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ABSTRACT 

Probleemstelling: Door de vele directe en indirecte gezondheidsrisico’s van idiopathische scoliose is 

een vroegtijdige diagnose belangrijk om een juiste behandelingsstrategie te kunnen uitwerken. In die 

optiek is het ook nuttig om de oorzakelijke factoren van deze aandoening te kennen. 

Doelstelling: Deze masterproef geeft een overzicht van de genetische basis van idiopathische scoliose. 

Hierbij werd specifiek gefocust op de adolescente idiopathische scoliose (AIS), gezien deze het 

frequentst voorkomt. 

Methodologie: Er werd een literatuurstudie uitgevoerd naar de genetische basis van idiopathische 

scoliose. De meeste artikels dateren van na 2005 om zo een overzicht te kunnen geven van de meest 

recente informatie betreffende dit onderwerp. De syndromale en congenitale vorm van scoliose 

werden niet opgenomen in deze masterproef. 

Resultaten: Hier wordt een opsomming gegeven van de gevonden resultaten uit de verschillende 

artikels. Er werd besproken of de vooropgestelde associatie met AIS door de resultaten van deze 

studies bevestigd werd. Er worden zowel positieve als negatieve correlaties behandeld. 

Discussie: In dit deel worden de gevonden resultaten ingedeeld in 6 verschillende categorieën. Er 

wordt per categorie besproken hoe dit betrokken kan zijn in de etiopathogenese van AIS. 

Conclusie: De conclusie van de masterproef is dat er ondanks het feit dat er reeds veel onderzoek 

gebeurd is om de oorsprong van deze complexe aandoening te ontrafelen, de huidige informatie 

gefragmenteerd blijft en niet eenduidig is. We stellen voor dat verder onderzoek kan gebeuren naar de 

componenten van bindweefsel, aangezien dit volgens ons een onderzoekspiste is die onvoldoende 

geëxploreerd is. Het uitvoeren van associatiestudies kan eveneens helpen in het blootleggen van de 

onderliggende moleculaire cascades. 

Trefwoorden: idiopathische scoliose, adolescenten, genetische basis 
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INLEIDING 

1) Situering van Adolescente Idiopathische scoliose (AIS) 

Adolescente idiopathische scoliose (AIS) is de meest frequent voorkomende spinale deformatie 

wereldwijd. Het treft bijna 4% van de adolescenten.(1) Van de klinisch vastgestelde scolioses is 70% 

tot 80% idiopathisch. AIS kan klinisch gediagnosticeerd worden door een directe observatie van de 

rug of door het vooroverbuigen volgens de Adams test. Deze test is positief wanneer er een verschil in 

hoogte opgemerkt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde naast de ruggengraat. De 

uitgebreidheid van de kromming kan dan gemeten worden door het berekenen van de hoek van Cobb 

op een radiologische opname.(2) Voor een kleine curvatuur (<10°) vinden we een vergelijkbare man-

vrouw ratio. Krommingen >30° werden echter vaker gediagnosticeerd bij meisjes, met een 

geslachtsratio van 7-1.(3) De deformatie wordt veroorzaakt door de rotatie, translatie en angulatie van 

wervellichamen, zowel op transversaal, coronaal als sagittaal vlak.(4) De curvaturen die voornamelijk 

in de literatuur beschreven worden, zijn enkel of dubbel lateraal. Drievoudige curves zijn eerder 

zeldzaam.(5)  

AIS is een stoornis waarvan de etiologie nog niet precies gekend is. Het komt voor bij gezonde 

kinderen die niet lijden aan een onderliggende neuromusculaire aandoening. AIS presenteert zich 

voornamelijk in de prepuberteit (10-16jaar) en is in sommige gevallen snel progressief. De meeste 

curves die men diagnosticeert gedurende de adolescentie, vinden hun oorsprong vermoedelijk reeds in 

de jongere jaren. Deze kromming neemt toe tijdens de puberteit door de snelle groei. Dit heeft een 

destabiliserend effect op de gebogen ruggengraat. Wanneer deze ziekte onbehandeld blijft kan ze 

leiden tot een verlies van mobiliteit, rugpijn en tot respiratoire en cardiale problemen.(1) De mildste 

curves (5-20°) worden zelden behandeld aangezien ze geen significante pijnklachten, deformatie of 

functionele problemen veroorzaken. De matige curves (20-40°) worden vaak behandeld door middel 

van bracing, in een poging tot het afremmen of het tot een halt brengen van de progressie van de 

curve. De ernstige curves (>40°) worden voornamelijk heelkundig gecorrigeerd.(6) 

Populatiestudies toonden aan dat er een verhoogde incidentie is van scoliose bij verwanten, in 

vergelijking met de incidentie bij de rest van de populatie. Het risico op het ontwikkelen van deze 

aandoening neemt af naarmate de graad van verwantschap afneemt. Dit laagste risico is echter nog 

steeds een stuk hoger dan het risico in de algemene bevolking.(6) Dit suggereert dat scoliose minstens 

in een aantal gevallen een overerfbare aandoening is. Tweelingen studies toonden een hogere 

concordantie voor de aandoening bij monozygote tweelingen (73%) dan bij dizygote tweelingen 

(36%).(7) en (8)  
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Ondanks de beschrijving van de familiale oorsprong van deze aandoening, is men het nog niet eens 

over het overervingspatroon. Studies die zich baseerden op heterogene populaties suggereerden een 

autosomaal dominante overerving, een X-gebonden overerving, of beide.(9)  

Volgens de huidige meest gangbare hypothese is AIS een complexe multifactoriële aandoening, 

waarbij de betrokkenheid van genetische factoren algemeen aanvaard is.(4) Genetische analyses 

hebben reeds verschillende mogelijke loci geïdentificeerd die kunnen voorbeschikken tot de 

ontwikkeling van AIS. Chromosomale regio’s op 6q, 8q, 10q, 17p, 18q, 19p en Xq werden 

beschreven.(1) Men veronderstelt dat er geen majeure genen zijn die AIS veroorzaken, maar dat 

combinaties van sequentie varianten van mogelijke predisponerende genen een synergistisch effect 

zouden kunnen hebben in het bepalen van de malformatie.(10) Dit resulteert in een belangrijke 

klinische en genetische heterogeniteit.(5)  

2) Situering van deze masterproef 

Het doel van deze studie is een overzicht te maken van de reeds geïdentificeerde chromosomen en loci 

en de eraan gekoppelde indicaties van interactie. De identificatie van een genetische locus die een 

individu voorbeschikt tot de ontwikkeling van idiopathische scoliose zal ons toelaten een dieper 

inzicht te vergaren in de spinale groei en stabiliteit. Dit zal op termijn hopelijk leiden tot betere 

therapeutische technieken voor deze aandoening.(8) 

Het eerste deel van deze masterproef beschrijft de methodologie. Hierbij worden eerst de procedure en 

de populatie van de literatuurstudie beschreven. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de 

verschillende inclusie- en exclusiecriteria die gehanteerd zijn bij deze masterproef.  

De resultaten vormen het tweede deel van deze masterproef. Hierbij wordt een opsomming gegeven 

van de relevante informatie die voornamelijk bekomen werd uit de literatuurstudie. Ook wordt een 

samenvattende tabel meegegeven die een duidelijk overzicht biedt van de besproken punten binnen 

deze masterproef. 

Het laatste deel is de discussie. Hierbij worden er verklaringen gezocht voor de bekomen resultaten en 

worden deze ook getoetst met resultaten die teruggevonden werden in de literatuur. Verder worden de 

sterktes en de beperkingen van dit onderzoek en de mogelijkheden voor verder onderzoek vermeld. 

Tenslotte wordt de conclusie van deze masterproef weergegeven. 
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METHODOLOGIE 

Mijn eerste zoekopdracht was een screening van de databank van PubMed op basis van de zoekterm 

‘Recent genetics scoliosis’. Dit leverde 35 resultaten op. Vervolgens verfijnde ik deze zoekopdracht 

naar review artikels, waarbij ik 18 artikels te zien kreeg. Via één van deze artikels kwam ik op de site 

van Ovid terecht. Hier werden nog een aantal verwante artikels gepresenteerd, waaruit ik er 2 opnam 

in mijn lijst met artikels. 

Ik voerde een nieuwe zoekterm in: ‘genetics scoliosis’. Deze zoekterm geeft een uitgebreider resultaat 

dan de vorige. Opnieuw filterde ik naar review artikels. Via de ‘citated relations’ van een aantal van 

deze artikels vond ik nieuwe interessante artikels. Vervolgens doorzocht ik de databank van ‘Web of 

Science’ door middel van de zoekterm ‘Idiopathic scoliosis etiology’ 

Ten slotte vond ik nog een aantal interessante artikels door de referentielijsten van de reeds gevonden 

artikels door te nemen. Aangezien deze thesis gaat over de ‘recente inzichten’ koos ik voornamelijk 

artikels die verschenen na het jaar 2005. 

1) Exclusiecriteria 

Na het doorlezen van de abstracten van al deze artikels bemerkte ik dat de gevonden informatie zich in 

essentie verdeelde over 3 categorieën: congenitale, syndromale en idiopathische scoliose. We 

beschrijven hieronder kort de syndromale en congenitale vorm van scoliose, deze werden evenwel niet 

verder opgenomen in deze masterproef. 

Idiopathische scoliose (IS) wordt gedefinieerd als een laterale curvatuur van de ruggengraat waarbij 

men nog geen oorzaak kan weerhouden.(11) (zie verder) Een voorgeschiedenis van klinische tekenen 

zoals bloedklonters, cardiale afwijkingen, vroegtijdige osteoporose en erfelijke aandoeningen bij een 

individu met idiopathische scoliose sloot deze gevallen uit de studies. Deze exclusie steunt op het feit 

dat de vermelde klinische tekenen niet duidelijk met scoliose verbonden zijn, maar wel erfelijk 

bepaald zijn. Daardoor zouden de studie resultaten bekomen op dergelijke patiënten interfereren met 

het vaststellen van een mogelijke oorzakelijke link tussen bepaalde genetische factoren en AIS.  

Congenitale scoliose (CS) wordt gedefinieerd als een laterale curvatuur van de ruggengraat ten 

gevolge van een ontwikkelingsafwijking die zich afspeelt op verschillende orgaansystemen. 

Aangezien CS meestal een sporadische aandoening is, is het over het algemeen niet mogelijk om 

conventionele genetische koppelingsanalyses uit te voeren om chromosomale regio’s te identificeren 

die een rol spelen in de ontwikkeling van deze aandoening.(11) 

Scoliose is niet steeds een geïsoleerd gegeven. Het kan ook voorkomen als onderdeel van een 

syndroom zoals het syndroom van Ehlers-Danlos, het syndroom van Marfan en dergelijke meer. 

In dat geval spreken we van syndromale scoliose. Het syndroom van Marfan bijvoorbeeld, is een 
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autosomaal dominante aandoening van het bindweefsel die een invloed heeft op het cardiovasculair, 

het oculair en het skeletale systeem. Het syndroom van Marfan kent een incidentie in de algemene 

populatie van ongeveer 1/10000. Een mutatie binnen het fibrilline-1 gen, dat gelokaliseerd is op 

chromosoom 15q21.1, is verantwoordelijk voor de klinische manifestaties van het Marfan syndroom. 

