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genen, waarvan nu met dit onderzoek is gebleken dat ze een rol
spelen bij het ontstaan van chronische Q-koorts, bieden mogelijk
een aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe medicatie,
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of het toepassen van reeds bestaande medicatie (waarvan het nut
voor chronische Q-koortspatiënten eerder niet duidelijk was).
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of er een verschil is in de aanwezigheid van deze variaties tussen
de twee patiëntengroepen om te onderzoeken of bepaalde variaties
het ontstaan van chronische Q-koorts bevorderen (of juist voorkomen).
De onderzoekers hebben 66 erfelijke variaties bepaald in 173 patiënten met chronische Q koorts en in 184 controle individuen die
dezelfde risicofactoren hebben voor chronische Q-koorts. Er zijn
zo meer dan 25.000 gegevens verzameld. Uit de eerste analyses
blijkt dat er zeven variaties in zes genen een associatie vertonen
met het ontwikkelen van chronische Q-koorts. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze genen een rol spelen bij het ontstaan van
chronische Q-koorts en dat we mogelijk variaties in deze genen
kunnen gebruiken om het risico op chronische Q-koorts beter te
voorspellen.
Het onderzoek heeft geen directe impact op de bestaande chronische Q-koortspatiënten. Het kan wel impact hebben op toekomstige chronische Q-koortspatiënten. Een van de doelen is namelijk
te bepalen welke erfelijke variaties kunnen voorspellen of iemand
die risico loopt op het ontwikkelen van chronische Q-koorts deze
ziekte ook daadwerkelijk zal ontwikkelen. Dit is van belang voor
de mensen die in toekomstige Q-koorts uitbraken besmet raken De

