Xic (X inactivation 

centre).  In figuur 15 wordt getoond hoe het X-chromosoom met de belangrijke onderdelen voor XCI 

eruit ziet. 

Xic is een locus, gelegen op het X-chromosoom, die aangeduid wordt in de figuur als een roze blokje.  

Wanneer het Xist gen, gelegen in deze Xic regio, wordt overgeschreven ontstaat dus een Xist RNA 

molecule.  Deze is in staat te binden op één van de twee X-chromosomen.  Hierdoor worden andere 

proteïnen aangetrokken zodat de genen van het gecoate chromosoom door middel van DNA 

methylatie en histon modificaties stilgelegd worden.   

Er is echter ook een andere ncRNA molecule, Tsix genaamd, die complementair is aan Xist en Xist 

inhibeert (Passarge, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 : Het X-chromosoom met de Xic-regio en zijn transcriptie-product (naar Shi en Wu, 2009) 

     Bovenaan wordt het X-chromosoom weergegeven, met daarop de Xic-regio.  Dit is het X inactivation  

     centre dat codeert voor de Xist molecule.  Deze molecule is een ncRNA molecule die in staat is te  

     binden op het X-chromosoom en het, via aantrekken van proteïnen, kan stilleggen.   

     Tsix is de tegenhanger van Xist.  Dit is ook een ncRNA molecule, maar met de capaciteit om de functie  

     van Xist te inhiberen.  
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Hieronder wordt aan de hand van figuur 16 geïllustreerd in welke stadia van de vroeg embryonale 

ontwikkeling de moleculen Xist en Tsix tot expressie komen en ook wat de gevolgen daarvan zijn voor 

het X-chromosoom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 16 : De expressie van Xist en Tsix in de vroege embryonale ontwikkeling (naar Plath et al., 2002) 

     Pas vanaf het optreden van de eerste celdelingen en specifiek vanaf het 2-cellig stadium komt Xist tot  

     expressie (b).  We zien een gedeeltelijke coating van het X-chromosoom van de vader (Xp) met Xist  

     RNA en ook een beetje Xist op het X-chromosoom van de moeder (Xm).  In (c) zitten we in het stadium  

     van de blastula, met (d) het trofectoderm en (e) de ICM.   

 

     In het trofectoderm (d) blijft het Xp geïnactiveerd, wat dus betekent dat het volledig gecoat is met Xist  

     RNA.  Het trofectoderm zal aanleiding geven tot de vruchtvliezen en het embryonale deel van de  

     placenta, nadat het embryo zich geïmplanteerd heeft in de uterus.  Deze extra-embryonale weefsels  

     zullen stoppen met Xist expressie op het Xm (= het wegvallen van het witte bolletje).  De volledige  

     coating van het Xp blijft echter voor altijd bestaan. 

     Hier spreken we van „imprinted‟ X-inactivatie. 

 

     Een ander verloop zien we in de cellen van de ICM (e).  Hier wordt de inactivatie van het Xp terug  

     ongedaan gemaakt en zien we van beide X-chromosomen een beetje expressie van Xist (voorgesteld  

     door de 2 kleine bolletjes). 

     In de verdere ontwikkeling van het embryo zal nu willekeurig één van beide X-chromosomen  

     geïnactiveerd worden.  Eerst is er nog een tijdje bi-allele expressie van Xist, maar dit verandert algauw  

     in een mono-allele expressie.  Bijvoorbeeld onderaan is te zien dat één van beide Xm geïnactiveerd  

     werd omdat enkel nog maternaal Xist (grote witte bol) tot expressie komt.  Dit wijst op de volledige  

     coating van het Xm en bijhorende inactivatie tot gevolg.  Erboven is de situatie te zien wanneer het Xp  

     geïnactiveerd werd.    

 

     Tsix is de als het ware de tegenhanger van Xist.  Het is ook een ncRNA molecule, die de capaciteit  

     bezit om Xist te inhiberen.  
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2.4. WAT ALS HET MIS GAAT? 

 

De laatste jaren is duidelijk geworden dat een goede epigenetische programmering van het genoom 

noodzakelijk is voor een normale embryonale ontwikkeling. 

Maar wat gebeurt er nu wanneer er iets fout gaat in de programmering? 

 

Studies hierover worden gedaan op basis van muizen die een mutatie dragen in een gen dat codeert 

voor een bepaalde epigenetische „factor‟.  Men kijkt dan wat het effect van deze mutatie is op het 

fenotype van de muis. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die onderzocht zijn. 

 

Eerst bekijken we de mutaties in genen die coderen voor de DNA methyltransferases. 

 

 Dnmt1 en Dnmt1o 

 Wanneer een muis geen functioneel Dnmt1 bezit, wat normaal belangrijk is voor het behoud  

  van DNA methylatie, treedt er embryonale sterfte op ten gevolge van een demethylatie in het  

  hele genoom.  Ook imprinting van bepaalde genen gaat verloren (Li et al., 1992), wat tevens  

  het gevolg is van het ontbreken van Dnmt1o in de oöcyt (Howell et al., 2001). 

 

 Dnmt3a en Dnmt3b 

  Deze staan normaal gezien in voor het plaatsen van nieuwe methylgroepen op het DNA en  

  wanneer zij niet aanwezig zijn, treedt embryonale sterfte op.  Er is ook een ziekte,  

  namelijk het ICF syndroom, gepaard met de afwezigheid van deze 2 Dnmt‟s.  ICF syndroom  

  staat voor Immunodeficiency, Centromere instability and Facial anomalies syndroom.  Deze  

  ziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in het Dnmt3b gen en is gekenmerkt door een te  

  laag immunoglobuline gehalte.  Er treedt dus geen embryonale sterfte op omdat Dnmt3a nog  

  aanwezig is, maar de dieren overlijden meestal op jonge leeftijd aan infecties (Okano et al.,  

  1999). 

 

 Dnmt2 en Dnmt3l 

 Afwezigheid van Dnmt2 resulteert niet in een ander fenotype (Okano et al., 1998), maar  

  zonder Dnmt3l gebeuren er fouten in de maternale imprinting (Bourc‟his et al., 2001). 

 

 

Naast een probleem met de Dnmt‟s, kan er ook iets misgaan op het niveau van de methyl bindende 

proteïnes.  Hierover zijn 2 belangrijke zaken te vermelden. 

 

  MeCP2 

Wanneer er een mutatie optreedt in het gen dat codeert voor het methyl-CpG-bindend  

  proteïne 2 -afgekort MeCP2- resulteert dit in muizen die symptomen vertonen die doen  

  denken aan het Rett Syndroom (RTT) bij de mens.  RTT is een ontwikkelingsstoornis van het  

  zenuwstelsel, met name de grijze stof in de hersenen.  Deze ziekte komt hoofdzakelijk voor bij  

  vrouwelijke individuen wat kan te verklaren zijn door het feit dat het gen voor het MeCP2  

  gelegen is op het X-chromosoom.  Wanneer er iets mis is met het MeCP2, zal het niet binden  

  op gemethyleerd DNA en niet zorgen, samen met HDAC‟s en een corepressor, voor  

  onderdrukking van de transcriptie van de gemethyleerde genen (Amir et al., 1999).  
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MBD2 en MBD3 

In een studie van Hendrich et al. (2001) is beschreven dat MBD3-/- muizen sterven tijdens de  

  embryogenese, terwijl MBD2-/- muizen wel leef- en vruchtbaar zijn.  Het probleem bij deze  

  laatste is echter dat ze geen moederlijk gedrag vertonen (Hendrich et al., 2001).  

