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Genmutatie in SNAPC4 leidt tot afsterven van de
vrucht in week 3 tot week 16 van de dracht

Embryonale sterfte
Het overgrote deel van de natuurlĳke mutaties in genen blĳft
zonder gevolg. Maar er zĳn ook schadelĳke mutaties. Onderzoekers aan de diergeneeskundige faculteit te Luik hebben het defecte gen dat resulteert in embryonale sterfte in het witblauwras
geïdentificeerd. Inteeltcontrole is een effectieve manier om het
negatieve effect van deze mutatie te beperken.
tekst dr. Carole Charlier (ULg)

Geschat economisch verlies door SNAPC4
Met de recente doorbraak die de Universiteit van Luik realiseerde met betrekking tot embryonale sterfte is een nieuwe stap gezet richting economische
optimalisatie in de witblauwveehouderĳ. De embryonale sterfte die het defecte
gen SNAPC4 veroorzaakt, treedt op tussen 3 en 16 weken van de dracht. Het
economische verlies van deze niet-productieve periode bedraagt – bĳ onderhoudskosten van 2,41 euro per dag per
dier – zo’n 50 euro in het beste geval (3
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weken) en 270 euro in het slechtste
geval (16 weken). Op een bedrĳf met
100 kalvingen resulteert dit in een
‘tĳdverlies’ bĳ 2,5 drachten.
Het verliesplaatje loopt daardoor op
naar 125 euro (50 x 2,5) of 675 euro
(270 x 2,5). Hierin zĳn niet inbegrepen een eventuele wachtperiode op
een nieuwe vruchtbare bronst na de
embryonale sterfte, nieuwe inseminatiekosten of een nieuwe drachtcontrole.

H

et rundergenoom omvat, net als het
genoom van elk ander zoogdier, ongeveer 25.000 genen die coderen voor
de aanmaak van een groot aantal essentiële eiwitten met belangrĳke biologische
functies. Hierbĳ kunnen we denken aan
reproductie, groei, melkproductie, vleesproductie en ziekteresistentie. In elke cel
van een individu zĳn er van deze genen
twee kopieën naast elkaar aanwezig, één
ontvangen van de vader en één ontvangen van de moeder.
De chemische opbouw van deze genen is
geen ‘vast’ gegeven. Er is namelĳk een
volkomen natuurlĳk proces, bekend als
mutagenese, dat op willekeurige plaatsen
veranderingen (of mutaties) in het genetisch materiaal (of genoom) veroorzaakt.
Als deze mutaties optreden in het genoom van de cellen die sperma of eicellen
produceren, kunnen deze doorgegeven
worden aan nakomelingen.
Er wordt geschat dat elk embryo een honderdtal nieuwe mutaties (neo-mutaties)
ontvangt. Het overgrote deel van deze
mutaties is neutraal, dus zonder invloed
op de functie van een gen. Maar algemeen
wordt aangenomen dat gemiddeld één
tot twee mutaties wel de werking van een
gen wĳzigen. Deze nieuwe mutaties worden dan doorgegeven aan de helft van de
nakomelingen van een bepaald dier, en
verspreiden zich zodoende geleidelĳk in
de populatie van generatie op generatie.
Als een ki-stier drager is van een van deze
nieuwe mutaties, zal hĳ die doorgeven
aan gemiddeld 50 procent van zĳn nakomelingen. Indien deze stier bovendien
intensief wordt ingezet, leidt dit tot een
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snelle verspreiding van de mutatie binnen een ras.