Scoliose is hier één van de belangrijkste orthopedische afwijkingen. Het komt voor bij ongeveer 62% 

van de patiënten met het syndroom van Marfan met een gelijke geslachts-ratio.(12) 

2) Inclusiecriteria 

Idiopathische scoliose (IS) wordt gedefinieerd als een laterale curvatuur van de ruggengraat waarbij 

men nog geen oorzaak kan weerhouden. Een onderverdeling van IS is gebaseerd op de leeftijd waarop 

men voor het eerst deze aandoening presenteerde: infantiel (0-3jaar), juveniel (3-11jaar) en adolescent 

(>11jaar).(11) 

Gezien adolescente idiopathische scoliose (AIS) de frequentst voorkomende vorm is van scoliose, 

besloot ik het onderwerp van deze thesis hierop toe te spitsen. De data bekomen uit de studies 

baseerden zich op een aantal belangrijke criteria voor het bepalen van de studiepopulatie. De criteria 

voor het stellen van de diagnose van scoliose was: een anamnese en klinisch onderzoek dat 

overeenkomt met een sagittale spinale curvatuur, een staande antero-posterieure radiologische opname 

met een rotatie van de pedikels van ≥10° via de Cobb methode, en geen congenitale afwijking. Bij 

patiënten met meer dan één curve in de ruggengraat, nam men de waarde van de grootste curve als 

Cobb-waarde voor de analyses. 
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RESULTATEN 

Genetische polymorfismen zijn goedaardige variaties binnen de DNA structuur, ze variëren van 

persoon tot persoon. De lokalisatie van deze specifieke regio’s in het genoom en de bepaling van hun 

associatie met een aandoening is mogelijk aan de hand van de nabijheid van single nucleotide 

polymorfismen (SNPs) bij een bepaalde nucleotide sequentie die fungeert als een functioneel aspect 

van het genoom.(9)  

Genetische koppelingsanalyse is een methode die genen in kaart brengt en hiervoor gebruik maakt van 

families om te bepalen of twee genen gelinkt zijn wanneer ze van de ene generatie op de volgende 

worden overgedragen. Koppeling kan men namelijk definiëren als de neiging van allelen die dicht bij 

elkaar liggen op hetzelfde chromosoom om als een eenheid overgedragen te worden door de meiose. 

Koppelingsanalyse is een bijzonder belangrijke en krachtige aanpak in de medische genetica omwille 

van het feit dat het de enige methode is die het mogelijk maakt om genen in kaart te brengen, inclusief 

ziekte-genen. De meerderheid van de genen die aan de basis liggen van een genetische aandoening 

kunnen op deze manier gedetecteerd worden.(32) 

De zoektocht naar verantwoordelijke ziekte-genen start vaak met een koppelingsanalyse. Dit is een 

kwantitatieve methode die toelaat om de functie van genen te associëren met hun locatie op een 

chromosoom. Deze locatie kan men vinden aan de hand van een andere DNA sequentie waarvan men 

reeds de locatie kent. Het gaat uit van het principe dat alle chromosomen in paren voorkomen. Elk 

paar bevat hetzelfde aantal genen in dezelfde volgorde, maar de sequentie kan verschillen. Men noemt 

deze sequentie varianten allelen. 

In het geval van ziekte-genen vinden we enerzijds de normale allelen en anderzijds het ziekte-allel. 

Men kan deze onderscheiden op basis van het voorkomen van de ziekte in de familie. Genetische 

merkers zijn DNA sequenties die de polymorfismen aanduiden in de populatie. Ze komen bij iedereen 

voor en kunnen aangeduid worden dankzij onder andere de polymerase-ketting reactie (PCR). 

Het bepalen van de oorsprong van de DNA sequentie laat ons toe te onderzoeken of er recombinatie 

optrad en waar. Recombinatie is een min of meer toevallig gegeven. Wanneer er een grote afstand is 

tussen de twee DNA sequenties op een chromosoom, is er een grote kans dat recombinatie optreedt. 

Wanneer daarentegen twee DNA sequenties dicht bij elkaar liggen, is de kans kleiner dat ze zullen 

recombineren. Hier zullen de allelen samen blijven: dit noemt men de koppeling. 

Ziekte-genen kunnen in kaart gebracht worden door de recombinatie te meten in vergelijking met 

verschillende merkers verspreid over het genoom. Meestal treedt recombinatie frequent op, dit wijst 

erop dat het ziekte-gen en het merker-gen ver van elkaar gelegen zijn. Sommige merkers echter zullen 

niet recombineren met het ziekte-gen omdat ze dicht bij elkaar gelegen zijn. Ideaal zouden merkers die 
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dichtbij elkaar liggen geïdentificeerd worden wanneer ze naast het ziekte-gen liggen en de kandidaat 

regio bepalen van het genoom bepalen tussen de 1 en 5 miljoen bp lengte. Het verantwoordelijke 

ziekte-gen zal ergens in deze regio liggen. (33) Als nadeel van koppelingsanalyse noteren we dat 

onderzoek van niet-verwanten geen informatie zal opleveren omdat dan de maternele en paternele 

allelen niet achterhaald kunnen worden. Om die reden werden telkens families/verwanten onderzocht.  

De kandidaat gen benadering is een klassieke aanpak voor het identificeren van ziekte-genen. Genen 

met gekende eiwitten die relevant lijken voor de fysiologische basis van de ziekte kunnen individueel 

getest worden bij patiënten, families en/of geselecteerde studiepopulaties.(9) De kandidaat-gen 

benadering zorgt voor het ontwikkelen en het testen van hypotheses betreffende de oorzaak van een 

erfelijke ziekte. Deze hypothesen zijn gebaseerd op het fenotype van deze aandoening, de positie van 

deze ziekte-locus en het kandidaat-gen op kaart en de rol van deze kandidaat in de betrokken 

weefselstructuur.(32) Een nadeel van deze kandidaat-gen benadering is dat men enkel kan uitgaan van 

gekende ziekte-genen. Niet gekende genen zullen gemist worden. 

1) Een overzicht van de gevonden genetische associaties met AIS  

Zeventig procent van de ontdekte merkers zijn geassocieerd met genen die eerder niet werden 

geassocieerd met de musculo-skeletale functie. Deze genetische merkers segregeren in verschillende 

metabole signaalcascades, zoals het calcium-metabolisme, de neuro-ontwikkeling en de 

signaaltransductie. Verder onderzoek naar de moleculaire biologie van AIS kan leiden tot een meer 

fundamenteel begrip van de pathogenese. Dit zou eveneens een farmacologische benadering kunnen 

toelaten voor de behandeling of preventie van progressieve AIS.(13)  

1.1  Chromosoom 19p13 

Chan et al. rapporteerden een genetische locus die verantwoordelijk is voor AIS, gelegen op het 

chromosoom 19p13.  

Dit resultaat werd bekomen door middel van een koppelingsanalyse op 7 families van Chinese 

afkomst met AIS. Er werden recombinaties gevoerd om zo de kritische regio op chromosoom 19 te 

vernauwen tot 19p13. Dit kwam overeen met een regio van 1,9Mbp in de humane genoom sequentie. 

Binnen deze regio zijn er ongeveer 71 mogelijke gen-sequenties geïdentificeerd. Genen die tot 

expressie gebracht worden door chondrocyten, osteoclasten of fibroblasten zouden potentiële 

kandidaat-genen kunnen zijn voor AIS. 

Een eerste belangrijk kandidaat-gen binnen deze regio is het leucine-rijk α-2-glycoproteïne gen, dat tot 

uiting komt in chondrocyten. Een tweede belangrijk gen is het SH3 domein GRB2-like 1 gen, dat tot 

uiting komt in osteoclasten. Zoals hierboven beschreven zouden deze potentiële kandidaat-genen voor 

AIS kunnen zijn omdat ze beide betrokken zijn in het klinisch beeld ervan.(2) 
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Latere studies van het chromosoom 19p13, onder andere door Alden et al., toonden eveneens aan dat 

deze regio geassocieerd is aan AIS en concludeerden dat 19p13.3 van bijzonder belang is.  

Deze studie onderzocht een uitgebreide studiepopulatie van 1198 individuen verdeeld over 202 

families door middel van koppelingsanalyse. Zij vonden verschillende genen in de regio van 

chromosoom 19p13 die mogelijks van belang kunnen zijn. Fibrilline-3 is een eerste kandidaat gen in 

de etiologie van IS. Het behoort tot de familie van fibrilline eiwitten. Deze spelen een belangrijke rol 

bij de opbouw van de extracellulaire matrix, die stevigheid en structuur geeft aan verschillende 

weefsels, zoals het bindweefsel en het botweefsel. Binnen de 19p13 regio is het gen dat codeert voor 

de thromboxaan A2 receptor (een potente stimulator van de bloedplaatjes aggregatie) een tweede 

sterke kandidaat in de pathogenese van IS. Onderzoek naar de relatie tussen bloedplaatjes en IS heeft 

zich voornamelijk toegespitst op calmoduline, actine en myosine (zie verder).(14) 

Omwille van de heterogeniteit van deze aandoening en de grootte van het humane genoom lijkt het 

onwaarschijnlijk dat dezelfde regio enkel door toeval geïdentificeerd is bij meerdere individuen van 2 

verschillende populaties.(14) 

1.2 Associatie met CHD7 gen polymorfismen 

Het CHD7 gen (chromodomein helicase DNA bindend proteïne 7) werd uitgekozen als kandidaat-gen 

voor IS omwille van zijn eerdere associatie met ziektes die eveneens scoliose tot uiting brengen, zoals 

het CHARGE syndroom (Coloboma van de ogen, Hartafwijkingen, Atresie van de choanae, Retardatie 

van groei en ontwikkeling, Genitale en/of urinaire afwijkingen en Oor afwijkingen en doofheid). Een 

implicatie van deze bevindingen is, dat een variatie in de genen die verantwoordelijk zijn voor andere 

zeldzame stoornissen op dezelfde manier kunnen bijdragen tot de gevoeligheid voor idiopathische 

scoliose en dat er op die manier sprake kan zijn van een zekere etiologische overlap.  

Bij deze studie door Gao et al. werd uitgegaan van een reeds beschikbare studiepopulatie waarbij men 

opnieuw een genoomwijde scan uitvoerde. De SNP loci die geassocieerd waren met een 

kwetsbaarheid voor IS liggen op een regio van ongeveer 116kb op het CHD7 gen.  

Het CDH7 gen is gelegen op chromosoom 8q12 en speelt een rol in de organisatie van chromatine. 

Chromatine organiseert DNA en eiwitten in de chromosomen. De structuur van chromatine kan 

gewijzigd worden op basis van de organisatiegraad van het DNA. Wanneer het DNA sterk 

georganiseerd is, is de genexpressie van CHD7 lager dan wanneer het minder georganiseerd is. Men 

stelt de hypothese dat een relatief gedaalde functie van het CHD7 gen in de postnatale periode, en 

voornamelijk gedurende de adolescente groeispurt, de normale groeipatronen zou kunnen verstoren en 

zo het individu zou kunnen voorbeschikken tot het ontwikkelen van een spinale deformatie. Met 

andere woorden, een sterker georganiseerd DNA geeft een hogere kans op spinale deformatie. 
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Dit resultaat geeft een beschrijving van een verantwoordelijk gen en biedt zo een inzicht in de 

onderliggende ziektemechanismen van AIS. De resultaten van deze studie suggereren eveneens dat 

doelwitten verder in de signaalcascade van CHD7 belangrijke actoren kunnen zijn in de pathogenese 

van IS.(15) 

1.3 MTNR1A, MTNR1B en AIS 

1.3.1 MTNR1B als predisponerend gen voor AIS 

Sinds de ontdekking dat een resectie van de epifyse bij kippen leidde tot de ontwikkeling van scoliose 

werd er veel gesproken over de rol van melatonine in de etiopathogenese van AIS. De epifyse zorgt 

voor de productie van melatonine. Melatonine werkt in op 2 verschillende transmembranaire 

receptoren, namelijk de melatonine receptor 1A (MTNR1A) en de melatonine receptor 1B 

(MTNR1B). Deze zijn gekoppeld aan een Gi proteïne.  

De melatonine 1B receptor ligt op chromosoom 11q en komt voornamelijk tot uiting bij osteoblasten 

en osteoclasten. In de studie van Qiu et al. werd door middel van een case-control studie nagegaan of 

MTNR1B gen polymorfismen geassocieerd zijn met de predispositie tot en/of de ernst van AIS. 