 

 

Ook in een studie van Okano et al. (1999) werd duidelijk geïllustreerd wat er mis kan gaan op het 

niveau van DNA methylatie.  In deze studie werd aangetoond dat „de novo‟ methylatie door Dnmt3a 

en Dnmt3b essentieel is voor een normale embryonale ontwikkeling.  Om dit aan te tonen, werden 

muizen gekweekt die deze 2 enzymes niet bezitten en men keek naar het effect op de dieren.   

Dnmt3a-/- muizen werden geboren, maar waren veel kleiner dan hun normale leeftijdsgenoten en 

uiteindelijk stierven ze op ongeveer 4 weken leeftijd.  De Dnmt3b-/- muizen verging het nog veel 

slechter.  Hiervan werd er geen enkele levend geboren.  Na het verrichten van autopsie op embryo‟s 

in verschillende stadia van de ontwikkeling zag men dat de reden hiervoor lag in het feit dat Dnmt3b-/- 

embryo‟s meerdere ontwikkelingsdefecten hadden.  Ze stonden achter qua groei en vertoonden 

defecten aan de neurale buis, zoals te zien is rechts in figuur 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 17 : Ontwikkelingsdefecten in Dnmt3a-/- en Dnmt3b-/- muizen (naar Okano et al., 1999) 

   WT = wild type 

          Links is te zien hoe klein en misvormd de Dnmt3a-/- muisjes zijn bij de geboorte, terwijl de Dnmt3b-/-   

       muisjes reeds defecten vertonen op embryonaal vlak en niet levend geboren worden (rechts). 

 

 

 

Ook op vlak van de histon modificaties kan er iets fout gaan.  Deze spelen immers een belangrijke rol 

in de ontwikkeling van het pre-implantatie embryo door hun invloed op de genexpressie. 

Hieronder enkele voorbeelden : 

 Het eerste voorbeeld gaat over de klasse van de HDAC‟s en wel specifiek over het HDAC1. 

 In 2002 werd namelijk de eerste studie uitgevoerd (Lagger et al., 2002) die bewees dat een  

  HDAC nodig is voor een normale proliferatie van de cellen omdat het inhibitoren van de  

  celcyclus onderdrukt.  Men heeft dit aangetoond door muizen te maken waarvan de 2 allelen  

  van het HDAC1 vernietigd werden.  Het gevolg was embryonale sterfte.  Het onderliggende  

  mechanisme is zeer complex.  HDAC2 en HDAC3 proberen het verlies nog te compenseren,  

  maar tevergeefs.  
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Een ander voorbeeld illustreert dat het verlies van H3K4 methylatie en een stijging van H3K9  

  methylatie zorgt voor een probleem met de thymocyten.  Normaal zorgt de methylatie van  

  lysine (K) op plaats 4 van histon H3 voor een activatie van de transcriptie.  Wanneer deze  

  echter wegvalt, treedt onderdrukking van de transcriptie op.  Hierdoor matureren de  

  thymocyten niet op normale wijze (Su et al., 2004). 

 

Epigenetische defecten kunnen ook gevolgen hebben voor het functioneren van het hart.   

  Normaal reageert het hart op stress-signalen door te hypertrofiëren.  Een inhibitor van deze  

  hypertrofie is HDAC5.  In een studie van Chang et al. (2004) werd aangetoond dat als er een  

  inactivatie optreedt van HDAC5, dit leidt tot een zware hypertrofie van het hart door stress.  

  In figuur 18 wordt het verschil in morfologie en structuur van het hart getoond tussen een wild- 

  type muis en een HDAC5-/- muis.  Het hart van de HDAC5-/- muis vertoont duidelijke  

  hypertrofie te zien aan de bolronde vorm en de dikke wanden van de ventrikels. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 Fig. 18 : Hypertrofie van het hart door afwezigheid van HDAC5 bij de muis (naar Chang et al., 2004) 

   Bovenaan zien we 2 harten die afkomstig zijn van (links) een wild-type muis en (rechts) een  

   HDAC5-/- muis.  Van deze harten werden coupes gemaakt die gekleurd werden met de  

   Hematoxyline-Eosine kleuring. 

   Het is duidelijk te zien dat het hart van de HDAC5-/- muis gehypertrofieerd is en wel aan de  

   bolronde vorm en de dikke wanden van de ventrikels.  
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2.5. EPIGENETICA EN DE OMGEVING 

 

Naast de invloed van mutaties -zij het natuurlijk opgetreden mutaties of experimenteel geïnduceerde- 

is er nog een andere belangrijke factor die de epigenetische programmering kan beïnvloeden. 

Deze invloed komt vanuit de omgeving en kan dus inwerken op beide ouders en resulteren in een 

onverwacht fenotype bij de nakomelingen.  Gebaseerd op studies bij de mens, ging men ook in de 

diergeneeskunde op zoek naar het bestaan en het effect van deze invloeden op het pre-implantatie 

embryo.  Het pre-implantatie embryo zou immers het gevoeligst zijn aan veranderende milieu-

invloeden (Fleming et al., 2004).   

Algemeen heeft het groeiende bewijs dat er een correlatie bestaat tussen invloeden tijdens de 

embryonale ontwikkeling enerzijds en het fenotype en later leven van het individu anderzijds ertoe 

geleid dat er nu sprake is van de zogenaamde DOHaD hypothese.  Deze „Developmental Origins of 

Health and Disease‟ hypothese staat dus voor het feit dat invloeden tijdens de ontwikkeling een 

impact kunnen hebben op het embryo tijdens zijn ontwikkeling, maar ook wanneer het volwassen is.  

Men heeft namelijk kunnen aantonen dat bepaalde ziekten zoals diabetes en hypertensie hun 

oorsprong zouden vinden in de pre-implantatie periode en de gebeurtenissen aldaar.  De meest 

onderzochte diermodellen zijn echter deze in verband met de voeding van het moederdier, zoals 

hierboven reeds werd vermeld (Sinclair en Singh, 2007). 

Voorbeelden van belangrijke milieu-invloeden zijn de invloed van een bepaald dieet gevolgd door de 

moeder op de nakomelingen of de blootstelling van een ouderdier aan bepaalde toxines.   

Studies hierop worden vooral gedaan met knaagdieren, omdat deze snel seksueel rijp zijn, een korte 

draagtijd hebben en veel nakomelingen voortbrengen per worp.  Dit zijn allemaal belangrijke 

kenmerken aangezien dit soort studies over verschillende generaties heen moeten gebeuren 

(Rosenfeld, 2010). 

 

Van elk van de 2 belangrijke milieu-invloeden, volgt nu een voorbeeld. 

 

Als eerste komt de voeding van de moeder aan bod.  Hier bekijken we een studie van Cooney et al. 

uit 2002 die onderzoekt of er een gevolg is voor de DNA methylatie wanneer het moederdier 

gevoederd wordt met methyl supplementen.  Hiervoor werden 2 groepen van muizen gebruikt, 

namelijk een groep die de supplement kreeg en een groep die een controle dieet kreeg.  Aan beide 

populaties werd het dieet gegeven voor en tijdens de dracht.  Uit het onderzoek bleek dat de 

voedingsupplementen wel degelijk een invloed hadden op de methylatiegraad van het DNA en 

bijgevolg op het fenotype van de nakomelingen.  Deze zagen er anders uit qua haarkleur (ze werden 

steeds bruiner) en waren gezonder en leefden ook langer.  Het dieet van de moeder als 

omgevingsinvloed heeft dus wel degelijk een invloed op de epigenetica bij de nakomelingen. 

