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gouden standaard: Sanger sequencing
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library maken

= barcode



Illumina: Sequencing by synthesis



wat maakt Next Generation Sequencing next generation?

niet: het sequencing

• combinatie van beproefde methoden
Sanger-, pyro-, en solid phase-sequencing

wel: de mogelijkheid om een groot aantal DNA fragmenten
per patiënt en per gen van elkaar te onderscheiden:

• unieke patiënt-specifieke barcodes
• adaptors
• linkers
• gen-specifieke captures



Nouvelle Cuisine

NGSNext Generation Sequencing:

• reduce to the MAX
• zero excess

• expand to the MAX
• maximal excess



Next Generation Sequencing met Illumima/MiSeq
Dyslipidemie pakket

• veel genen, veel patiënten (29/40)
• lange hands-on tijd: 3 weken
• controle, sequencing en analyse: >1 week
• snp check (=DNA fingerprint)
• 100% coverage; niet bij-Sangeren
• inclusief CNV analyse (deleties, duplicaties)
• geen bevestiging
• analyse: op geleide van fenotype?
• kosten: 3x basis tarief
• Turn aroundtime 6-8 weken

samenvatting



gen panel voor Dyslipidemie
fenotype gen cDNA overerving

hypercholesterolemie LDLR 2583 dominant
APOB 13692 dominant
PCSK9 2079 dominant
LIPA 1200 recessief

LDLRAP1 927 recessief

ABCG5 1956 recessief
ABCG8 2022 recessief

hypo-alfalipoproteinemie ABCA1 6786 dominant

LCAT 1323 dominant
APOA1 804 dominant

hyper-alfalipoproteinemie SCARB1 1530 dominant

CETP 1482 dominant
LIPG (EL) 1503 dominant
LIPC (HL) 1500 dominant

APOC3 300 dominant

hypertriglyceridemie LPL 1428 dominant
APOC2 306 dominant

APOA5 1101 dominant

GPI-HBP1 555 dominant
LMF1 1704 dominant
APOE 954 dominant / recessief

GPD1 1050 recessief

chylomicron retention disease SAR1B 597 recessief

hypocholesterolemie ANGPTL3 1383 dominant

MTTP 2685 recessief

IDOL 
(MYLIP) 1338 dominant
APOB dominant
PCSK9 dominant

cerebrotendineuze xanthomatose CYP27A1 1596 recessief

statine resistentie CYP7A1 1515 recessief
myopathie en respons op statines SLCO1B1 2076 dominant

dit wordt toegepast
voor alle aanvragen,
ongeacht de
dyslipidemie



2 jaren NGS
1-5-2016 tot 1-5-2018

4277 aanvragen SLCO1B1 is statine intolerantie gen
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69% 28% 4%
(12%

0,2% van de 4277

1% van de 1363 positieven)



alle positieven

afronding:

0%: minder dan 10 gevallen

1%: 10 – 20 gevallen



Totaal 680 623 134 60 19

varianten per dyslipidemie en gen



aandoening gerelateerd

afronding:

0%: minder dan 10 gevallen
1%: 10 – 20 gevallen



Copy Number Variation:
deleties en duplicaties

N=55 (4.0%)

CNVs in bij FH: 7.4% 
van alle varianten. 



Indicatie Familiaire Hypercholesterolemie (FH)
N=3620

alleen positieven
(n=1052)



Indicatie Familiaire Hypertriglyceridemie (HRTG)
N=229 (HRTG en HRTG/HOALP)

- Meeste positieven hebben
inderdaad HRTG



Indicatie Familiaire Dysbetalipoproteïnemie (FD) 
n=63



Indicatie Familiaire Hypo-alfalipoproteïnemie (HOALP) 
n=155 (incl. HC+HOALP en FD+HOALP)



indicatie FH: 
• 71% negatief; 18% heeft echt FH; 11% heeft iets anders
• van de positieven heeft 32% HRTG, vrnl. LPL varianten (50%)
• onverwachte rol van APOE (24%)

Characteristics Mutation-negative Mutation-positive P-value

n 1257 218

No. of females (%) 754 (60.0) 124 (56.9) 0.431

Age (mean (sd)) 54.59 (11.65) 43.15 (16.62) <0.001

Length (mean (sd)) 1.72 (0.10) 1.71 (0.12) 0.276

Weight (mean (sd)) 78.74 (14.52) 77.33 (17.36) 0.217

BMI (mean (sd)) 26.68 (4.00) 26.20 (4.80) 0.131

Total cholesterol (mean (sd)) 8.43 (0.99) 9.24 (1.65) <0.001

LDL-C (mean (sd)) 6.16 (0.86) 7.16 (1.48) <0.001

HDL-C (mean (sd)) 1.42 (0.41) 1.33 (0.36) 0.001

Triglycerides (median [IQR]) 1.90 [1.40, 2.58] 1.50 [1.00, 2.10] <0.001

Father has CVD (%) 633 (51.4) 101 (47.4) 0.047

Mother has CVD (%) 452 (36.7) 74 (34.9) 0.062

Secondary causes of FH
Mutation-

negative

Mutation-

positive
P-value

Hypothyroidism (%) 61 (4.9) 4 (1.8) 0.006

Proteinuria (%) 27 (2.1) 5 (2.3) 0.873

Liver enzyme elevations (%) 70 (5.6) 3 (1.4) 0.009

Hormone use (%) 55 (4.4) 18 (8.3) 0.001

Diabetes Mellitus (%) 59 (4.7) 4 (1.8) 0.003

High BMI (%) 426 (33.9) 73 (33.5) 0.246

Fatty diet (%) 50 (4.0) 10 (4.6) 0.754

Alcoholism (%) 46 (3.7) 9 (4.1) 0.74

indicatie FH: 
mutatie positief vs mutatie negatief

samenvatting





indicatie HTRG: 
• 53% negatief; 41% heeft echt HRTG
• 2% heeft HC
• 9% heeft een afwijking in het HDL metabolisme

indicatie FD: 
• 54% negatief; 12% heeft echt FD
• 22% heeft HRTG; 8% heeft HC
• 5% heeft een afwijking in het HDL metabolisme

indicatie HOALP: 
• 46% negatief; 24% heeft echt HOALP
• 18% heeft HRTG; 7% heeft HC

samenvatting



indicatie HOALP: 
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samenvatting en conclusie
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samenvatting en conclusie

• in de meeste gevallen is er geen genetische oorzaak

• genetische test om erfelijke oorzaak uit te sluiten

• dyslipidemie deels secundair (hypothyr. leverafw. DM)

• genetische dyslipidemieën “overlappen klinisch” of 

“imiteren” elkaar

• revisie klinische diagnostiek?
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wat is de oorzaak hiervan?

voorlopige werkhypothese:

everything is connected!
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A treasure trove for lipoprotein biology. Nat Genet. 2008;40:129-130. 