Omdat tag-SNPs informatieve polymorfismen zijn die het best de diversiteit karakteriseren en dus de 

genetische variaties binnen een gen, werden in deze studie tag-SNPs gebruikt om de genetische 

associatie te bestuderen tussen het MTNR1B gen en het voorkomen van AIS. De resultaten toonden 

dat het voorkomen van AIS geassocieerd was met het SNP rs4753426 dat ligt in de regulatorische 

regio van MTNR1B. Op dit moment kan de mogelijke bijdrage van een andere ongekende variant niet 

volledig uitgesloten worden. Polymorfismen, zoals het SNP rs4753426, die de genexpressie 

beïnvloeden van het MTNR1B gen kunnen leiden tot een gereduceerde expressie van de melatonine 

receptor 1B. Dit zou kunnen resulteren in een functionele deficiëntie van melatonine.  

Polymorfismen van het MTNR1B gen waren geassocieerd met AIS, maar echter niet met de ernst van 

de curve. Dit suggereert dat MTNR1B een predisponerend gen is in AIS. De aanwijzingen dat 

MTNR1B een AIS predisponerend gen is verschaffen verdere ondersteuning voor de hypothese van 

een melatonine signaalcascade disfunctie bij AIS.(16)  

1.3.2 MTNR1A is niet geassocieerd met AIS 

Zoals hierboven besproken is het MTNR1B gen predisponerend voor AIS. Hetzelfde team 

onderzoekers onderzocht of de melatonine 1A receptor (MTNR1A) eveneens geassocieerd was aan 

AIS. Omdat het in beide gevallen om melatonine receptoren gaat en omdat het studies betreft die door 

hetzelfde team werden uitgevoerd bespreken we deze twee factoren na elkaar, ondanks het feit dat hun 

mogelijke betrokkenheid zeer sterk blijkt te verschillen. 
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Het MTNR1A gen is gelegen op chromosoom 4q. Er werd een studie opgezet om de link tussen AIS 

en chromosoom 4q te evalueren en om een analyse uit te voeren van de varianten in MTNR1A die 

bruikbaar zouden kunnen zijn in het testen van de voorbeschikking voor verscheidene melatonine-

gerelateerde stoornissen en ter verduidelijking van de rol van melatonine receptoren bij de mens.(17)  

In totaal werden 226 meisjes met AIS opgenomen in de studie van Tang et al. Men vergeleek hiermee 

277 normale, gezonde adolescenten van dezelfde leeftijd. Alle adolescenten van de studie waren van 

Chinese afkomst. Het SNP rs2119882 werd gelokaliseerd in de promotor regio van het MTNR1A gen 

op basis van de HapMap. De frequentie van dit SNP werd onderzocht zowel bij de controlegroep als 

bij de aangetaste meisjes. Deze genotypische frequenties waren voor beide groepen gelijkaardig. Het 

promotor polymorfisme van het MTNR1A gen was niet geassocieerd met het voorkomen en met de 

ernst van de curve van AIS. Deze resultaten suggereren dus dat het MTNR1A gen noch een 

predisponerend gen, noch een ziekte-modificerend gen is.(18)  

Wanneer men de studies betreffende het MTNR1A gen bekijkt kan men vaststellen dat er een 

negatieve associatie bestaat tussen dit gen en AIS. Hieruit wordt geconcludeerd dat het MTNR1A gen 

wellicht niet betrokken is in de etiopathogenese van AIS, dit in tegenstelling tot het MTNR1B gen 

zoals hierboven besproken. 

1.4 Een nieuwe locus op chromosoom 12p 

In een studie door Raggio et al. werden 7 verschillende families met AIS van Europese afkomst 

onderzocht met zowel dominante als recessieve overervingsvormen. Door middel van een genoom-

wijde koppelingsanalyse werden signalen gedetecteerd op chromosomen 1, 6, 7, 8, 12 en 14. Om deze 

bevindingen verder te onderzoeken werd een fine-structure linkage mapping uitgevoerd van 

chromosoom 12p door middel van 20 additionele merkers.  

De gevonden regio 12p13.3 is rijk aan genen en bevat 95 gekende genen en een gelijkaardig aantal 

transcripten. Sommige van de genen binnen dit interval zijn goede kandidaten als determinanten voor 

de gevoeligheid voor AIS. Deze genen coderen onder andere voor bot-afhankelijke groeifactoren 

(GDF3), spier regulerende groeifactoren (FGF6), neuronen (NTF3) en componenten van de 

extracellulaire matrix (MFAP5). Hun deelname in de ontwikkeling van neuromusculair weefsel en 

bindweefsel zorgt ervoor dat dit mogelijke kandidaat genen zijn. 

Er bestaat evidentie voor een nieuwe locus op chromosoom 12p met een gevoeligheid voor AIS. Deze 

locus werd zowel bij een dominante als recessieve overerving vastgesteld. De hypothese wordt gesteld 

van een additief model van overerving met kenmerken van zowel dominante als recessieve overerving. 

Deze gegevens laten echter niet toe om te bepalen of dezelfde locus gevonden wordt bij zowel 

dominante als bij recessieve overerving, of om te bepalen of de link staat voor één enkele locus of 
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voor verschillende sterk met elkaar verbonden loci. Dit zal ongetwijfeld verder onderzocht worden 

aangezien deze nieuwe locus op chromosoom 12p een belangrijke vondst is.(19) 

1.5 Chromosoom 17p11 en autosomaal dominante IS 

De studie door Mandino et al. zorgde voor het vroegste bewijs van een belangrijk autosomaal 

dominant gen voor IS, dat gelokaliseerd is op chromosoom 17p11. Hiervoor werd een familie van 

Italiaanse afkomst onderzocht over 3 generaties. Er waren 11 individuen aangetast met een autosomaal 

dominante vorm van IS. 

Een koppelingsanalyse duidt een IS gen aan op een regio van ongeveer 20cM op chromosoom 

17p11.2. Vele genen bevinden zich in deze regio, zoals het heparine sulfaat 3-O-sulfotransferase 3A1 

en 3-O-sulfotransferase 3B1 genen. Hun eiwitproducten spelen een rol in de sulfering van 

coproteoglycan, een belangrijk proces in de organisatie van de osteo-ligamentaire structuren. 

Glycoproteoglycan afwijkingen vond men in het Schwartz-Jampel syndroom. Dit syndroom wordt 

veroorzaakt door mutaties in het perlecan gen, het voornaamste proteoglycan van de basale 

membranen. Het voorkomen van scoliose bij patiënten met dit syndroom suggereert een 

gemeenschappelijke pathogenese gemedieerd door proteoglycanen. Om deze reden lijkt dit een 

belangrijke piste in het onderzoek naar genen die betrokken zijn bij de etiologie van AIS. 

Het in kaart brengen van een autosomaal dominante IS locus op chromosoom 17p11.2 was een 

belangrijke vondst vrij vroeg in de zoektocht naar kandidaat genen voor de gevoeligheid voor IS. De 

identificatie hiervan zorgde voor meer inzicht in de ontwikkelingsprocessen van het skelet.(3) 

1.6 Twee loci voor autosomaal dominante AIS: 9q31.2-q34.2 en 17q25.3-qtel 

Er werden 25 families van Britse afkomst met 116 aangetaste leden met een autosomaal dominante 

overerving voor AIS bestudeerd door middel en een koppelingsanalyse.  Eerst werden eerder 

beschreven autosomaal dominante loci voor AIS op chromosomen 6p, 10q, 18q, 17q en 19p 

uitgesloten uit deze studie. Hierna werd een genoom-wijde screening uitgevoerd. Er werden 17 

merkers gebruikt voor de 9q31.2-q34.2 regio’s en 9 merkers voor 17q25.3-qtel. 

Eerder werd door Miller et al. chromosoom 9q aangeduid als zijnde significant in de ontwikkeling van 

een ernstige scoliose. Deze regio werd door de studie van Ocaka et al. bevestigd en verder verfijnd tot 

een potentieel oorzakelijk gen op 9q31.2-q34.2. De identificatie van een significante link op 17q25.3-

qtel voor AIS werd bij deze families voor het eerst beschreven.  

De regio’s op chromosomen 9q31.2-q34.2 en 17q25.3-qtel die gelinkt zijn aan AIS in deze 

studiepopulatie bevatten belangrijke kandidaat genen. De 9q locus en 17q locus bevatten 

respectievelijk 160 en 56 genen. Sterke kandidaat genen in deze regio’s zijn de transcriptiefactoren 

DDX31 op 9q34.2 en DDX48 op 17q25.3. Deze worden tot uiting gebracht in bindweefsel, bot, 
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ligamenten, spieren en huid en zouden een rol spelen in de embryogenese, spermatogenese en 

cellulaire groei en deling. De effecten van deze transcriptiefactoren passen in de biochemische 

oorsprong van scoliose. 

Men hoopt dat de identificatie van oorzakelijke genen binnen de kritische ziekte regio’s voor AIS 

zoals beschreven in deze studie op 9q31.2-34.2 en 17q25.3-qtel zullen helpen in de identificatie van 

andere loci en AIS ziekte-genen, die in een gemeenschappelijke signaalcascade kunnen ageren.(1) 

1.7 Associatie van BMP4, IL6, leptine, MMP3 en MTNR1B gen promotor polymorfismen 

Reeds eerder werd door Aulisa et al. en door Qiu et al. ontdekt dat interleukine-6 (IL6), matrix 

metalloproteïnase-3 (MMP3) en MTNR1B genen predisponerende genen zijn bij AIS. Aangezien 

zowel bot morfogenetisch proteïne 4 (BMP4) als leptine een belangrijke rol spelen in de botformatie 

en botremodelling en direct interageren met melatonine, IL6 en MMP3 zijn dit mogelijk ook 

voorbeschikkende genen. Het doel van de studie door Morocz et al. was het ontrafelen van de 

betrokkenheid van BMP4, IL6, leptine, MMP3 en MTNR1B gen promotor polymorfismen bij AIS. 

Een gecombineerde associatie van deze kandidaat genen werd eveneens bestudeerd om het additieve 

effect van bepaalde SNP patronen te achterhalen. Dit is de eerste studie waarbij de genetische 

associatie van de 5 promotor polymorfismen in een enkel-gen niveau en in combinaties werd 

onderzocht bij mensen van Hongaarse afkomst met AIS. 

Een verklarende figuur wordt hier getoond om de relatie tussen deze verschillende factoren beter te 

illustreren. Er wordt geïllustreerd hoe bv. IL6 inwerkt zowel op de adipocyten en de osteoblasten als 

op BMP4 en MMP3.  

[Afhankelijk van de reactie van Dr. Morocz op mijn verzoek wordt hetzij de originele figuur, hetzij 

een adaptatie ervan in deze masterproef opgenomen.] 
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Figuur 1: Een vereenvoudigd overzicht van de relatie tussen de verschillende kandidaat genen: BMP4, MMP3, 

IL6, leptin, en MTNR1B. Dit leidt tot een gewijzigde botvorming.(10) 

De polymorfismen voor deze vijf promotor SNPs werden geselecteerd uit de promotor SNP databank. 

Er werd een vergelijkende studie uitgevoerd tussen 126 patiënten en 197 gezonde individuen. De 

promotor SNPs van IL6, MMP3 en MTNR1B genen waren geassocieerd met AIS. Wanneer men de 

SNPs onafhankelijk bestudeerde werden er geen significante verschillen gevonden in de genotype 

frequenties van de 5 promotor SNPs tussen de AIS patiënten en de controlegroep. Bepaalde 

genotypische combinaties van de BMP4 en MMP3 genen daarentegen waren significant frequenter 

voorkomend bij de AIS patiënten dan in de controle groep. Eén van de genotypische combinaties van 

de BMP4 en leptine genen was eveneens significant frequenter bij de AIS patiënten dan in de 

controlegroep. Een combinatie van de leptine-IL6 gen-gen interactie werd bestudeerd en was 

significant gestegen in AIS. 