 

Het volgende voorbeeld handelt over de invloed van toxische stoffen op de epigenetica. 

In dit onderzoek ging men na of de blootstelling van een drachtige rat (tijdens geslachtsbepalende 

periode bij de embryo‟s) aan een hormoonontregelaar een invloed zou hebben op de nakomelingen.  

Ook in deze studie werkte de invloed van de omgeving op de epigenetica, maar spijtig genoeg wel op 

een negatieve manier.  De mannelijke nakomelingen van de F1 generatie hadden immers een slechte 

spermakwaliteit en ook de incidentie van onvruchtbaarheid lag hoger.   De invloed was zelfs zo sterk 

aanwezig dat dezelfde effecten zichtbaar bleven tot 4 generaties verder.  Dit wijst op een gewijzigde 

methylatiegraad van het DNA in de kiemcellen, die per generatie wordt doorgegeven aan de 

nakomelingen (Anway et al., 2005).  
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2.6. BESPREKING 

 

De studie van de epigenetica is eigenlijk nog een vrij nieuw domein.  De term duikt pas sinds de jaren 

90 op in artikels en boeken, maar de laatste tijd wordt er meer en meer onderzoek naar gedaan.   

 

De laatste jaren werd een enorme vooruitgang geboekt op het vlak van gevoeligheid en efficiëntie van 

bepaalde moleculaire technieken (immunoblotting, bisulfiet-sequencing, next-generation sequencing, 

knock-out studies, specifieke kleuringen en histologie).  

Al deze nieuwe technologiën hebben ervoor gezorgd dat men de laatste jaren zeer veel nieuwe 

inzichten heeft gekregen in de werking en het belang van de epigenetica.  

Zo heeft men duidelijk kunnen aantonen dat de epigenetische modificaties heel belangrijke 

regulatiemechanismen zijn van de genexpressie en dat de lange termijn effecten van de 

epigenetische modificaties niet te onderschatten zijn.  Het zijn immers niet voor niets overdraagbare 

veranderingen die vele generaties aanwezig blijven. 

 

Epigenetica wordt niet alleen gelinkt aan de genetica op zich, maar ook in heel wat andere domeinen 

doet men onderzoek naar een mogelijke rol van dit relatief recente domein. 

Een heel belangrijk voorbeeld hiervan is kankeronderzoek, waar men heeft aangetoond dat een 

overmatige DNA methylering genen die instaan voor tumor-suppressie en DNA-herstel kan blokkeren 

waardoor verschillende soorten tumoren kunnen ontstaan.  Men heeft echter wel meer en meer 

mogelijkheden ontdekt om deze tumoren te lijf te gaan.  Zo probeert men om de methylatie-status van 

het DNA te veranderen aan de hand van stoffen die een demethylering zouden veroorzaken en aldus 

weer expressie kan optreden (Laird, 2005).  Hier zal verder onderzoek zeker nog meer en betere 

behandelingsmogelijkheden aan het licht brengen. 

Op humaan vlak wordt er ook heel wat onderzoek gedaan naar de rol van epigenetica bij tweelingen.  

Deze individuen zijn immers wat we noemen „genetisch identiek‟.  Onderzoek heeft echter aangetoond 

dat dit niet volledig klopt, aangezien er verschillen kunnen zijn wat betreft de epigenetische 

modificaties.  Hiermee gepaard gaand kan het dus zijn dat 1 van de 2 individuen die behoort tot een 

tweeling onder invloed van zaken uit omgeving wel een bepaalde ziekte zou krijgen op oudere leeftijd, 

terwijl de andere hier helemaal geen last van heeft (Hayakawa et al., 2006).  Het is mogelijk dat er ook 

een dergelijke situatie bij tweelingen van dieren bestaat. 

 

Persoonlijk denk ik dat het domein van de epigenetica nog heel wat nieuwe zaken aan het licht zal 

brengen in verschillende takken van de wetenschap aangezien het nog een relatief recent domein is.  

Samen met de reeds gekende zaken en de vele onderzoeken die nu nog aan de gang zijn, zullen er 

volgens mij ook nog heel wat nieuwe vormen van behandelingen gevonden kunnen worden die 

gebaseerd zijn de epigenetische modificaties.  Het lijkt mij immers gemakkelijker om zaken te 

veranderen die „op‟ het DNA aanwezig zijn, dan het DNA zelf te veranderen.  
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1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 
 

1.1. LOGBOEK STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

 

 

Datum   Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

09/08/2010 
      VM 
 

9u – 9u30 
 
9u30 – 10u30 
10u30 – 11u30 
 
12u -12u30 
 

Verzorgen Labrador-puppy 
 
Sterilisatie kat  
Sterilisatie hond 
 
Vaccinatie, chip, uitleg puppy 
 

 

09/08/2010 
      NM 
 

14u 
 
15u 
 
15u30 
 
17u 
 
18u – 20u30 

Operatie pootwonde hond 
 
Euthanasie Rottweiler 
 
Mestonderzoek Labrador-puppy + verzorgen 
 
Huisbezoek bij fokker : 13 pups vaccineren en chippen 
 
Spreekuur : hond diabetes 
                    Weimaraner kaak  
                    biopt allergische hond 
                    pootwonde, 2x draadjes  uitdoen 
                    kitten verzorgen 
 

 

10/08/2010 
      VM 
 

9u-9u30 
 
9u30 – 11u 
 
11u – 12u 

Verzorgen Labrador-puppy + RX 
 
Konijn oorschurft 
 
Kip wonde hechten  
 

 

10/08/2010 
      NM 

17u – 17u30 
 
18u - 20u30 

Verzorgen Labrador-puppy 
 
Spreekuur : vaccineren van 3 pups 
                    konijn en kip naar huis + medicatie  
                    draadjes uitdoen kat en hond  
                    kat keel en maagprobleem  
 

 

11/08/2010 
      VM 

9u30 – 10u30 
 
10u30 – 13u 

Operatie kat met 6 bijtwonden 
 
Operatie Dobermann met mamma-tumoren 
 

 

11/08/2010 
      NM 
 

16u – 16u15 
 
16u30 – 17u 
 
17u15 - 18u15 
 
18u20 – 19u 
 
19u – 19u15 
 
19u30 – 20u30 

2 kittens vaccineren 
 
Labrador-puppy naar huis 
 
hond : mank Re A : RX  fragment + teenfractuur 
 
kat : allergie-therapie + uitleg 
 
pup vaccineren 
 
hond : hartpatiënt  RX + echo 
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13/08/2010 
      VM 

9u – 9u45 
 
10u – 12u 

Sterilisatie kat 
 
info over medicijnen + opkuis 
 

 

13/08/2010 
      NM 

13u – 14u30 
 
14u30 – 15u 
 
16u30 – 17u45 
 
17u50 
 
18u – 21u 

helpen dierenarts-assistente 
 
Franse bulldog : braken, diarree  wormen 
 
pup met buikpijn  RX + echo + vochttherapie 
 
euthanasie hond  
 
spreekuur : hond met ontsteking op poot 
                   2x pup vaccineren 
                   hond mank na uitglijden  RX 
                   hond met buikklachten 
                   kater met FLUTD  echo : veel vlokjes te   
                       zien in blaas + cystocentese +    
                       sonderen + bloedname 
 

 

18/08/2010 
      VM 

9u – 10u30 
 
 
10u45 – 11u45 
 
12u – 12u30 
 

sterilisatie kat  (ook baarmoeder weggenomen, want 
drachtig) 
 
kat : neusgaten verwijden 
 
kat : cystocentese en verzorgen 
 

 

18/08/2010 
      NM 

13u – 14u20 
 
 
14u25 – 15u 

konijn met myiase : volledig opkuisen en wonde 
dichthechten 
 
kat : tanden kuisen en 1 tand trekken 
 

 

 
 
 

Voor akkoord,  
 
 
 
 
 
 

De stagemeester 
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1.2. CASUÏSTIEK GEZELSCHAPSDIEREN 

 

De casus die ik gekozen heb uit mijn stage gezelschapsdieren gaat over een 12 weken oude pup met 

diarree, braken en hoesten. 