Mutaties met verlies aan functie
Binnen de dienst Dierlĳke Genetica van
de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik bestuderen onderzoekers een bepaalde klasse van mutaties die
de werking van de genen waarin ze zich
voordoen, volledig blokkeren. Dit type
mutaties worden ‘verlies van functie’mutaties genoemd. Door het ontleden
van het genoom van gezonde dieren zĳn
inmiddels een honderdtal van zulke mutaties geïdentificeerd. De bestudeerde
dieren zĳn normaal en perfect gezond
omdat deze mutaties maar één van de
twee exemplaren van het gen treffen, het
tweede niet-gemuteerde exemplaar van
het gen (ook het back-upgen genoemd) is
voldoende om een normale werking te
garanderen.
Daarentegen kunnen de gevolgen voor
het embryo wel merkbaar zĳn als de vader en de moeder drager zĳn van een eenzelfde, gemuteerd gen. Bĳ dit type paringen krĳgt een kwart van de embryo’s
twee normale kopieën van het gen, de
helft van de embryo’s één normaal exemplaar en één gemuteerd exemplaar en
een kwart van de embryo’s krĳgt twee
gemuteerde kopieën van het gen en zĳn
dus homozygoot voor de mutatie (figuur
1). Deze laatste hebben dus geen backupexemplaar meer en afhankelĳk van de
biologische rol van het betrokken gen,
kunnen de gevolgen sterk variëren. De
meest voorkomende gevolgen zĳn eveneens schematisch weergeven in figuur 1.
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Figuur 1 – Het kruisen van dieren met ‘verlies van functie’-mutaties
A. Een stier en een koe die dezelfde mutatie dragen (zwarte bol) zĳn weergegeven.
Ze hebben elk een normale kopie (witte bol) en een gemuteerde kopie (zwarte
bol) van gen X en een normaal voorkomen.
B. De dragerstier zal twee soorten zaadcellen produceren, gemuteerde (zwarte bol)
en niet-gemuteerde (witte bol); dragerkoeien zullen twee soorten eicellen
produceren, gemuteerde (zwarte bol) en niet-gemuteerde (witte bol).
C. Deze kruisingen produceren drie soorten embryo’s, homozygoot wildtype (2 witte
bollen), heterozygoot (een witte bol en een zwarte bol) en homozygoot
gemuteerd (2 zwarte bollen); verschillende scenario’s over de gevolgen voor een
homozygoot gemuteerd embryo worden getoond.

SNAPC4
Het gemuteerde gen is niet essentieel
voor de overleving en de algehele gezondheid van het dier, maar de inactivering
heeft toch duidelĳk zichtbare gevolgen
(geval 1, figuur 1). In dit geval zĳn de nakomelingen volkomen gezond, maar hebben ze een waarneembare eigenschap.
Een voorbeeld is de mutatie in het gen
verantwoordelĳk voor de productie van
de zwarte pigmentering van het haarkleed. De mutatie, bekend als ‘roodfactor’, is verantwoordelĳk voor een roodbont haarkleed bĳ homozygoot mutante
kalveren. Een ander voorbeeld is de mu-

tatie in het myostatine-gen, gekend als
‘dikbilgen’. Homozygoot gemuteerde dieren ontwikkelen een spectaculaire spierhypertrofie.
In een ander geval is het gemuteerde gen
belangrĳk voor de overleving en de gezondheid van het dier. Homozygote mutanten vertonen een gebrek of erfelĳke
ziekte (geval 2). Bĳ het witblauwras behoren de zeven recessief erfelĳke afwĳkingen, waarvoor een oorzakelĳke mutatie
is geïdentificeerd, tot deze categorie: aangeboren spierdystonie type I (CMD1,
plankkalveren) en type II (CMD2, elektrische kalveren), schevestaartsyndroom
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Onderzoek naar nieuwe mutaties gaat verder
Als onderdeel van het Rilouke-onderzoeksproject naar de mogelĳke gevolgen
van mutaties in het witblauwras test de
diergeneeskundige faculteit te Luik systematisch dieren die op DNA worden geanalyseerd (gegenotypeerd), ook voor

een lĳst van kandidaat-mutaties.
Indien een homozygoot mutant dier
wordt ontdekt, zal de veehouder worden
gecontacteerd om vast te stellen of een
bepaalde eigenschap kan worden waargenomen aan het dier.

Voor vragen en/of meer informatie,
aarzel niet om contact op te nemen.
Dat kan via het volgende mailadres:
carole.charlier@ulg.ac.be.