Deze studie suggereert dat individuen die zowel de mogelijke varianten van BMP4 als van MMP3 

dragen duidelijk een hogere predispositie hebben voor AIS dan individuen met slechts één variant. 

Gelijkaardig hiermee geeft de aanwezigheid van een bepaalde genotypische combinatie van 

IL6+leptine en MTNR1B+leptine genen eveneens een hogere risico op AIS. Deze bevindingen 

suggereren dat het effect van 2 of meer predisponerende genetische varianten van AIS gerelateerde 

factoren synergistisch kan zijn. Deze studie is van bijzonder belang om de interacties tussen 

verschillende genen en signaalcascades te onderzoeken.(10) 
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1.8  SNTG1: een kandidaat gen 

Nault et al. beschrijven een associatie tussen een gedaalde stabiliteit bij rechtop staan en de 

ontwikkeling van scoliose. Een verstoring van het houdingsevenwicht kan een belangrijke rol spelen 

in de progressie van de spinale curvatuur. De gekende biologie van SNTG1 past goed binnen deze 

theorie.  

SNTG1 is een gen dat codeert voor ɣ1-syntrofine en dat gelegen is op chromosoom 8q. Syntrofines 

zijn een groep cytoplasmatische perifere membraan eiwitten die direct geassocieerd zijn met 

dystrofine (het gen bij de ziekte van Duchenne). ɣ1-syntrofine is een neuronaal cel-specifiek eiwit. 

SNTG1 komt enkel tot uiting in deze regio’s van de hersenen waarvan men veronderstelt dat ze een 

effect hebben op de houdingscontrole en hierdoor op IS. De observaties suggereren dat het SNTG1 

gen voornamelijk tot uiting komt in het cerebellum, de hippocampus en de cortex. Dit alles suggereert 

dat het een belangrijk kandidaat gen is voor betrokkenheid in IS.  

Bashiardes et al. screenden een populatie van 152 aangetaste individuen en 480 individuen in de 

controlegroep op een mutatie van het SNTG1 gen. Het belangrijkste effect van een dergelijke mutatie 

is een verstoring van de functie van het SNTG1 gen op chromosoom 8q. Aangezien de resultaten 

aantoonden dat mutaties slechts bij 3 op 152 IS patiënten voorkomen, lijkt dit geen belangrijke rol te 

spelen als mogelijke oorzaak van de pathologie. Bij een aantal sporadische gevallen van IS werd een 

wijziging in de sequentie van SNTG1 aangetoond. Een expansie van dit onderzoek naar andere 

familieleden toonde geen co-segregatie van scoliose met deze wijzigingen. 

Ondanks de schaars positieve resultaten lijkt SNTG1 een interessante kandidaat, voornamelijk 

omwille van de biologische effecten. De resultaten uit deze studie ondersteunen deze veronderstelling 

echter niet volledig.(24) 

1.9 Associatie met de groeihormoon receptor  

Men stelt vast dat het ontstaan van AIS en van de progressie van de curve het resultaat is van een 

afwijkend groeipatroon van de wervelzuil. Meerdere rapporten, zoals door Cheung et al., vonden een 

verschillend antropometrisch profiel bij patiënten met AIS wanneer men deze vergeleek met een 

controlegroep van dezelfde leeftijd en geslacht. Dit suggereert een disregulatie van de groei tijdens de 

puberteit.  

De groeihormoon-insuline-like growth factor 1 (GH-IGF1) speelt een belangrijke rol bij de skeletale 

groei. De GH secretie neemt toe tijdens de puberteit. Het GH heeft (in tegenstelling tot IGF1) ook een 

direct effect op verschillende types botcellen. Ze stimuleren botaanmaak en -remodelling en reguleren 

zo de botgroei en botmassa.  
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Het groeihormoon receptor (GHR) gen, dat gelokaliseerd is ter hoogte van chromosoom 5p13, zou een 

mogelijke kandidaat kunnen zijn voor het veroorzaken van AIS. Het speelt namelijk een belangrijke 

rol in skeletale groei en de botmineralisatie. Qiu et al. stellen de hypothese dat GHR een kandidaat gen 

is voor de predispositie van AIS en als vermeend ziekte-modificerend gen gerelateerd is met de ernst 

van de curvatuur, de abnormale antropometrie en de osteopenie bij meisjes met AIS. 

Een grootschalige studie werd uitgevoerd bij 510 aangetaste meisjes en 363 gezonde individuen van 

Chinese afkomst en onderzocht of er een verschil was in de frequenties van de GHR gen 

polymorfismen.  

Geen enkel van de polymorfismen van het GHR gen was geassocieerd met de antropometrie en de 

BMD. Het is dus ook niet verrassend dat er geen associatie gevonden werd tussen de GHR 

polymorfismen en de ernst van de curvatuur. Dit leidde tot de conclusie dat het GHR gen geen 

voorbeschikkend gen is voor deze aandoening.  

Een eerdere pilootstudie door hetzelfde team van onderzoekers toonde dat IGF1 geassocieerd is met de 

ernst van de kromming, maar geen voorbeschikkend gen is. Dit suggereert evenwel dat de genen van 

GH-IGF1 een rol spelen in de etiopathogenese van AIS. Verder onderzoek is nodig om deze rol uit te 

klaren.(25) 

1.10 Gebrek aan associatie tussen het aggrecan gen en IS 

Aggrecan is een groot chondroïtine sulfaat proteoglycan dat bestaat uit verschillende monomeren die 

gebonden zijn aan een hyaluronzuur. Aggrecan is een belangrijke component van kraakbeen. Het heeft 

een sleutelrol in de osmotische eigenschappen van de extracellulaire matrix. Een wijziging in deze 

eigenschap, voornamelijk bij de tussenwervelschijven, zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van 

spinale instabiliteit. 

De studie van Marosy et al. onderzocht bij 202 families met een variabel overervingspatroon het 

specifieke aggrecan gen VNTR (Variabel Nucleotide Tandem Repeat) SNP door middel van een 

koppelingsanalyse.  

Er was geen significante relatie tussen het aggrecan gen en IS. Er werden bij de families die 

hoogstwaarschijnlijk een X-gebonden dominante overerving kennen wel significante resultaten 

gevonden in kandidaat regio’s op chromosoom 15q25-26, een regio die grenst aan de aggrecan locus.  

De regio op chromosoom 15q25-26, gelokaliseerd door deze data, bevat andere mogelijke kandidaat 

genen zoals hyaluron en proteoglycan proteïne 3 precursor (HAPLN3), insuline groeifactor 1 receptor 

(IGF1R), arrestine domein 4 gen (ARRDC4) en demusline (DMN). HAPLN3 is essentieel voor de 

stabilisatie en het verbeteren van de binding van aggrecan met hyaluronzuur door middel van 

koppelings eiwitten. IGF1R is een belangrijke bijdragende factor voor transformaties en wordt sterk 
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tot uiting gebracht in maligne weefsels. IGF1R en IGF zouden een essentiële rol hebben in de matrix 

biosynthese die nodig is voor het onderhouden van de mineralisatie. ARRDC4, een negatieve 

regulator van de G eiwit signaalcascades, is een oplosbaar eiwit dat zorgt voor de ontkoppeling van de 

receptor en het G eiwit. DMN werd gekarakteriseerd om intermediaire filament eiwitten te bevatten en 

vindt men voornamelijk in hart- en skeletspieren. Het kan eveneens functioneren om de spiercel 

integriteit te behouden. 

Deze negatieve resultaten sluiten echter het aggrecan gen niet volledig uit. Alternatieve 

polymorfismen en/of mutaties kunnen aanwezig zijn binnen het gen. Deze zouden kunnen 

geassocieerd zijn met scoliose en met de ernst van de curve. Verder onderzoek van het aggrecan gen 

en de andere kandidaat genen binnen deze regio is vereist voor het aflijnen van hun mogelijke rol in de 

ontwikkeling van IS en voor het identificeren van de onderliggende mechanismen van deze 

aandoening.(26) 

2) Andere belangrijke associaties met AIS 

De hieronder besproken associaties zijn in essentie eveneens sterk door genetische factoren bepaald. 

Het genetische materiaal van elk individu codeert voor sterke dan wel zwakke aanmaak van bepaalde 

eiwitten, inclusief deze eiwitten die bij de etiologie van AIS betrokken zijn. Het gaat in de hierna 

volgende associaties om eiwitten en andere eiwit producten waarvoor in de doorgenomen literatuur 

nog geen duidelijke link kon gelegd worden met geïdentificeerde loci op specifieke chromosomen. 

2.1 Trombocytair calmoduline en AIS 

Calmoduline, een calcium bindend receptor eiwit, is een kritische mediator van de cellulaire functie 

van calcium en een regulator van de belangrijkste enzymatische processen. Het reguleert de 

contractiele eigenschappen van spieren en bloedplaatjes door middel van zijn interactie met actine en 

myosine en de regulatie van de calcium flux van het sarcoplasmatisch reticulum (dit is een belangrijke 

structuur binnen de mitochondriën, de energieleveranciers van de cel) van de spiervezels. De 

contractiele systemen van bloedplaatjes en skeletspieren lijken op elkaar. Hieruit volgt dat een 

onderliggende systemische stoornis die het contractiele systeem van skeletspieren aantast, eveneens 

het contractiele systeem van bloedplaatjes zou aantasten. 

Een eerdere studie door Kindsfater et al. identificeerde reeds hogere calmoduline concentraties bij 

progressieve curves en bij curves met een grotere krommingsgraad. Het belang van deze studie door 

Lowe et al. is voornamelijk de longitudinale opvolging van de calmoduline concentraties van de 

jongeren met AIS, gedurende 3 jaar in de puberale groeiperiode. Deze meer langdurige opvolging is 

nodig om te bepalen of calmoduline kan beschouwd worden als een biomechanische merker van de 

curve progressie. Een beperking van deze studie is dat de studie slechts zeer recent aangevat is, 

waardoor tot nu toe alleen de resultaten van de beginfase van de studie besproken werden. Het is 
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belangrijk de resultaten te kennen op het einde van de 3 jaar waarin de patiënten gevolgd werden, na 

het bereiken van de volledige skeletale maturiteit. 

De calmoduline concentraties waren gestegen bij alle patiënten met een progressieve curve, ze bleven 

stabiel bij de meerderheid van de patiënten met een niet-progressieve curve en waren over het 

algemeen hoger bij curves met een krommingsgraad >30°. De calmoduline concentraties bleken 

afgenomen bij patiënten die een brace droegen of een spinale fusie ondergingen. Het blijkt dat de 

concentratie van calmoduline in bloedplaatjes sterk correleert met de progressie van de curve en 

stabiliseert door bracing of door een spinale fusie.(20) 

2.2 Leptine en AIS 

De veronderstelling dat er een relatie bestaat tussen de lichaams- en botmassa en AIS zorgde voor de 

identificatie van leptine, een adipocyt specifiek eiwit, als mogelijke oorzakelijke factor. De 

concentratie van leptine is veel hoger bij meisjes dan bij jongens. Het werd gesuggereerd dat leptine 

een rol speelt in de puberale groei van meisjes, zowel bij de start van de menarche, als bij de 

lichaamsgroei en de ontwikkeling. De circulerende leptine concentraties zijn sterk gecorreleerd met 

het lichaamsgewicht en met het BMI van jonge vrouwen. 