 

ANAMNESE 

  De eigenaar heeft ongeveer 4 weken geleden een mannelijke chocoladebruine Labrador- 

  puppy gekocht in een petcenter.   

  De puppy is geboren op 21 mei 2010 en waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Europa. 

 De eigenaar brengt de puppy binnen op zaterdag 7 augustus 2010 om 16u30.   

     De puppy is dus ongeveer 12 weken oud en weegt 4,5 kg. 

  De eigenaar vertelt dat de puppy reeds 2 dagen diarree heeft (zonder bloedbijmenging) en  

  sinds 4 dagen geregeld braakt.   

  Hij hoort de puppy ook sinds korte tijd af en toe hoesten en vindt hem niet zo speels. 

 

ALGEMENE INDRUK 

  De puppy is weinig alert.  Hij braakt niet tijdens de consultatie, maar hoest wel af en toe en    

  haalt hierbij duidelijk slijmen op.  Hij is te klein voor zijn leeftijd en ook aan de magere kant. 

 

KLINISCH ONDERZOEK 

  Ademhaling : hoesten, voor de rest normaal 

  Pols : goed geslagen, 180    

  Temperatuur : 39°C, nog net normaal    

  Lymfeknopen : mild opgezet 

  Mucosae : licht-roze 

  CVT : < 2s 

  Huidturgor : de puppy lijkt wat gedehydrateerd 

  Auscultatie : normaal 

  Buikpalpatie : wordt niet zo goed verdragen, licht pijnlijk en opgezet abdomen 

 

DIAGNOSE  

  - voor het hoesten vermoedt de dierenarts kennelhoest, aangezien er niets zeker geweten is  

    over de vaccinatie-toestand van het dier en de symptomen kloppen 

 

  - acuut braken : zowel gastro-intestinale (GI) als extra-gastro-intestinale oorzaken zijn mogelijk  

    bij deze pup  
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    DDx GI oorzaken : parasitair (Toxocara, Giardia, Isospora) 

          vreemd voorwerp 

          viraal (Parvo) 

          dieet 

           IBD 

 

   DDx extra-GI oorzaken : deze DDx bevat mogelijks de lever, maar de dierenarts  

        vermoedt niet dat we hier de oorzaak zullen vinden 

 

  - diarree : de dierenarts vermoedt dat de combinatie van het braken en de diarree veroorzaakt  

       zullen zijn door parasieten 

 

 

BEHANDELING 

 

7/8 - we zijn begonnen met vochttherapie ( Baxter van 1L NaCl ) 

      - we geven de volgende medicatie : Zantac 0.4cc (= ranitidine, maagzuurremmer) 

                  Primperan 0.2cc (= metoclopramide, anti-emeticum) 

                  Flagyl 10cc (= metronidazole, werkzaam tegen Giardia)        

      - aangezien de pup voorlopig geen mest maakt, kunnen we nog geen faeces- 

        onderzoek doen 

      - de pup krijgt dagelijks viyo als voeding (vloeibaar, ter ondersteuning) 

 

8/8 - de pup heeft geen eetlust, maakt nog altijd geen mest en kokhalst veel 

      - krijgt nieuwe baxter van ½ L NaCl 

      - we geven de volgende medicatie : Zantac 0.4cc 

                  Primperan 0.2cc        

      Baytril 0.5cc (= enrofloxacine, antibioticum tegen superinfectie  

                      door bacteriën) 

 

      - om 16 u is de pup veel levendiger; hij krijgt nog 10cc Flagyl  

 

9/8 - ’s morgens is de pup zeer levendig (heeft ook de hele nacht zitten huilen) 

      - we geven de volgende medicatie : Zantac 0.4cc        

      Primperan 0.2cc        

      Baytril 0.5cc 

 

      - in de namiddag geven we de pup siroop (Caniresp) tegen het hoesten  

 

      - de pup heeft nu ook mest gemaakt en dus kunnen we faeces-onderzoek doen  
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      - we sturen een staal op naar het labo voor parasitair onderzoek en ook onderzoek op parvo 

        we bekijken de mest ook zelf onder de microscoop  de mest blijkt vol te zitten met eieren van  

     Toxocara canis en Isospora canis 

 

      - we geven de pup 5cc Baycox (= toltrazuril, werkzaam tegen coccidiose), maar hij neemt het niet  

        goed binnen en voelt zich erna heel slecht 

        we hebben ook een pipet Advocate (met erin moxidectine tegen de GI wormen) toegediend 

 

      - niet veel later begint de pup over te geven en heeft diarree  de diarree is zeer waterig, en op  

        de duur zit er in het braaksel ook wat bloed 

 

      - ’s avonds krijgt de pup nogmaals Zantac 0.4cc, Primperan 0.2cc en Flagyl 10cc 

 

10/8 - nieuwe baxter (1L NaCl) 

        - we geven de volgende medicatie  : Zantac 1cc IV        

         Primperan 0.5cc IV        

         Flagyl 10cc 

                 Metacam 0.2cc SC (tegen de pijn)        

          Marbocyl 0.5cc SC (= marbofloxacine, tegen Bordetella)        

         Caniresp 

 

        - de pup eet een beetje korrels 

 

        - we nemen voor de zekerheid een RX van de thorax voor het blijvende hoesten 

 

        - de pup krijgt voor de 2
e
 maal Baycox, dit keer in kleinere hoeveelheden om  

           niet dezelfde gevolgen te hebben van de dag ervoor 

 

        - ’s avonds nogmaals Zantac en Primperan IV (idem als boven) 

 

 UITSLAG LABO : Parvo positief (mogelijks nog interactie met vaccinatie) 

                                  consistentie faeces : zacht 

                                  macroscopisch OZ : negatief 

                                  parasieten : Toxocara canis en Isospora canis 

 

 

11/8 - Zantac 1cc IV       Primperan 0.5cc IV       caniresp 

        - pup krijgt ¼ Tribrissen p.o. ( behandeling van 5dagen ) 

 

        - 0.5cc Cerenia SC       0.5cc Marbocyl SC       Caniresp 
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        - de puppy is veel beter, geeft niet meer over en heeft geen diarree meer 

           is ook veel alerter 

 

        - de pup gaat deze avond naar huis, is duidelijk aan de betere hand, eigenaars krijgen nog  

           medicatie mee 

 

 

PROGNOSE 

  De pup is naar huis gegaan met goeie vooruitzichten.   

