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Begrippen in de farmacogenetica
Het genotype is de erfelijke informatie over een bepaalde eigenschap van een individu. Deze
informatie bevindt zich in de genen, in het DNA dat bestaat uit nucleotiden. Het deel van het DNA met
informatie voor één specifieke erfelijke eigenschap wordt gen genoemd. Het DNA is verdeeld in
chromosomen die meestal in paren voorkomen. Een gen bestaat over het algemeen uit twee allelen,
elk allel is gelegen op één van de chromosomen van een chromosomenpaar. Iemand is homozygoot
voor een allel wanneer op beide chromosomen hetzelfde allel ligt. Iemand is heterozygoot wanneer
deze persoon op beide chromosomen een verschillend allel heeft.
Het fenotype geeft aan wat de uiteindelijke verschijningsvorm van een bepaald genotype is. Dit kan
de functionaliteit van een eiwit (bijvoorbeeld het enzym of de receptor) betreffen, maar ook de
verschijningsvorm van een ziekte. Het fenotype vloeit voort uit het genotype dat men bezit, de mate
van expressie van het desbetreffende gen en de combinatie met omgevingsfactoren bijvoorbeeld
comedicatie, voeding en ziektetoestanden.
Van DNA dat codeert voor een eiwit kunnen variaties bestaan in de bevolking. Variaties kunnen er toe
leiden dat allelen coderen voor niet of minder actieve eiwitten. De eenvoudigste vorm van variaties zijn
'single-nucleotide polymorphisms' (SNP’s), waarbij een bepaald deel van een gen slechts in één
nucleotide verschilt. Als een genvariant bij ten minste 1% van de bevolking voorkomt, spreekt men van
een genetisch polymorfisme. Wildtype is de benaming voor het meest voorkomende actieve allel.
Voor een bepaald allel kan sprake zijn van verschillende polymorfismen.

Factor V Leiden
Geactiveerd factor V is één van de bloedstollingsfactoren die een rol spelen bij de vorming van
trombine en fibrine, met als gevolg de vorming van een stolsel. Geactiveerd factor V wordt gesplitst
door geactiveerd proteïne C (APC) bij aminozuur Arginine506, door deze splitsing wordt factor V
geïnactiveerd [1].
Bij de allelvariant factor V Leiden (fVL) is het aminozuur arginine vervangen door glutamine. De
splitsing van geactiveerd factor V door APC verloopt hierdoor ongeveer 10x zo langzaam. Dit heeft tot
gevolg dat de stollingscascade langer actief blijft en de stollingsneiging toeneemt. Dit wordt APCresistentie genoemd (APC-resistentie omvat echter meer dan alleen de fVL-variant) [ 1]. Een
toegenomen stollingsneiging kan resulteren in een veneuze trombo-embolie (VTE).
Anticonceptiva met oestrogenen kunnen het risico op VTE verder verhogen, waarschijnlijk als gevolg
van verworven APC-resistentie [1].

Prevalentie factor V Leiden-variatie
De hoogste frequentie van de fVL-variant wordt gevonden in Europese populaties, deze loopt uiteen
van 2.0% (Duitsland) tot 7.0% (Griekenland). De prevalentie van personen heterozygoot voor de fVLvariant loopt in Europa uiteen van ca. 3% in Nederland en IJsland tot 9% in Groot-Brittannië en 13% in
Griekenland. Voor homozygoten ligt de prevalentie vele malen lager, tussen de 0% en 1%. In Azië en
Afrika is de frequentie van de fVL-variant ook lager. In de Verenigde Staten is ca. 5% van de blanke
bevolking heterozygoot voor de fVL-variant, 2.2% van de Spaans -Amerikanen, 1.2% van de AfrikaansAmerikanen en 0.5% van de Aziatische-Amerikanen [2,3,4].

Risico op veneuze trombo-embolie
Bij afwezigheid van de fVL-variant:
zonder anticonceptiva met oestrogenen is het absolute risico op VTE 1:10.000;
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mèt anticonceptiva met oestrogenen is het risico op VTE gemiddeld 2-6x zo hoog [10,1], waarbij
het relatieve risico bij de derde generatie anticonceptiepil 1.5-2x zo hoog is ten opzichte van
tweede generatie anticonceptiva [5,6,7].

Bij heterozygoten voor de fVL-variant:
zonder anticonceptiva met oestrogenen is het relatieve risico op VTE gemiddeld 6-9x zo hoog ten
opzichte van personen zonder de fVL-variant die geen anticonceptivum gebruiken [8, 9, 10].
mèt anticonceptiva met oestrogenen is het relatieve risico op VTE bij tweede generatie
anticonceptiepil gemiddeld 1.3-4x zo hoog [8,11] en bij derde generatie anticonceptiepil gemiddeld
4.5-6x zo hoog [6,9] ten opzichte van personen met de fVL-variant die geen anticonceptivum
gebruiken.
Het absolute risico op VTE is ongeveer 30-50:10.000, waarvan ongeveer 1% een fatale
longembolie betreft.
Bij homozygoten voor de fVL-variant:
zonder anticonceptiva met oestrogenen is het relatieve risico op VTE gemiddeld 50-80x zo hoog
ten opzichte van personen zonder de fVL-variant en die geen anticonceptivum gebruiken, maar dit
is gebaseerd op kleine aantallen patiënten [10];
mèt anticonceptiva met oestrogenen: het risico op VTE bij gebruik van anticonceptiva is niet
bekend.
Vrouwen die homozygoot voor de fVL-variant zijn, hebben een dermate hoog uitgangsrisico op VTE
dat een verdere verhoging hiervan door het gebruik van anticonceptiva met oestrogenen niet
aanvaardbaar wordt geacht. Het gebruik van anticonceptiva met oestrogenen wordt daarom
afgeraden [12,13,14, 15].
Overige risicofactoren voor het ontstaan van VTE:
andere aangeboren stollingstoornissen zoals antitrombinedeficientie, proteïne-C-deficientie,
proteïne-S -deficientie of variatie in factor II [14,16, 17,18];
immobilisatie [9,18, 19];
operatie [9,18,19];
trauma [9,19];
leeftijd [3];
obesitas (body mass index > 30 kg/m2) [8].
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