Tot op vandaag suggereren de data sterk dat leptine inwerkt op het botweefsel door zowel centrale als 

perifere signaalcascades. De leptine-afhankelijke centrale inhibitie van de botformatie wordt 

gemedieerd door de hypothalame kernen en door het sympatische zenuwstelsel. De perifere effecten 

van leptine, zoals de stimulatie van de osteoblast differentiatie en de inhibitie van de osteoclast 

activiteit door het binden met de specifieke receptor op de osteoblasten, kan resulteren in een gestegen 

botformatie en een gedaalde botabsorptie. Het wordt gesuggereerd dat er een balans zou kunnen zijn 

tussen de 2 eerder vermelde signaalcascades om de tegenstrijdige effecten van leptine op het bot op 

centraal en perifeer niveau op te oplossen. Er werd een positieve correlatie gevonden tussen leptine en 

de botmassa in sommige studies. Daardoor won het onderzoek naar de relatie tussen de circulerende 

leptine concentratie en de bot minerale inhoud (BMC) en de bot minerale densiteit (BMD) aan belang.  

Qiu et al. onderzochten onder andere de antropometrie, de BMD en de leptine concentraties. De 

resultaten toonden een duidelijk gedaalde concentratie aan van het circulerend leptine bij meisjes met 

AIS. Er was een positieve correlatie tussen leptine en de leeftijd, de menstruele status, het 

lichaamsgewicht, de lengte en het BMI. Deze correlatie suggereert dat de lagere concentratie van 

leptine een belangrijke rol speelt in de lagere lichaams- en botmassa van meisjes met AIS. In deze 

studie was er geen significante correlatie tussen de leptine concentraties en de grootte van de curve en 

was er geen significant verschil tussen meisjes met een kleine curve en de meisjes met een grote curve.  
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Of er al dan niet een associatie is tussen de leptine niveaus en de progressie van de curve moet nog 

onderzocht worden. Dit is namelijk de eerste voldoende gedocumenteerde studie betreffende leptine 

bij meisjes met AIS.(21) 

2.3 De associatie met groei en ontwikkeling 

Mechanische eigenschappen van de spinale weefsels, alignatie van de ruggengraat, abnormale stress 

(ofwel door krachten of door misplaatsing), en de manier waarop de ruggengraat ondersteund wordt 

zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van scoliose.  

Het is goed gekend dat kinderen met AIS groter en fijner zijn dan kinderen uit een controle groep. Er 

is wel geen bewijs van een primaire groeistoornis. Men veronderstelt dat er sprake is van een 

gegeneraliseerde groeistoornis eerder dan een stoornis die zich beperkt tot de wervelzuil. De 

progressie van de skeletale deformatie gedurende de groei zou bepaald worden door wetten zoals de 

Hueter-Volkmann wet. Deze stelt dat groei afhankelijk is van de mate van compressie van de 

groeiplaat, dit kan vertraagd worden door een toegenomen compressie en kan versneld worden door 

een toegenomen druk. 

Deze wet kan verklaard worden aan de hand van het begrip hypokyfose. Men weet dat IS geassocieerd 

is met hypokyfose. Men stelt een relatief onevenwicht tussen de anterieure en posterieure structuren 

van de ruggengraat voor als oorzaak van hypokyfose. Aangezien er de neiging is tot snelle groei in de 

vroege adolescentie, precies wanneer de scoliose het meest toeneemt, veronderstelt men dat de 

ruggengraat faalt in het groeipatroon en dat de posterieure ligamenten hierdoor niet groeien als 

antwoord op de anterieure ligamenten. Ze werken in plaats hiervan als een draad en dwingen de 

ruggengraat zo tot een lordose. Vooroverbuigen forceert de wervel van dit lordose segment zijdelings 

te verplaatsen, wat resulteert in een scoliose.  

Het wordt algemeen aanvaard dat groei gerelateerd is aan de ontwikkeling en progressie van scoliose. 

Er is echter geen bewijs dat groei op zich een oorzakelijke factor is. Geen éénduidige conclusies 

werden weerhouden met het oog op de etiologische rol van musculo-skeletale abnormaliteiten. De 

meeste afwijkingen zijn waarschijnlijk secundair aan de deformatie.(22)  

2.4 Collageen type X, Runx2 en AIS 

De extracellulaire matrix (ECM) geeft stevigheid en structuur aan verschillende weefsels, zoals het 

bindweefsel en het botweefsel. Onderzoek van de elementen van de ECM kan belangrijke informatie 

verschaffen over de ontwikkeling of progressie van AIS, aangezien zowel het bindweefsel als het 

botweefsel belangrijke spelers zijn in de etiopathogenese ervan. De hoofdelementen van de ECM zijn 

collageen, fibronectines, elastines en andere. Collageen is een eiwit dat deel uitmaakt van het 
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bindweefsel. Er bestaan verschillende types collageen, ze komen onder andere voor in de huid, de 

botten, de pezen en het kraakbeen. 

Het type X collageen is een exclusieve merker voor de hypertrofe chondrocyten en is betrokken in de 

mineralisatie van de botvorming. Runx2 (Runt-related transcriptie factor 2) is een transcriptie factor 

die deel uitmaakt van de Runx familie en die de maturatie, de hypertrofie en de differentiatie van de 

chondrocyten regelt tijdens de botvorming. Runx2 speelt eveneens een belangrijke rol in de 

degeneratie van kraakbeen door de vorming van osteoclasten, matrix metalloproteïnasen (MMPs) en 

vasculaire endotheliale groeifactoren (VEGF). Volgens Kim et al. is Runx2 één van de essentiële 

transcriptiefactoren in de regulatie van de expressie van het type X collageen in de hypertrofe 

chondrocyten. 

Het doel van de studie van Wang et al. is de mogelijke rol van Runx2 en het type X collageen te 

onderzoeken in de ontwikkeling en progressie van AIS. Men nam hiervoor stalen van verschillende 

groeiplaten van 12 patiënten met IS. Er werden geen data bekomen van niet-aangetaste individuen 

omwille van ethische redenen. De data zijn dus enkel gebaseerd op stalen van aangetaste individuen. 

Er werd een verschillende expressie van het type X collageen en Runx2 gevonden tussen de concave 

en de convexe zijde van de wervels bij patiënten met AIS. De lagere expressie van het type X 

collageen of Runx2 ter hoogte van de concave zijde kan een secundaire verandering zijn die beïnvloed 

wordt door een overmaat aan compressieve krachten. Dit kan leiden tot de belemmering van de 

proliferatie, de differentiatie, de maturatie en de malfunctie van de chondrocyten ter hoogte van de 

concave zijde van de wervels bij AIS. Dit resulteert in een relatief dunnere concave zijde van de 

wervel in vergelijking met de convexe zijde. 

Gebaseerd op deze resultaten blijken de gerapporteerde veranderingen eerder secundair aan de 

ontwikkeling van AIS dan primair, maar kunnen ze bijdragen aan de progressie ervan.(23) 

2.5 Oestrogenen en AIS 

Recente ontdekkingen in de pathogenese van AIS tonen aan dat verschillende hormonen, voornamelijk 

oestrogenen, een rol kunnen spelen in de initiatie en ontwikkeling van AIS. De rol van oestrogenen 

bestaat uit de interactie met factoren die de ontwikkeling en progressie van de spinale deformatie 

beïnvloeden. 

Het is goed gekend dat oestrogenen een actieve rol hebben in de botremodelling, een proces dat 

toeneemt tijdens de puberteit. Oestrogenen zijn ook verantwoordelijk voor de balans in cytokine 

secretie, wat nodig is voor de vorming van osteoclasten. Oestrogeensecretie inhibeert de differentiatie 

van botvoorlopercellen naar osteoclasten, waardoor er minder botresorptie optreedt. Er bestaat ook een 

invloed op de botmassa en -densiteit, die beide aangetast zijn bij AIS. In tegenstelling tot wat men zou 
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verwachten is het aantal en de functie van osteoclasten toegenomen bij scoliose. Botresorptie wordt 

voornamelijk gemedieerd door osteoclast proliferatie, wat wordt geïnduceerd door het cytokine IL-6. 

Oestrogenen onderdrukken dit essentieel cytokine dat, zoals eerder aangegeven, recent werd 

geassocieerd met een hoger risico op het ontwikkelen van scoliose. Men veronderstelt dus een verband 

tussen oestrogenen, AIS en botresorptie. AIS patiënten zijn over het algemeen groter dan normale 

kinderen van dezelfde leeftijd wat reeds een uiting zou kunnen zijn van een miscommunicatie tussen 

oestrogenen en groeihormonen.  

Hoewel oestrogenen geen oorzakelijke factor zijn van AIS, zouden ze door middel van interactie met 

factoren die een rol spelen in de botgroei, biomechanica en botstructuur een impact kunnen hebben op 

de progressie van de spinale deformatie. Dit wordt verduidelijkt in figuur 2 hieronder van Dr. 

Moldovan et al. De oestrogenen hebben een rechtstreeks effect op de osteoblasten en via een interactie 

met de G eiwitten op de melatonine signaalcascade.  

[Afhankelijk van de reactie van Dr. Moldovan op mijn verzoek wordt hier hetzij de originele figuur, 

hetzij een adaptatie ervan in deze masterproef opgenomen.] 

 

Figuur 2: Volgens deze hypothese zouden oestrogenen AIS niet veroorzaken, maar interageren met gendefecten 

die nog moeten geïdentificeerd worden om zo de progressie van scoliose te beïnvloeden.(4)  

Een verdere verduidelijking van de rol van oestrogenen kan aldus essentieel zijn in het begrip van de 

evolutie van AIS en voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies.(4) 

http://www.sciencedirect.com/science/articl
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3) Overzichtstabel van de literatuurstudie 

De opsomming hieronder heb ik gerangschikt volgens associatiegraad: gaande van meer associatie tot geen associatie. 

 

REFERENTIE 

 

 

WELK TYPE STUDIE 

 

LOCUS 

 

GEN 

 

HOE 

 

ASSOCIATIE 

MET (A)IS 

 

 

(14) en (2) 

 

Koppelingsanalyse van een 

cohorte 

 

 

Chromosoom 

19p13.3 

Kandidaat genen:  

leucine-rijk α-2-glycoproteïne gen, 

SH3 domein GRB2-like 1 gen, 

fibrilline-3, 

thromboxaan A2 receptor 

Beïnvloeden respectievelijk: 

chondrocyten,  

chondrocyten en osteoclasten, 

extracellulaire matrix, 

thrombocyten  

 

 

++++ 

(15) Genoom-wijde scan Chromosoom 

8q12 

 

CHD7 gen polymorfismen 

De organisatiegraad van het DNA op 

basis van de interactie met chromatine 

 

++++ 

 

(16) 

Case-control in 2 fasen: 

screening en 

replicatietesten 

 

Chromosoom 11q 

 

MTNR1B gen polymorfismen, 

SNP rs4753426 

Een gereduceerde expressie van de 

receptor leidt tot een deficiëntie in de 

melatonine signaalcascade 

 

++++ 

 

 

 

(19) 

 

 

Genoom-wijde 

koppelingsanalyse en fine-

structure linkage mapping 

 

 

 

Chromosoom 12p 

Kandidaat genen:  

bot-afhankelijke groeifactoren 

(GDF3),  

spier regulerende groeifactoren 

(FGF6),  

neuronen (NTF3)  

componenten van de 

extracellulaire matrix  

(MFAP5) 

 

 

Al deze genoemde kandidaat genen 

kunnen inwerken op de neuromusculaire 

en bindweefsel componenten van (A)IS 

 

 

 

 

+++ 

 

(3) 

 

Koppelingsanalyse 

 

Chromosoom 

17p11.2 

Kandidaat genen:  

heparine sulfaat 3-O-

sulfotransferase 3A1 en  

3-O-sulfotransferase 3B1 genen 

Deze kandidaat genen werken door 

middel van interactie met 

proteoglycanen. Dit zijn belangrijke 

componenten van de ECM 

 

+++ 

 

(1) 

 

Koppelingsanalyse 

Chromosoom 

9q31.2-q34.2 en 

chromosoom 

17q25.3-qtel 

Transcriptiefactoren: 

 DDX31 op 9q34.2 

en DDX48 op 17q25.3 

Deze worden tot uiting gebracht in 

bindweefsel, bot, ligamenten, spieren en 

huid. Deze effecten passen in de 

biochemische oorsprong van scoliose. 