  Nu is het een kwestie van nog enige tijd medicatie te geven en vervolgens terug op krachten  

  te komen en de ‘verloren’ groei in te halen. 

 

  De dierenarts heeft goeie hoop voor deze puppy. 
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1.3. ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GEZELSCHAPSDIEREN 

 

De praktijk waar ik mijn stage ‘gezelschapsdieren’ heb gedaan, is een groepspraktijk.  

In deze praktijk zijn 2 vrouwelijke dierenartsen aanwezig die instaan voor de verzorging van de kleine 

huisdieren en tevens helpen wanneer er overdag mensen voer of geneesmiddelen komen halen.  

De 4 mannelijke dierenartsen staan in voor de baanpraktijk, elk met hun eigen specialiteit en 

interesse.  Ze springen echter ook bij op drukke momenten bij de kleine huisdieren. 

Er is ook een secretaresse die de facturatie, telefonie en bestellingen op zich neemt. 

 

Verder is er een samenwerkingsverband met DAP ’t Kloostergoed.  Deze praktijk is elders gelegen en 

richt zich voornamelijk op paarden (voortplanting, gynaecologie, chirurgie, mankheidsonderzoek).  

Hier is ook de accommodatie aanwezig om paarden langere tijd te stationeren, bijvoorbeeld wanneer 

zij dienen opgevolgd te worden voor KI of voor het veulenen.  Deze praktijk biedt ook de mogelijkheid 

aan paardeneigenaars om op vaste dagen langs te komen met hun merrie voor echo-controle. 

Voor mankheidsonderzoek is er tevens een harde buitenbodem en zachte binnenbodem aanwezig. 

  

De samenwerking tussen deze 2 praktijken is ontstaan in 2001 en sindsdien is de praktijk enkel nog 

maar uitgebreid.  Er zijn meer en meer dierenartsen bijgekomen en ook in extra ruimte werd 

geïnvesteerd.  Enkel voor de hospitalisatie van de kleine huisdieren is er nog altijd een tekort aan 

plaats.  En dat zou in de toekomst gaan veranderen, door het bijbouwen van een extra gebouw om de 

katten en honden nog beter te kunnen opvangen. 

 

Tot voor kort was er ook een dierenarts-assistente werkzaam in de praktijk, die heel veel van de 

administratie, telefonie en verkoop van voeder op zich nam.  Deze taken zullen nu wat meer 

opgevolgd moeten worden door elke afzonderlijke dierenarts. 

Er wordt geprobeerd om alles in goede banen te leiden. 

 

De praktijk maakt gebruik van het computerprogramma Vetsoft, waarmee sinds kort ook geprobeerd 

wordt de consultaties meteen op de computer in te geven in plaats van eerst op papier.  Dit nieuwe 

systeem zou het mogelijk moeten maken om alle gegevens van de vele patiënten beter te kunnen 

bijhouden. 

 

Wat de werkplanning betreft, wordt onderling (en aan de hand van een rotatie-systeem) afgesproken 

hoe elke week zal verlopen. 

Voor de kleine huisdieren is er natuurlijk elke avond consultatie en overdag worden dan op voorhand 

gemaakte afspraken afgehandeld.  Meestal betreft dit in de voormiddag de operaties en in de 

namiddag afspraken zoals bijvoorbeeld vaccinaties. 

Bij de grote huisdieren hebben de mannen om beurt een dag waarop ze de meeste huisbezoeken op 

zich nemen en voor de weekends wordt er afgesproken, volgens de noden en eventuele andere 

verplichtingen van het moment. 
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Nachtwerk wordt enkel gedaan door de mannen, aangezien dit vooral gevallen van de grote 

huisdieren betreft, maar in nood staan zij dan ook in voor de kleine huisdieren. 

 

In deze praktijk wordt er per week gemiddeld zo’n 50 uur gewerkt.  Bij de grote huisdieren is dit 

natuurlijk sterk afhankelijk van het seizoen. 

  

Qua specifieke activiteiten is er natuurlijk een website, die regelmatig wordt bijgewerkt en waar de 

eigenaars zowel praktische als wetenschappelijke informatie kunnen terugvinden. 

Voor de kleine huisdieren wordt er af en toe een infosessie gegeven over het houden van pups en 

kittens. Deze sessies gaan door op zaterdagvoormiddag. 

Voor de grote huisdieren is er soms een info-avond over paarden en is er (zoals reeds vermeld) op 

maandag- , woensdag- en vrijdagavond de mogelijkheid om uw merrie voor echocontrole aan te 

bieden op de praktijk indien u uw merrie liever niet stationeert op de praktijk zelf.  

 

Wat zeker een sterk punt is van deze praktijk is de goede samenwerking tussen alle dierenartsen.  

Ook de wat jongere collega’s kunnen het onder elkaar heel goed vinden en leren veel van elkaar. 

De praktijk is ook dag en nacht bereikbaar en, wat in deze tijden toch zeker mag vermeld worden, er is 

ruime parking voorzien. 

De praktijk is ook goed uitgerust qua toestellen : digitale RX + ook draagbare RX, echo, endoscoop, 

arthroscoop en zelfs de mogelijkheid van een freelance-chirurge, gespecialiseerd in orthopedische 

chirurgie, voor de speciale operaties. 

 

Qua zwakkere punten valt nogmaals het tekort aan hospitalisatie-ruimte op drukke momenten te 

vermelden, waardoor soms organisatie en planning wat in moeilijkheden komen. 

Aan orde op alle momenten wordt ook soms wat minder aandacht besteed, soms tot ergernis van 

degene die het moeten opkuisen. 

 

Al bij al zorgen alle dierenartsen er samen voor dat zowel de dieren als de baasjes op de best 

mogelijke manier geholpen worden.  
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2. STAGE GROTE HUISDIEREN 

 

2.1. LOGBOEK STAGE GROTE HUISDIEREN 

 

Datum   
 

Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek 
 

Opmerkingen 

23/08/2010 
      VM 
 

9u – 9u30 
 
9u45 – 11u 
 
12u – 13u 
 

sterilisatie kat 
 
huisbezoek : zieke geit : Listeriose 
 
RX + verzorging aangereden kat 
 

 

23/08/2010 
      NM 
 

18u – 19u 
 
19u – 20u 
 
 
20u – 21u 
 

2 kalveren met ulcus oog : Moraxella bovis 
 
zieke koe 
rectaal onderzoek van 2 koeien 
 
keizersnede rund 

 

24/08/2010 
      VM 
 

9u – 11u 
 
11u – 12u 
 

sterilisatie 3 katten 
 
administratie 

 

24/08/2010 
      NM 
 

13u – 14u 
 
14u – 14u30 
14u30 – 15u 
 
17u30 – 18u15 
 
18u30 – 19u15 
 
 
19u30 – 20u 
20u – 21u 
 

keizersnede rund 
 
ezel met allergie 
controle mager paard 
 
KI rund 
 
7 koeien oormerken : papierwerk 
droogzetters afzetten bij boer 
 
zieke koe 
paard met wonde door prikkeldraad 

 

26/08/2010 
      VM 
 

9u – 10u 
 
10u – 11u30 
 
12u – 13u 
 

castratie 2 katers 
 
paard met zomereczeem 
 
administratie 

 

26/08/2010 
      NM 
 

13u30 – 14u 
 
14u – 14u35 
 
14u35 – 15u30 
 
15u30 – 16u30 
16u30 – 17u 
 

KI rund 
 
merrie scannen 
 
KI rund 
 
15 koeien scannen 
rund met retentio secundinarum 

 