(SQT), dwerggroei met inflammatoire
aandoeningen (GGG), hamartomas en osteopetrosis (HAM), het arthrogryposissyndroom met een gespleten gehemelte
(AS) en overdracht dracht (OD).
In een derde geval is het gemuteerde gen
essentieel voor de overleving van het embryo of de foetus. Bĳ de vorming van een
homozygoot mutantembryo treedt dan
embryonale sterfte op (geval 3). Recent
identificeerden de genetici aan de Universiteit van Luik een dergelĳke mutatie in
het gen SNAPC4 in het witblauwras. De
studie ervan leidde tot de hypothese dat
deze mutatie, die in alle gezonde dieren
voorkomt, kan leiden tot embryonale
sterfte (min of meer in een vroeg stadium) wanneer er homozygote embryo’s
ontstaan door kruising van twee dragers
van dezelfde mutatie. Dit fenomeen van
embryonale sterfte in een vroeg stadium
is ook gekend in de melkveerassen holstein, jersey red en nordic red. Het fenomeen is als dusdanig niet uniek voor het
witblauwras, wel uniek is de mutatie op
SNAPC4.

de hand van een lĳst van dragerstieren
werd gezocht naar koeien die in eerste of
tweede generatie nakomeling zĳn van
dragerstieren en die op hun beurt drachtig waren van een dragerstier. De drachtige dieren werden gegenotypeerd voor
de mutatie. Indien ze drager waren, werd
de dracht opgevolgd en bĳ de geboorte
werd het kalf ook gegenotypeerd. Volgens de vooropgestelde hypothese dat de
SNAPC4-mutatie dodelĳk is voor ‘homozygote’ embryo’s zouden uit kruisingen
van twee dragers dus nooit homozygote
gemuteerde kalveren mogen worden geboren. Door een voldoende aantal ‘slechte’ paringen op te sporen, zĳn de onderzoekers erin geslaagd om de hypothese te
bewĳzen, aangezien er geen enkel homozygoot kalf werd geboren.
De frequentie van dragers van de SNAPC4mutatie bedraagt ongeveer tien procent
in de Belgisch-witblauwpopulatie. Daardoor zullen er op 200 embryo’s van een
stier die drager is, gemiddeld vĳf homozygoot mutant zĳn en – naar schatting –
verdwĳnen tussen zes weken en vier
maanden van de dracht. Een genetische
test werd inmiddels ontwikkeld voor de
SNAPC4-mutatie.
Een vierde klasse van gevolgen van een
gemuteerd gen is deze waarbĳ de functie
van het gemuteerde gen niet precies gekend is en er geen duidelĳk effect is bĳ

homozygoot mutante dieren. In deze
klasse van mutaties zĳn de onderzoekers
te Luik ook bĳzonder geïnteresseerd. Zo
kunnen eventueel onvermoede biologische effecten worden ontdekt. Bĳ de
mens zĳn er een groot aantal voorbeelden van deze mutaties gekend.

Proefondervindelĳk bewĳs
Met de actieve medewerking van veehouders werd de SNAPC4-hypothese ook
hard gemaakt. Die veehouders hebben
gedurende een jaar meegewerkt aan het
verzamelen van ‘risico’-kruisingen. Aan
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Inteelt vermĳden
Zoals hierboven beschreven zĳn de biologische effecten veroorzaakt door verschillende types van mutaties zeer veranderlĳk, variërend van zeer negatieve effecten
op de overleving of de gezondheid van
een individu (te verwĳderen mutaties) tot
zeer gunstige effecten op kenmerken van
belang (te selecteren mutaties).
Ieder gezond individu draagt een klein
aantal mutaties zoals van het type
SNAPC4. Het totale effect van deze mutaties op de vruchtbaarheid op het niveau
van een stier of ras is afhankelĳk van de
frequenties van elk van deze individuele
mutaties. Bĳ een lage frequentie is het risico van kruising van twee dieren met
eenzelfde mutatie kleiner, maar het risico wordt groter wanneer de graad van
verwantschap tussen twee gekruiste dieren toeneemt. Dit risico is het grootst bĳ
een vader-dochterkruising.
Registratie en inteeltcontrole is een effectieve, indirecte manier om het negatieve
effect van deze mutaties te beperken. l
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