 

+++ 
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(20) 

Longitudinale opvolging 

calmoduline concentraties 

 

/ 

 

/ 

Het reguleert de contractiele 

eigenschappen van spieren en 

bloedplaatjes. 

 

++ 

 

 

(21) 

Onderzoek van de leptine 

concentraties in relatie tot 

scoliose parameters  

 

 

/ 

 

 

/  

Leptine speelt een rol in de puberale 

groeispurt, bij de start van de menarche, 

en bij de lichaamsgroei en - 

ontwikkeling. 

 

 

++ 

 

(10) 

Frequentie analyse bij een 

case-control studie 

 

/ 

BMP4, IL6, leptine, MMP3 en 

MTNR1B gen promotor 

polymorfismen 

Al deze factoren zijn afzonderlijk 

geassocieerd met AIS. Er bestaat ook 

een synergistisch effect. 

 

++ 

 

(22) 

 

Review 

 

/ 

 

/ 

Het wordt algemeen aanvaard dat groei 

gerelateerd is met de ontwikkeling en 

progressie van scoliose. 

 

++ 

 

(23) 

Immunohistochemisch 

onderzoek en  

In Situ Hybridisatie 

 

/ 

 

/ 

Collageen type X en Runx2 zijn 

belangrijke componenten van de ECM 

en spelen een rol in de botvorming. 

 

++ 

(4) Opinie: signaalcascade 

interpretatie 

/ / Oestrogenen hebben een actieve rol in 

de botremodelling. 

+ 

 

(24) 

Mutatie screening bij case-

control 

 

Chromosoom 8q 

 

SNTG1 gen 

De syntrofines hebben een effect op de 

houdingscontrole en hierdoor op IS. 

 

+/- 

 

(25) 

Case-control frequentie 

analyse 

Chromosoom 

5p13 

Groeihormoon receptor gen 

polymorfismen 

De groeihormoon receptor speelt een 

belangrijke rol in skeletale groei en de 

botmineralisatie. 

 

- 

 

(17) en (18) 

Frequentie bepaling in een 

case-control studie 

 

Chromosoom 4q 

MTNR1A gen polymorfismen, 

SNP rs2119882 

Een stoornis in de receptor zou leiden 

tot een disfunctie van de melatonine 

signaalcascade 

 

- 

 

(26) 

 

Koppelingsanalyse 

 

Chromosoom 15q 

 

VNTR gen polymorfismen 

Aggrecan is een belangrijke component 

van de ECM en kan zo gelinkt zijn aan 

IS. 

 

- 

 

Legende: 

+: wijst op een associatie met (A)IS, hoe meer +, hoe sterker de associatie  -: wijst op een afwezigheid van associatie met (A)IS 
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DISCUSSIE 

Doorheen de jaren werd bijna iedere structuur van het lichaam vermeld in de zoektocht naar de 

pathogenese van AIS.(27) Ondanks de merkbare vooruitgang in de afgelopen jaren zijn er geen 

algemeen aanvaarde top theorieën over de etiologie van AIS. De huidige kennis blijft gefragmenteerd 

en vele fundamentele vragen blijven onbeantwoord.(28) 

De etiologie van AIS die eerder besproken werd, kunnen we indelen in 6 categorieën, ze verwijzen 

respectievelijk naar: biomechanische, bindweefsel, neurologische, hormonale, trombocytaire en 

genetische factoren. We houden er rekening mee dat een aantal factoren in meer dan één categorie 

kunnen thuishoren, er is dus sprake van een belangrijke overlap. In de figuur hieronder afgebeeld volgt 

een illustratie van de verschillende factoren die zullen besproken worden en de interactie met elkaar. 

Sommige factoren zijn eerder een onderdeel van een epifenomeen dan de oorzaak zelf. Andere 

factoren kunnen bijdragen tot de progressie van de curve eerder dan de initiatie van de curve.(29) Het 

aangebrachte materiaal suggereert dat genetica een bepalende rol speelt in deze deformatie.(27)  

 

Figuur 3: Een voorstelling van de interacties tussen de verschillen factoren die een rol spelen in de 

etiopathogenese van AIS. Deze figuur is een adaptatie van een figuur uit artikel (22). 

Het doel van deze thesis is te zorgen voor een update van bepaalde aspecten van de etiologie van AIS, 

voornamelijk de genetische aspecten, door het aanbieden van een inventaris van het huidige 

opzoekingswerk en het sturen in een bepaalde richting naar de toekomst toe.(22) 
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1) Biomechanische factoren: musculo-skeletale invloeden 

Het is algemeen aanvaard dat een verstoring van de spinale groei scoliose kan induceren en een 

progressie van de aandoening kan veroorzaken, voornamelijk gedurende de adolescentie.(29)  

Hoewel de basisanatomie van de ruggengraat vele gelijkenissen toont met alle andere vertebraten, zien 

we bij de menselijke ruggengraat als enige de volledig rechte houding met het zwaartepunt van het 

lichaam direct boven het bekken. Recent werd aangetoond dat de rotationele stabiliteit van de 

ruggengraat gereduceerd wordt door dorsale schuifkrachten in vergelijking tot ventrale schuifkrachten. 

Dit leidde tot het concept dat excessieve dorsale schuifkrachten gedurende een kritische periode van 

groei en ontwikkeling kan leiden tot rotationele instabiliteit. In combinatie met de wet volgens Hueter-

Volkmann kan dit leiden tot de initiatie en progressie van AIS.(27) 

Een mogelijke oorzaak van IS is een asymmetrische stress op de ruggengraat. Dit leidt tot een collaps 

van de kant die onder een te hoge stress staat. Zoals eerder beschreven kan de hypokyfose van de 

ruggengraat gevoelig zijn aan axiale stress en aan instabiele groei. De richting van de collaps hangt af 

van de lokale omstandigheden, maar wordt vaak bepaald door de laterale druk uitgeoefend door de 

aorta.(22) 

De stabiliteit van de wervelkolom wordt hoofdzakelijk bepaald door de spinale ligamenten en door de 

paravertebrale musculatuur. Vele ziekten die de spieren of hun functie beïnvloeden zijn geassocieerd 

met de ontwikkeling van secundaire scoliose. Een spieronevenwicht werd reeds lang gezien als een 

mogelijke etiologische factor in IS. Vele studies toonden een toegenomen activiteit van de 

paravertebrale musculatuur aan op elektromyografisch onderzoek. Of de toegenomen spieractiviteit  

een primaire oorzaak is in de ontwikkeling van IS of een compensatoir mechanisme ter preventie van 

verdere spinale deformatie blijft open ter discussie. Er werd geconcludeerd dat spierzwakte één van de 

vele mogelijke aspecifieke triggers is van spinale decompensatie.(27) 

Er zijn geen sterke wetenschappelijke bewijzen die erop wijzen dat een biomechanische factor een rol 

speelt in de etiologie van IS. Biomechanische eigenschappen van de structurele elementen van de 

ruggengraat, abnormale stress en de ondersteunende eigenschappen zijn statische mechanismen die 

belangrijk zijn voor de alignatie van de ruggengraat. Echter, spinale stabiliteit als een mechanisch 

proces houdt een continue re-alignatie van de ruggengraat in, gebaseerd op positie-sensoren op 

vertebraal niveau en op het hoofd en de romp, zowel als op de ruggengraat. Dit dynamisch proces kan 

eveneens leiden tot de ontwikkeling van scoliose in de aanwezigheid van een normale spinale 

structuur. Men is slechts recent gestart met het onderzoeken van deze concepten.(22) 
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2) De effecten van bindweefsel 

Collageen en elastische vezels zijn de voornaamste elementen in de ondersteunende structuren van de 

wervelzuil. Om die reden zijn ze een belangrijke invalshoek geweest voor studies betreffende de 

etiopathogenese van IS. Aangezien scoliose een typisch fenotype is bij vele bindweefselstoornissen 

(zoals Marfan), is de hypothese dat een bindweefseldefect de oorzaak is van IS plausibel. 

Het dilemma of de veranderingen die men observeert in de bindweefsels van individuen met IS de 

oorzaak of juist het gevolg is van de aandoening blijft een punt van discussie. De meeste onderzoekers 

stellen echter dat de gevonden abnormaliteiten vermoedelijk secundair zijn aan de structurele krachten 

van de spinale deformatie zelf.(22) 

Het gebrek aan associatie tussen aggrecan en AIS sluit dit gen niet volledig uit. Alternatieve 

polymorfismen en/of mutaties kunnen aanwezig zijn binnen het gen. Deze zouden kunnen 

geassocieerd zijn met scoliose en met de ernst van de curve.(26) 

Men vindt structurele veranderingen in de wervellichamen bij AIS. De concave zijde van de curve 

weerstaat de compressieve krachten. De relatief kortere en meer geclusterde laag chondrocyten en de 

lagere expressie van het type X collageen en van Runx2 in de concave zijde van de wervels wijzen op 

een malfunctie van de chondrocyten die bloot staan aan een excessieve compressieve kracht. Al deze 

veranderingen kunnen secundair zijn aan de ontwikkeling van AIS en kunnen bijdragen tot de 

progressie ervan.(23) 

De focus op de kwaliteit en kwantiteit van het proteoglycan en collageen van de tussenwervelschijven 

gaf geen eenduidige resultaten. Toch blijkt dit een belangrijke hypothese te zijn, die verder onderzoek 

vereist om de precieze rol ervan in de etiopathogenese van AIS op te klaren.(29)  

3) Het zenuwstelsel: neurologische factoren 

De evidentie voor neurologische oorzaken van AIS blijft zich opstapelen.(29) Men ziet scoliose bij 

verschillende neurologische stoornissen. Of neurologische mechanismen al of niet een rol spelen in de 

ontwikkeling van AIS is nog niet met zekerheid aangetoond.(27)  

Gedurende de laatste 20 jaar werden er gesofisticeerde neurologische onderzoeken uitgevoerd om 

patiënten met IS te vergelijken met controlegroepen, en om patiënten met progressieve curves te 

vergelijken met deze met minder progressieve curves.(22) Abnormaliteiten in elektro-

encefalografische (EEG) activiteit, houdingscontrole, evenwichtsfunctie en somatosensoriek werden 

beschreven bij AIS. Een discrete disfunctie op verschillende niveaus van het centrale zenuwstelsel, en 

specifieker ter hoogte van regio’s die belangrijk zijn bij het behouden van de rechte houding, zouden 

een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van IS.(27) 
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Een speculatief model betreffende de etiopathogenese stelt dat AIS bij meisjes voorkomt door een 

onevenwicht in de ontwikkeling tussen autonome systemen en somatisch-nerveuze systemen die tot 

uiting komen in de ruggengraat en romp. De autonome component van deze dubbele theorie betreft de 

selectief gestegen gevoeligheid van de hypothalamus voor het circulerend leptine. Dit leidt tot een 

bilaterale asymmetrie die inwerkt op het axiale skelet en die zo kan zorgen voor de initiatie van de 

scoliose deformatie. Men noemt dit het leptine-hypothalame-sympathisch-zenuwstelsel concept 

(LHS). Bij jongere meisjes met AIS die nog geen heelkunde ondergaan hebben, heeft de hypothalame 

upregulatie van leptine eveneens een invloed op de somatotrofische as (GH/IGF) met GH/IGF 

secreties die de sympatische symptomen versterken en op die manier zorgen voor een asymmetrisch 

skeletaal effect. Dit draagt bij tot de progressie van de curve, en heeft zo een invloed op de 

behandelingsmogelijkheden. In het somatische zenuwstelsel, slaagt een disfunctie van de 

houdingsmechanismen er niet in de spinale deformatie van meisjes met AIS te controleren of kunnen 

ze dit zelfs induceren.(28) 

Bij een neurologische afwijking die geassocieerd is met IS, is het moeilijk om de oorzaak te 

onderscheiden van het gevolg.(22) Of aldus de gevonden observaties van etiologisch belang zijn, of 

secundaire factoren zijn aan de deformatie is bijgevolg nog onduidelijk.(27) 

4) Hormonale invloeden 

Het is gekend dat AIS voortschrijdt tijdens de adolescente groeispurt. De relatie tussen de groei en de 

progressie van de curve zorgt ervoor dat het groeihormoon een voor de hand liggende kandidaat is. 