27/08/2010 
      VM 
 
 

9u – 10u30 
 
10u30 – 11u30 
 
11u30 – 12u15 

addison-test hond 
 
paard met korsten rond muil : fotosensibilisatie 
 
geit : hoeven kappen + ontwormen 
pony : ontwormen 
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27/08/2010 
      NM 
 

13u – 14u30 
 
14u30 – 15u15 
 
18u – 19u15 
 
19u45 – 21u 
 

keizersnede rund 
 
veulen vaccineren + merrie ontwormen 
 
scannen 2 merries 
 
keizersnede rund 

 

30/08/2010 
      VM 
 

9u – 10u30 
 
10u30 – 11u30 
 
 
11u30 – 12u 
 

operatie kat gezwel + tanden kuisen 
 
RX aangereden hond ( waarschijnlijk avulsie van de 
plexus brachialis ) 
 
opkuis 
 

 

30/08/2010 
      NM 
 

14u – 15u15 
 
15u15 – 16u 
 
18u – 19u30 

keizersnede rund 
 
materiaal afwassen + opkuis geneesmiddelen 
 
keizersnede rund 
 

 

 
 
 

Voor akkoord,  
 
 
 
 
 
 

De stagemeester 
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2.2. CASUÏSTIEK GROTE HUISDIEREN 

 

De casus die ik gekozen heb uit mijn stage grote huisdieren gaat over een Friese merrie die 

opgevolgd werd na inseminatie. 

 

Op 27 augustus 2010 moest de dierenarts langsgaan bij de eigenaar van 2 Friese merries, 1 van 6 

jaar en 1 van 5 jaar oud.   

Beide merries moesten allebei echografisch onderzocht worden om te kijken of de inseminatie geleid 

had tot dracht.  

De ene merrie (6jaar) bleek inderdaad drachtig te zijn, maar bij de andere merrie bleek er iets te zijn 

foutgelopen en over deze merrie gaat mijn casus. 

 

De eigenaar vertelde dat de merrie goed werd opgevolgd door middel van echografische controle om 

te zien wanneer ze hengstig was. 

Bij de echografische controle op het moment van inseminatie bleek dat de merrie 2 grote follikels had 

op haar ovarium, maar ze werd toen toch geïnsemineerd. 

Dit is, ondanks het feit dat tweelingdracht bij de merrie ongewenst is wegens de beperkte plaats in de 

uterus, te begrijpen aangezien er bij veel merries vaak maar 1 van de 2 follikels  ovuleert.   

Het zou dus zonde zijn om de merrie op dat moment omwille van de 2 follikels niet te insemineren. 

De merrie werd dus wel geïnsemineerd -met sperma van een Friese hengst afkomstig uit Nederland- 

en moest dus geregeld opgevolgd worden door de dierenarts. 

 

 Twee weken na de inseminatie moest de merrie echografische controle ondergaan om vast te stellen 

of er nu al dan niet een tweelingdracht was opgetreden of niet.   

De dierenarts kon duidelijk zien op echo dat er 2 vruchtblaasjes aanwezig waren.   

Aangezien tweelingdracht niet gewenst is, moest er dus ingegrepen worden.   

Dit wordt gedaan door simpelweg 1 van de 2 vruchtblaasjes, onder echografische begeleiding, met de 

hand stuk te knijpen.  Deze handeling wordt ook wel manuele embryoreductie genoemd.   

Om deze techniek uit te voeren is het wel belangrijk dat de 2 vruchtblaasjes zich niet te dicht tegen 

elkaar bevinden aangezien het dan zeer moeilijk is om maar 1 van de 2 stuk te knijpen. 

Spijtig genoeg bevonden bij deze merrie de 2 vruchtblaasjes zich in dezelfde hoorn van de uterus en 

kon de dierenarts de manuele embryoreductie niet uitvoeren. 

De dierenarts kwam dus in de namiddag terug om de merrie opnieuw te controleren, in de hoop dat de 

-nog mobiele- vruchtblaasjes zich nu verder van elkaar zouden bevinden of liefst zelfs in een andere 

hoorn.  Het geluk zat de merrie echter niet mee, want ook al waren de vruchtblaasjes wel verder van 

elkaar verwijderd, de dierenarts was er toch niet gerust in.  De eigenaar wilde echter dat er toch 1 

vruchtblaasje werd stukgeknepen en zo gezegd, zo gedaan. 

Omdat de kans op afsterven van het tweede vruchtblaasje door de manuele embryoreductie reëel is, 

moest de merrie dus nog verder opgevolgd worden, om te zien of ze drachtig bleef of niet. 
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Een week later , op 27 augustus, gaan de dierenarts en ik dus langs om te controleren of de merrie 

nog steeds drachtig is. 

 

ANAMNESE 

  Friese merrie, 5 jaar 

  echografische controle op dracht na manuele embryoreductie 

 

ALGEMENE INDRUK 

  De merrie ziet er goed en fit uit.  Ze heeft een goede voedingstoestand en is een beetje  

  geëxciteerd door het bezoek van de dierenarts.  Hieruit kunnen we echter niets afleiden in  

  verband met een eventuele dracht. 

 

KLINISCH ONDERZOEK 

  Ademhaling : normaal, 12 adembewegingen per minuut 

  Hartfrequentie : 28 slagen per minuut     

  Temperatuur : 37,6°C, normaal    

  Lymfeknopen : niet opgezet 

  Mucosae : roze 

  CVT : < 2s 

  Huidturgor : normaal 

  Auscultatie : normaal 

 

VERDER ONDERZOEK 

  De dierenarts voert een echografie uit van het geslachtsstelsel van de merrie (via het rectum)    

  om te kijken of het tweede vruchtblaasje de manuele embryoreductie overleefd heeft of niet.   

  De gehele uterus wordt van links naar rechts gecontroleerd. 

 

DIAGNOSE 

  Het vruchtblaasje is spijtig genoeg nergens meer te bekennen en heeft het dus niet overleefd.   

  De merrie is niet meer drachtig en dit is slecht nieuws voor de eigenaar.  We zitten immers op  

  het einde van het seizoen wat de inseminaties betreft en de eigenaar wil kost wat kost een  

  veulen van de merrie.   

   Hij weet echter niet of het nog mogelijk zal zijn om nogmaals sperma te verkrijgen van de  

  hengst binnen het seizoen. 

  Toch wil de eigenaar het proberen.   
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  Om de merrie te kunnen insemineren moet ze natuurlijk hengstig zijn en dus een rijpe follikel  

  hebben op haar ovarium.   

  De eigenaar vraagt dus aan de dierenarts of het mogelijk is om het dier een geneesmiddel te  

  geven zodat ze zo snel mogelijk weer hengstig zal worden. 

 

BEHANDELING 

  De dierenarts spuit de merrie in met Dinolytic.  Dit geneesmiddel is een prostaglandine, dat  

  regressie kan induceren van een actief corpus luteum waardoor de merrie na 2 tot 3 dagen  

  weer hengstig zal worden en ze terug geïnsemineerd kan worden. 
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2.3. ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GROTE HUISDIEREN 

 

Voor mijn stage bij de grote huisdieren, ben ik een week meegelopen met dierenarts Jonas Soenens.  

Het soort stage lopen valt in geen geval te vergelijken met die bij de gezelschapsdieren aangezien dit 

vooral een baanpraktijk is en er ook helemaal anders omgegaan wordt met de eigenaars.  Jonas heeft 

mij hierin heel goed begeleid en zijn ervaring met de verschillende mensen aan mij doorgegeven. 

 

Aangezien we vooral weg waren met de auto, was deze dan ook volledig uitgerust met alles wat de 

dierenarts nodig had.  Achteraan was een compartiment uitgebouwd met laden met daarin alle 

geneesmiddelen, naalden, spuiten, …  Ook al het materiaal en de specifieke kledij om keizersnedes 

uit te voeren was aanwezig.  Een GPS om sommige wat meer afgelegen boerderijen terug te vinden, 

was ook zeker geen overbodige luxe, alsook een toestel om handenvrij te telefoneren. 

 

Dat brengt mij bij de afspraken.  De meeste eigenaars, boeren, particulieren bellen gewoon en vragen 

wanneer het mogelijk is om langs te komen en hun dier(en) te onderzoeken.  De afspraken die niet zo 

dringend waren, werden dan wat gegroepeerd tot er enkele waren en die werden dan 

achtereenvolgens behandeld.  Telkens na het langsgaan bij een patiënt noteerde de dierenarts welke 

onderzoeken hij had uitgevoerd en welke geneesmiddelen werden toegediend. 

 

De dierenarts regelt en plant zijn werk dus zelf en werkt ongeveer 60 uur per week.  Als er ook 

gevallen aan bod komen van kleine huisdieren, zoals een sterilisatie van een kat, probeerde hij deze 

in de voormiddag reeds af te ronden.  In de drukke periodes moest er natuurlijk meer gewerkt worden 

en viel het werk soms moeilijker te groeperen in een bepaalde tijdsspanne.  De dagen waren dan veel 

drukker.  Ook nachtwerk was natuurlijk niet uitgesloten. 

 

Een sterk punt van deze dierenarts vond ik de manier van omgaan met de klanten.  Altijd kalm en 

beleefd en weten hoe je bepaalde zaken het best formuleert en overbrengt.  Ik heb hier persoonlijk 

heel veel van opgestoken.  Ik vind deze dierenarts ook heel vriendelijk en capabel.  In de korte tijd dat 

ik ben meegelopen heb ik heel wat dingen bijgeleerd.   

Ik mocht ook heel veel vragen stellen en kreeg steeds een goede uitleg.  Ook heel wat praktische 

zaken heb ik aangeleerd en mogen oefenen, zoals bijvoorbeeld de simpele hechttechnieken. 

Wat ik zeker ook wil vermelden, is de orde en netheid in de auto van de dierenarts.  Alles werd mooi 

terug op zijn plaats gezet en geregeld werden de lades en koffers uitgekuist en het materiaal proper 

afgewassen.  Dit in combinatie met de ordelijke manier van werken vond ik toch wel een pluspunt 

aangezien dat toch ook iets is wat de klanten opmerken wanneer je langskomt. 

 

Wat ik persoonlijk een minder goed punt vond, was dat de dierenarts op het einde van het consult bij 

een particulier vaak aan de hand van het rekenmachine op zijn gsm uitrekende hoeveel er betaald 

moest worden.  Persoonlijk vond ik dat een nogal rare indruk geven.  
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3. ALGEMENE REFLECTIE 

 

Over het nut van deze stages valt naar mijn oordeel niet te discussiëren.  Het is, gelijk welke weg je 

later inslaat, een goed idee om de dierenartsenwereld niet met oogkleppen te bekijken.  Ik denk zelfs 

dat het juist nuttig is om, als je bijvoorbeeld al weet dat je gezelschapsdieren zal kiezen, ook eens een 

kijkje te nemen bij de grote huisdieren omdat ik denk dat het er anders in je hele carrière toch niet 

meer van komt.  Aan de ene kant vind ik het concept van de stages in beide sectoren dus wel een 

goed idee, aan de andere kant heb ik er ook enkele bedenkingen bij.  Eerst en vooral wist ik 

persoonlijk al dat ik voor de gezelschapsdieren zou kiezen en vond ik het toch een beetje sneu dat het 

verplicht was om ook bij de grote huisdieren mee te lopen.  Toen ik er echter meer over nadacht, 

besefte ik wel dat de kans dat ik later nog eens zou meelopen met een dierenarts grote huisdieren 

vrijwel nihil was en in dat opzicht heb ik mijn mening moeten herzien.  Dat het verplicht is om ook een 

casus en praktijkbeschrijving te doen van de grote huisdieren blijf ik wel een beetje overbodig vinden.  

Ik had het leuker gevonden als we mochten kiezen voor een casus waar onze interesse het meest 

naar uitgaat, maar het zij zo.   

Of het leuker was geweest om 2 weken stage gezelschapsdieren te lopen? Ja!  Of het echt nodig was 

om de grote huisdieren buiten te sluiten? Allicht niet.  Ik wist natuurlijk al wat ik zou kiezen, mede 

dankzij de stage in 1
e
 master ( die ik daarom ook beter vond qua tijdstip), maar ik kan mij voorstellen 

dat het voor iemand die nog twijfelt wel nuttig is om eventueel een keuze te kunnen maken.  Tenslotte 

is dat wat de meeste zullen doen, in de praktijk staan. 

 

Voor mij zijn allebei de stages heel goed meegevallen, hoewel ik de stage gezelschapsdieren veel 

leerrijker en interessanter vond.  Hier heb ik namelijk veel meer dingen bijgeleerd, zowel op vlak van 

kennis als op vlak van praktijk.  Ik mocht in deze praktijk echt meehelpen met operaties, zelf patiënten 

verzorgen, ook een beetje met de klanten omgaan en over het algemeen voelde ik mij hier ook het 

beste bij.  Ook qua kennis heb ik heel wat bijgeleerd.  Ik vind persoonlijk dat de dierenartse heel goed 

werk levert en aangezien zij al zo lang in het vak staat, is het ook geweldig om haar bezig te zien met 

de mensen en de dieren.  Qua geneesmiddelen heb ik ook wel wat meer inzicht gekregen.  Uit de 

cursussen zelf is het niet altijd even duidelijk welke producten er nu juist veel of weinig in de praktijk 

worden gebruikt en ik probeerde toch goed op te letten en te begrijpen waarom we op sommige 

momenten een bepaalde geneesmiddel gebruikten.  Qua ervaring heb ik hier dus echt wel meer 

bijgeleerd. 

Dit was in tegenstelling tot de stage bij de grote huisdieren, waar ik wel veel gezien heb, maar 

nauwelijks iets zelf mocht doen.  Soms mocht het niet van de dierenarts, maar meestal was het 

gewoon de eigenaar die het niet zou appreciëren als ik bepaalde handelingen zou uitvoeren. 

Ik heb eenmaal een stuk van de huid na een keizersnede bij het rund mogen dichthechten, maar voor 

de rest is het niet verder gekomen dan een echo-toestel vasthouden of een staart van een koe uit de 

weg houden.  Aan de ene kant vond ik dat spijtig, want sommige zaken wou ik wel graag eens 

proberen, zoals rectaal onderzoek van het rund, maar aan de andere kant waren er ook zaken die 

moesten gebeuren die ik gewoon niet zou durven doen. 
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Ik heb wel gemerkt dat de verdeling van werk zoals ik ze heb meegemaakt zeker niet de algemene 

trend is, want bij veel andere studenten hoorde ik zelfs het tegenovergestelde.  Er hangt natuurlijk veel 

af van de dierenarts.  Wat ik wel zeker wil vermelden, is dat ik het toch leuk vond om eens een paar 

keizersnedes van dichtbij mee te maken en ik kon op meerdere momenten het meer relaxte aspect 

van het ‘op de baan’ zijn in tegenstelling tot vastgelegde uren van consultaties ook wel appreciëren. 