Ondanks het feit dat dit een belangrijke kandidaat lijkt, blijft de precieze rol van 

groeihormoonafwijkingen in de etiologie van AIS ongekend.(29) 

Ook oestrogenen zijn belangrijke hormonen tijdens de puberale groeiperiode. Hoewel oestrogenen 

geen oorzakelijke factor blijken te zijn van AIS, zouden ze een impact kunnen hebben op de progressie 

van de spinale deformatie door middel van interactie met factoren die een rol spelen in de botgroei, 

biomechanica en botstructuur. Er werden reeds verschillende studies uitgevoerd betreffende dit 

onderwerp. De resultaten zijn echter onduidelijk. Een verduidelijking van de rol van oestrogenen kan 

aldus essentieel zijn in het begrip van de evolutie van AIS en voor de ontwikkeling van nieuwe 

therapeutische interventies.(4) 

Er werd voorgesteld dat een defect in de melatonine signaalcascade de oorzaak kon zijn van AIS 

ontwikkeling. Deze melatonine studies verklaren echter niet waarom AIS ontwikkelt tijdens de 

puberteit en waarom meisjes vaker en ernstiger aangetast zijn. Recent werd een interactie tussen 

oestrogenen en de melatonine signaalcascade aangetoond bij AIS patiënten. Oestrogenen spelen 

namelijk een cruciale rol in de regulatie, koppeling en signalisatie van melatonine receptoren.(30) 
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In 1959 was Thillard de eerste die rapporteerde dat een resectie van de epifyse bij kippen een ernstige 

scoliotische deformatie van de ruggengraat uitlokte. Melatonine is een hormoon dat voornamelijk 

gesecreteerd wordt door de epifyse. De extrapolatie van deze mogelijke relatie tussen serum 

melatonine en scoliose bij de mens leidde tot een belangrijke nieuwe onderzoeksstrategie in het 

bepalen van de etiopathogenese van scoliose.(17) 

De diurnale variatie van de melatonine concentratie schijnt belangrijk te zijn in het bepalen van het 

effect van deze factor op de ontwikkeling van IS. Dit diurnale ritme is echter verstoord in 

verschillende ziekten en heeft geen duidelijk effect op de ontwikkeling van scoliose. Patiënten met IS 

hebben geen aantoonbare moeilijkheden met slaap- of immuunfuncties. Dit zou men wel verwachten 

bij een belangrijke afname in de melatonine concentratie. Er is geen bewijs dat patiënten met IS niet in 

staat zijn tot het vormen van melatonine. Als dus een gebrek aan melatonine een factor is in de 

ontwikkeling van scoliose, zal dit te wijten zijn aan een gestoorde synthese. Op basis van de 

beschikbare data, is het mogelijk dat melatonine een secundaire rol speelt in de ontwikkeling van IS. 

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat scoliose resulteert enkel uit de afwezigheid van melatonine. Men 

vermoedt dat het eerder het gevolg is van een wijziging in de controle op de melatonine synthese, met 

dan zowel directe als indirecte effecten op de groeimechanismen.(22) 

Er bestaan significante verschillen in de proliferatie en differentiatie van melatonine tussen niet-

aangetaste individuen en patiënten met AIS. Bij deze eersten stimuleert melatonine de osteoblasten 

(botaanmaak cellen) tot proliferatie en differentiatie. Daarbij vormen de cellen een gemineraliseerde 

matrix bij een hoge concentratie aan melatonine. De osteoblasten van patiënten met AIS daarentegen, 

tonen geen veranderingen in proliferatie en differentiatie bij verschillende concentraties melatonine. 

Hieruit volgt dat de melatonine signaalcascade een belangrijke rol kan spelen in de etiopathogense van 

AIS.(31)  

Melatonine werkt in op 2 receptoren: melatonine receptor 1A en 1B. De bevinding dat een promotor 

polymorfisme van het gen voor melatonine receptor 1B, geassocieerd is met het voorkomen van AIS, 

maar niet direct met de ernst van de curve, terwijl dit niet het geval is voor melatonine receptor 1A, 

ondersteunt de hypothese van een disfunctie in de melatonine signaalcascade bij AIS. In de laatste 5 

jaar suggereerden een aantal studies dat de systemische melatonine signaalcascade disfunctie 

belangrijker zou kunnen zijn dan de concentratie van melatonine zelf. Dit is opnieuw een punt dat 

verder dient onderzocht te worden.(28) 

5) De rol van trombocyten en calmoduline  

Afwijkingen in de structuur en de functie van trombocyten werden beschreven bij patiënten met AIS 

door verschillende onderzoekers. Aangezien het eiwit-contractiel systeem (actine en myosine) van 

bloedplaatjes en van skeletspieren op elkaar lijken, volgt hieruit dat deze beide elementen aangetast 
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zouden kunnen zijn wanneer er een onderliggende systemische stoornis is die zowel de structuur als de 

functie van dit systeem aantast. Dit systeem werkt onafhankelijk van het axiale skelet. Dit zorgt ervoor 

dat het onafhankelijk is van de secundaire effecten van skeletspieren die mogelijks volgen uit de 

scoliose deformatie. 

Vele pathologische biochemische en histologische veranderingen werden genoteerd in bloedplaatjes 

bij patiënten met AIS. Zoals eerder besproken zijn deze veranderingen gelijkaardig aan deze bij de 

paravertebrale spieren en suggereren ze dat er primair een defect aanwezig is in de cellen van het 

contractiele systeem. Enkele van deze afwijkingen schijnen gerelateerd te zijn aan een defect van de 

celmembraan en houden een toename in van de intracellulaire calcium en fosfor concentraties, een 

gedaalde activiteit van de intracellulaire contractiele eiwitten, gedaalde bloedplaatjes aggregatie, een 

toegenomen calmoduline activiteit en een abnormale peptide structuur van de myosineketens. De 

veranderingen in de morfologie van fysiologie van de bloedplaatjes suggereren dat er een defect is in 

de celmembraan bij patiënten met IS.(22) 

Zoals eerder beschreven bij de resultaten is bij alle patiënten met een progressieve curve de 

concentratie van calmoduline gestegen. Er waren relatief weinig veranderingen in de calmoduline 

concentratie bij de patiënten met een niet-progressieve curve. De concentratie van calmoduline in 

bloedplaatjes is afgenomen bij bracing of bij een spinale fusie bij de meeste patiënten. Dit suggereert 

dat de concentratie van calmoduline in bloedplaatjes sterk correleert met de progressie van de curve bij 

AIS. Langdurigere opvolging zal nodig zijn om te bepalen of calmoduline kan beschouwd worden als 

een biomechanische merker van de curve progressie.(20) 

 Een studie uit 1998 uitgaande van Dubousset et al. suggereert dat melatonine werkt door het 

moduleren van calcium geactiveerd calmoduline. Melatonine bindt met een hoge affiniteit aan 

calmoduline, en werkt als een soort calmoduline antagonist. Op deze manier kan het volgens het 

diurnale ritme vele cellulaire functies, zoals het calciumtransport, moduleren.(22) Aangezien er 

interacties zijn tussen calmoduline en melatonine, kan calmoduline een link zijn tussen de 

veranderingen in de melatonine concentratie en de ontwikkeling van AIS. De rol van calmoduline is 

nog niet volledig opgeklaard. Verder onderzoek zou hier belangrijke antwoorden kunnen bieden in de 

vragen betreffende de etiopathogenese van AIS.(29) 

6) Genetische factoren 

AIS is een complexe genetische stoornis met een hoge prevalentie en een extreme variabiliteit. De rol 

van de genetische factoren in de ontwikkeling van AIS werd reeds beschreven, maar het specifieke 

overervingspatroon werd nog niet uitgeklaard.(27) Sommige studies suggereren een autosomaal 

dominante en X-gebonden overerving, terwijl anderen een multifactoriële of polygenetische vorm van 

overerving voorstellen. Het precieze patroon van overerving blijft dus onduidelijk.(29) 
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Verschillende studies toonden dat de eerstegraads verwanten van de patiënten een toegenomen risico 

hebben op het ontwikkelen van AIS.(28) Tweelingstudies toonden systematisch aan dat monozygoten 

een grotere concordantie hebben (73%) dan dizygoten (36%).(22) 

Met de vooruitgang in de genetische analyse technieken zijn een aantal chromosomen die gerelateerd 

zijn aan scoliose geïdentificeerd in verschillende families. In een studie uit 2005 werden reeds loci 

gesuggereerd in de primaire regio’s op de chromosomen 6, 9, 16 en 17 en in de secundaire regio’s op 

de chromosomen 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 en 19.(28) 

Zoals af te lezen valt uit de tabel is er een belangrijke associatie met de volgende genetische factoren: 

chromosoom 19p13.3, CHD7 gen polymorfismen, MTNR1B gen polymorfismen, chromosoom 12p, 

chromosoom 17p11, Chromosoom 9q31.2-q34.2 en chromosoom 17q25.3-qtel. Het MTNR1A gen is 

niet geassocieerd met het voorkomen van AIS. Ondanks het feit dat er in sommige van de besproken 

signaalcascades nog geen ziekte-genen geïdentificeerd werden is het belangrijk te benadrukken dat 

genetische factoren aan de basis liggen van al deze cascades.  

Volgens het multifactoriële model spelen verschillende genen een rol in de initiatie van scoliose, 

terwijl een andere set genen de progressie of ernst van de curve bepaalt. Deze twee sets genen kunnen 

onafhankelijk van elkaar of overlappend werken op verschillende niveaus. Dit genetische model 

benadrukt eveneens het belang van de andere factoren die betrokken zijn bij de initiatie en progressie, 

en in het bijzonder de interactie tussen de verschillende factoren.(28)  
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CONCLUSIE 

 De etiopathogenese van IS is sinds lang het onderwerp van verschillende studies. Onderzoek naar de 

etiologie van IS heeft zich toegespitst op verschillende gebieden en toonde hiermee de complexe 

pathofysiologie aan van deze aandoening.(22) In overeenkomst met hun rol in de pathogenese van AIS 

kan men de factoren verdelen in voorbeschikkende factoren, initiërende factoren en bijdragende 

factoren. Genetische voorbeschikking en wijzigingen in het groeipotentieel kunnen voorbeelden zijn 

van voorbeschikkende factoren. Afwijkingen van het zenuwstelsel kunnen de initiatie van de curve 

induceren, terwijl biomechanische factoren kunnen bijdragen tot de progressie van de curve. Al deze 

factoren zijn niet noodzakelijk aanwezig in elk geval.(29)  

Er is de laatste decennia reeds veel vooruitgang geboekt. Deze masterproef geeft een recent overzicht 

van de belangrijkste factoren die een rol spelen bij AIS. Het toont eveneens de overlap tussen de 

verschillende categorieën. Vele structuren in het menselijke lichaam werden besproken, maar de 

algemene vraag blijft of de geobserveerde fenomenen primair, secundair of slechts toevallig zijn. 

Hoewel enkele of alle van deze vernoemde factoren mogelijks een rol zouden kunnen spelen in de 

initiatie en progressie van IS op een bepaald niveau, blijft de manier waarom dit gebeurt onduidelijk. 

Het gepresenteerde materiaal toont wel aan dat genetica hierin een beslissende rol speelt.(27)  

De componenten van het bindweefsel lijken ook een belangrijke etiologische sleutel tot het ontrafelen 

van de etiopathogenese van AIS. Er schijnt nog weinig onderzoek te zijn naar de rol van deze 

componenten. We stellen dus een verdere uitdieping voor van hun associatie met AIS. Naar de 

toekomst toe lijkt het mij eveneens belangrijk om verder associatiestudies uit te voeren om op die 

manier de interactie tussen al deze verschillende factoren en de onderliggende moleculaire cascades 

bloot te leggen.  