 

Wat bij mij dan weer beter meegevallen is bij de grote huisdieren dan bij sommige andere studenten 

waar ik mee gesproken heb, is het praktische aspect van de zaak.   

Qua afstand lagen beide praktijken niet ver van mijn eigen huis en dat maakte het ook wel makkelijk 

om op stille momenten even naar huis te gaan en ook de dierenartsen vonden het gemakkelijk om mij 

op hun weg naar de praktijk af te zetten en te komen oppikken. 

Ik heb ook gehoord van vele studenten dat ze moeilijker een stageplaats vonden voor grote huisdieren  

dan voor de gezelschapsdieren met de reden dat sommige dierenartsen het papierwerk niet zagen 

zitten en soms een student als het ware als een last beschouwden.  Dat was bij mij dan ook weer 

helemaal niet het geval. 

 

Wat mijn eigen vaardigheden en kennis betreft, vond ik dat ik het best goed deed.  Ik probeerde altijd 

mee na te denken en dat is volgens mij toch de manier waarop je het meeste leert.  Wat mij wel opviel 

was, dat ik van medische beeldvorming en geneesmiddelen echt heel weinig wist.  Sommige zaken 

kende ik van bij mijn eigen dieren, maar vooral voor sedatie en anesthesie was ik een echte leek.  Ik 

vroeg dan ook vaak extra uitleg en op rustige momenten kreeg ik als het ware een beetje les in het 

interpreteren van radiografieën.   

 

Wat de praktijken zelf betreft, vind ik het concept van de groepspraktijk voor een beginnend dierenarts 

echt heel interessant en leerrijk.  Je hebt collega’s met wie je kan overleggen, van wie je kan leren en 

zelf werk ik ook liever samen dan alleen.  Met meer mensen weet je ook altijd meer en is het ook eens 

mogelijk om het werk wat te verdelen, wanneer er eens iets tussenkomt.  Tenslotte vind ik dat je werkt 

om te leven en niet omgekeerd. 

Op termijn zou ik misschien wel graag een eigen praktijk hebben, maar ik ben er nog niet echt uit.  Ik 

zie er heel veel voor- en nadelen van in.  Thuis kunnen werken in een eigen praktijk zou ik heel handig 

vinden, zeker als je denkt aan de late uren van de consultaties en een gezinsleven met kinderen.   

Zelf uw werk kunnen regelen en bepalen hoe bepaalde zaken gaan, vind ik op zich ook een pluspunt, 

maar ik denk niet dat ik het moeilijk zou hebben om als het ware ‘onder’ iemand te functioneren.  

Nadelen zie ik dan weer in het feit dat je verantwoordelijk bent voor alle financiële en technische 

aspecten van de zaak en ik heb het gevoel dat ik over veel van zo’n zaken nog niet echt veel kennis 

heb.  Als je een eigen praktijk hebt, is het denk ik ook logisch dat je meer zorgen mee naar huis neemt 

en je heel moeilijk afstand kan doen van je praktijk, zowel mentaal als fysisch.  Ik denk toch wel dat ik 

dat de eerste jaren nog nodig zal hebben, van eventjes rust te kunnen hebben en als het werk erop 

zich, dat het er ook echt op zit en niet dat ik nog papierwerk moet beginnen doen. 
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Op dat vlak heeft de stage mij niet echt heel veel bijgebracht.  Ik zag wel dat er soms facturen 

moesten gemaakt worden, maar heel veel van die ‘papierwinkel’ heb ik niet gezien.   

In dat opzicht was het misschien wel nuttiger geweest om de cursus over het praktijkmanagement 

toch niet te verschuiven naar de eerste master.  Er werden daarin heel wat nuttige dingen aangehaald 

waar ik misschien wat meer over had kunnen vragen als het nog vers in mijn geheugen zou zitten, 

want persoonlijk ben ik niet echt thuis in de wereld van de economie en het boekhouden en dergelijke. 

 

Wat de eenmanspraktijk van grote huisdieren betreft, heb ik een gemengd gevoel.  Ik vond het vaak 

heel aangenaam dat je zelf je werk kan plannen en dus ook je vrije tijd tussendoor.  Alhoewel ik het 

soms wat moeilijk had met de manier waarop je, wanneer er weinig werk is, als het ware zit te 

wachten op een telefoon.  Dat vond ik minder prettig. 

Het buiten zijn vond ik wel heel leuk en zou ik toch op de duur wel wat missen in de kleine 

huisdierenpraktijk.  Het voordeel hier is natuurlijk dat de uren in zekere zin wat vaster zijn en je op 

voorhand al meer een indruk hebt van hoe de dag zal verlopen.  Wat ik in die zin zeker niet zal missen 

is het feit dat er in de drukke seizoenen bij de grote huisdieren ook veel nachtwerk aan bod komt.  Dat 

zou ik niet zien zitten en het was ook één van de zaken waarom ik beslist heb om gezelschapsdieren 

te gaan doen.  Ook in combinatie met een gezin lijkt de grote huisdierensector mij soms wat moeilijk 

om alles te gepland te krijgen.   

 

De stage heeft mij dus in zekere zin nogmaals bevestigd dat ik de goeie keuze heb gemaakt en ik ben 

in dat opzicht wel heel blij dat de stage bij de gezelschapsdieren zo goed is meegevallen en dat ik er 

toch wel wat praktijkervaring mee heb opgedaan.  Het is ook een goede introductie geweest bij de 

dierenarts en een kans om te tonen wat je waard bent om dan misschien in de toekomst nog meer 

mee te gaan helpen. 

Wat ik wel merk is dat als ik mijn verslagen nu, een paar maanden later dan wanneer ik ze schreef, 

herlees, dat ik toch al geëvolueerd ben en veel bijgeleerd heb door de specifieke lessen en de 

klinieken.  Vooral het verschil in taalgebruik valt mij op als ik mijn logboek nog eens overloop.  Er zijn 

heel wat dingen die ik nu anders zou formuleren en zeker en vast ook meer begrijp dan toen. 

In dat opzicht kijk ik er wel naar uit om te proberen in de grote vakantie tijd vrij te maken om nog wat 

meer stage te gaan doen, zij het dan op vrijwillige basis.  Het doet ook wel uitkijken naar de derde 

master en het omzetten van heel veel theorie in de praktijk. 

Ik heb een goed gevoel bij mijn keuze van de gezelschapsdieren en ik denk dat dat heel belangrijk is.  

Want als je iets echt graag wil, doe je het meestal ook beter en dat is toch wel één van mijn 

voornaamste doelen, een goede dierenarts worden.  Laat ons hopen dat het lukt! 

 

Wat de dieren zelf betreft, is mijn keuze dus al lang gemaakt en heb ik hoegenaamd geen twijfels 

meer.  Grote huisdieren laat ik over aan iemand die het hopelijk net zo goed wil doen later als ik, maar 

al bij al ben ik wel blij dat ik toch nog eens een kijkje heb kunnen nemen in de wondere wereld van de 

grote huisdieren. 

 