Met tijd en doorgaand onderzoek op elk van de besproken domeinen, zal men in staat zijn tot het 

identificeren van de verschillende factoren die betrokken zijn in de oorzaak van deze aandoening die 

zovele kinderen en adolescenten treft. 
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ADDENDUM 1: Toelating bruikleen 

Hierna volgen de emails dit ik verstuurd heb naar Dr. Moldovan en Dr. Morocz om toestemming te 

vragen tot bruikleen van de figuren die aan bod kwamen in hun studie.  

Bij het inbinden van deze masterproef op 30/04/2012 had ik nog geen antwoord ontvangen. Indien dit 

antwoord negatief is zullen deze figuren direct verwijderd worden uit deze masterproef en zal ik deze 

vervangen door een adaptatie ervan. 
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To the attention of Moldovan, F. 

 

Dear Dr. Moldovan, 

 

My name is Eline De Backer, student at the State University of Gent (Belgium) where I currently am 

doing the 5
th
 year (being the second year in the masters degree curriculum) at the faculty of medicine. 

One of our tasks for this year is the preparation of a paper on a specific disease. I have chosen 

Adolescent Idiopathic Scoliosis.  

Your article ‘Do estrogens impact adolescent idiopathic scoliosis’ in Trends in Endocrinology and 

Metabolism Vol.20 No. 4 is one of the publications to which I refer and from which I use data in my 

paper. 

The publication contains a figure on the effect of estrogens on the progression of scoliosis. It would be 

of great help in terms of clarity if I could use this figure as an illustration of the text of that part of my 

paper. 

This paper is not intended for commercial uses and will not be published, and of course the 

illustrations will be accompanied by the mentioning “with courtesy of…”  

I therefore would like to ask you if you could be so kind to let me use that illustration in my paper. 

 

Hoping for a positive reply, 

Yours sincerely, 

Eline De Backer 
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To the attention of Morocz, M. 

 

Dear Dr. Morocz, 

 

My name is Eline De Backer, student at the State University of Gent (Belgium) where I currently am 

doing the 5
th
 year (being the second year in the masters degree curriculum) at the faculty of medicine. 

One of our tasks for this year is the preparation of a paper on a specific disease. I have chosen 

Adolescent Idiopathic Scoliosis.  

Your article ‘Association study of BMP4, IL6, Leptin, MMP3, and MTNR1B Gene Promotor 

Polymorfisms and Adolescent Idiopathic Scoliosis’ in Spine Vol. 36, No. 2 is one of the publications 

to which I refer and from which I use data in my paper. 

The publication contains a figure on the interactions of these candidate genes. It would be of great help 

in terms of clarity if I could use this figure as an illustration of the text of that part of my paper. 

This paper is not intended for commercial uses and will not be published, and of course the 

illustrations will be accompanied by the mentioning “with courtesy of…”  

I therefore would like to ask you if you could be so kind to let me use that illustration in my paper. 

 

Hoping for a positive reply, 

Yours sincerely, 

Eline De Backer 



 

    
 

ADDENDUM 2: Verklarende woordenlijst 

De verklaring van deze woorden werd overgenomen uit het ‘Zakwoordenboek der Geneeskunde’, 

Elsevier, 2003, 27
e
 geheel herziene druk. 

Adipocyten: Vetcellen. 

Allel: Eén van de genen die op een bepaalde plaats (locus) in het chromosoom kan voorkomen. 

Antropometrie: Meting van menselijke lichaamsdelen (bv schedelmeting). 

Autosoom: Een gewoon chromosoom (ter onderscheiding van de geslachtschromosomen); bijv. nw. 

Autosomaal. 

Bilateraal: Beiderzijds. 

Cerebellum: Kleine hersenen. 

Chondrocyten: Deze cellen vormen kraakbeen. 

Chromosomen: Draadvormige structuren in de celkern die genen bevatten; een menselijke cel bevat 

normaal 46 chromosomen; ieder chromosoom bevat 1 spiraalvormig gewonden DNA-molecuul. 

Concaaf: Hol. 

Concordantie: Men deelt tweelingparen in als concordant wanneer beide scoliose hebben, of 

discordant wanneer. Concordantie betekent niet dat de ernst of het patroon van de kromming gelijk is 

bij deze tweelingen. (16) 

Congenitaal: Aangeboren, bij de geboorte aanwezig, hoeft niet erfelijk te zijn. 

Convex: Bol. 

Cortex: Hersenschors. 

Cytokines: Polypeptiden, welke biologische signalen van cel tot cel kunnen doorgeven, en met andere 

stoffen een complex vormen.  

Cytoplasma: Het vloeibare bestanddeel van de cel, omvat zowel kernplasma als het cytoplasma 

(celplasma). 

Differentiatie: Het zich ontwikkelen van cellen, weefsels, organen,... tot eenheden met bepaalde 

eigenschappen en eigen karakter. 

Discordantie: Wanneer slechts een van de 2 van ene tweelingpaar aan scoliose lijdt. 

Diurnaal: Overdag plaatshebbend. 

Dizygoot: Tweeling ontstaan uit 2zygoten. 

Dominant: Overheersend, (erf.) indien bij een ongelijk allelenpaar slechts het ene tot uiting komt en 

het andere niet, dan noemt men het overheersende allel dominant, het andere recessief. 

Epifyse: Neuro-endocrien orgaan dat hormonen zoals melatonine secreteert. 



 

    
 

Extracellulaire matrix: Is een term die gebruikt wordt om structuren aan te duiden die deel uitmaken 

van biologische weefsels maar zich buiten de cellen bevinden. 

Fenotype: De vorm waarin het individu zich aan de waarneming manifesteert; uitdrukking van de 

gezamenlijke genen. 

Fibronectines: In het bloed en in weefselvloeistoffen aanwezige enzymatische glycoproteïnen, van 

belang voor velerlei fysiologische functies van het organisme. 

Gen: Erffactor; gedeelte van een chromosoom dat een erfelijke factor vertegenwoordigt; elk gen bezet 

een bepaalde plaats op een bepaald chromosoom. 

Genoom: De totale erfelijke aanleg; het geheel van alle genen in een celkern.  

Genotype: De gezamenlijke, zowel dominante als recessieve erfelijke aanleg van een organisme. 

Groeiplaat: Structuur die de lengtegroei van het lichaam bepaalt. Bij het sluiten van deze groeiplaten 

is de lengtegroei ten einde. 

Haplotype: Een groep allelen van een aantal sterk gekoppelde genen op een chromosoom, zo een 

groep wordt meestal in zijn geheel overgeërfd. 

Heterogeniteit: Ongelijksoortig, van verschillende herkomst, divers. 

Heterozygoot: Wanneer een bepaalde erfelijke eigenschap wordt vertegenwoordigd door 2 niet gelijke 

allelen, dan noemt men het organisme heterozygoot voor het betreffende gen. 

Hippocampus: Sikkelvormige verhevenheid in de mediale wand van de laterale hersenkamers, uitloper 

van de fornix cerebri, maakt deel uit van het limbisch systeem en is betrokken bij het gedragspatroon 

van het individu. 

Homozygoot: Een individu dat gelijke allelen heeft voor een bepaald gen. 

Hyaluronzuur: Is een glycosaminoglycaan dat veelvuldig in bindweefsel, epitheelweefsel en 

zenuwweefsel voorkomt. 

Hypertrofie: Sterkte ontwikkeling van weefsels of organen (zonder toename van het aantal cellen, itt 

hyperplasie). 

Hypokyfose: Een afgevlakte kromming van de wervelkolom in het sagittale vlak, convex naar 

achteren. 

Hypothalamus: Belangrijk centrum van kernen in de hersenen waar tal van neuro-endocriene functies 

zijn gezeteld. 

Idiopathische ziekte: Zelfstandige ziekte, ontstaan onafhankelijk van andere ziekten of uitwendige 

invloeden.  

Kyfoscoliose: Kyfose samengaand met scolisose. 

Locus: Plaats; de plaats in het chromosoom die door een bepaald gen wordt ingenomen. 

Lordose: Voorwaartse (fysiologische) kromming van de wervelkolom, speciaal die van het 

lendengedeelte; bij te sterke lordose spreekt men van een ‘holle rug’. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weefsel_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glycosaminoglycaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bindweefsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epitheel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwweefsel


 

    
 

Maturatie: Rijping, het rijp worden. 

Menarche: Het begin van de menstruatie en daarmee van de puberteit. 

Merkers: Aanwijzing voor bewijs van de aanwezigheid van een ziekteproces ergens in het lichaam. 

Mineralisatie: Verkalking van het bot. 

Monomeren: Molecuul van een chemische verbinding dat de bouwsteen kan vormen van een 

polymeer. 

Monozygoot: Tweeling ontstaan uit 1 zygoot. 

Mutatie: Plotselinge blijvende en overerfbare verandering in het genetisch materiaal en dus in de 

erfelijke informatie. 

(Ortho)sympathicus: Is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat 

het lichaam arbeid kan verrichten. 

Osmose: Diffusie van 2 vloeistoffen door een semipermeabel membraan. 

Osteoblasten: Botvormende cellen. 

Osteoclasten: Cellen die zorgen voor de botafbraak. 

Osteopenie: Te weinig bot, afname van de hoeveelheid botweefsel zonder dat dit tot klachten of 

symptomen leidt. 

Pedikel: Het gedeelte van de wervelboog tussen de bovenste en de onderste onderlinge 

gewrichtsvlakjes. 

Polygenetisch: De overerving van eigenschappen die bepaald worden door de additieve werking van 

meerdere genen op verschillende loci. 

Polymorfisme: Het voorkomen van 2 of meer allelen op 1 locus.  

Parasympathicus: Is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat 

het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. 

Proliferatie: Voortplanting, woekering, uitbreiding. 

Proteoglycan: Zijn componenten van de extracellulaire matrix. 

Recessief: Allel dat hij heterozygotie door het dominante allel wordt overheerst; een recessief allel 

komt slechts tot uiting bij homozygotie. 

Sarcoplasmatisch reticulum: Een gespecialiseerde vorm van endoplasmatisch reticulum die aanwezig 

is in spiercellen. Endoplasmatische reticulum: Netwerk (reticulum) van membranen dat gelegen is in 

het cytoplasma van een cel. 

Saturatie: Verzadiging. 

Scoliose: Zijdelingse verkromming van de wervelkolom, hetzij C-, hetzij S-vormig.  

Sequenties (DNA): Volgorde van de basenparen in het DNA.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Autonome_zenuwstelsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeid_%28natuurkunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Autonome_zenuwstelsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Membraan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Celplasma
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_%28biologie%29


 

    
 

SNPs: Single Nucleotide Polymorfisme: Een DNA sequentie variatie wanneer 1 nucleotide (A/C/T/G) 

in het genoom verschilt. 

Somatosensorisch: Verwerking van somatische (lichaams-) informatie. 

Spinale fusie: Aaneenvoeging van delen van de wervelzuil. 

Synergistisch: Samenwerkend, wederzijds versterkend. Verergering van een ziekte door aanwezigheid 

van een tweede. 

Tag-SNPs: SNP informatieve polymorfismen die het best de diversiteit karakteriseren en dus de 

genetische variaties binnen een gen. 

Transcriptiefactoren: Factoren die zorgen voor de overdracht van genetische informatie van de DNA-

moleculen op het boodschapper RNA. 

Verklaring chromosomale notatie bv. 15q21.1: Ter hoogte van positie 21.1 op de lange arm (q) van 

chromosoom 15. 

X gebonden: Gebonden aan het X-chromosoom,  een geslachtschromosoom. 

 

 
 

 

 

 

 

 


