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Samenvatting g

dee diversiteit in oorzaken van mentale retardatie en autisme gelijken de
uiteenwaaierendee vorm van de verentooi van een pauw...
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Inn Hoofdstuk 1 demonstreert een verhaal over een jongen met een verstandelijke handicap
hett fundamentele belang van het begrijpen van de pathogenese van mentale retardatie (MR)
inn een patiënt, voor het optimaliseren van zowel het medisch beleid (waaronder de genetische
counselling)) als van de zorg voor het aangedane individu en diens familieleden.
Opp dit verhaal volgt een algemene inleiding over MR. Er is relatief weinig bekend over de
achtergrondenn van deze veel voorkomende aandoening: etiologische oorzaken worden meestal
inn minder dan de helft van patiënten geïdentificeerd, en gerapporteerde frequenties van de
tweee causale hoofdgroepen lopen zeer uiteen. Exogene oorzaken variëren tussen 18.6% en
44.5%,, genetische oorzaken tussen 17.4% en 47.1%. Het gebrek aan overeenstemming in de
medischee literatuur over de manier waarop een patiënt met een ontwikkelingsachterstand
moett worden geëvalueerd alsmede over de opbrengst van de verschillende diagnostische
onderzoeken,, gecombineerd met de etiologische heterogeniteit van MR maken een effectieve
diagnostichee evaluatie tot een ware uitdaging voor de meeste clinici. Ten gevolge hiervan
wordtt de evaluatie vaak onnodig complex, invasief, en duur, hetgeen een zware belasting
vormtt voor de aangedane persoon, diens ouders en de maatschappij.
Dee hoofddoelstellingen van het proefschrift worden beschreven: Teneinde de diagnostische
evaluatiee van een individu met MR te optimaliseren, werd een systematische literatuur review
verrichtt om de beschikbare 'evidence' betreffende de opbrengst van de voornaamste
diagnostischee onderzoeken in MR te verzamelen, alsmede een etiologische studie van een
opeenvolgendee groep kinderen verwezen met onbegrepen MR naar de polikliniek
kindergeneeskundee van ons academisch ziekenhuis. Tevens werd een soortgelijke -maar nog
uitgebreidere-- studie verricht bij een groep jongvolwassenen met een specifiek symptoom naast
hunn ontwikkelingsachterstand, te weten autisme. De cytogenetische screening studies naar
afwijkingenn van de subtelomere chromosoom regio's worden apart beschreven, waaronder
eenn pilotstudie in een gebiaste groep, en een grote prospectieve studie in kinderen bij wie de
oozaakk van hun verstandelijke handicap onbekend is gebleven na een complete evaluatie conform
hedendaagsee normen. Een case report van een meisje met een subtelomere deletie van
chromosoomm 14qter, gedetecteerd in de pilot studie, wordt gepresenteerd en vergeleken met
eerderr in de literatuur beschreven cases. Tot slot, om de uniformiteit in het scoren en classificeren
vann abnormale fysieke kenmerken te bevorderen, wordt een classificatie systeem voorgesteld,
gebaseerdd op een overzicht van de huidige nomenclatuur voor uitwendig zichtbare afwijkingen
vann de morfogenese
Inn Hoofdstuk 2 wordt een systematische literatuur review gepresenteerd over de opbrengst
vann cytogenetische onderzoeken (chromosoom studies en subtelomere FISH analyses) in duidelijk
beschrevenn groepen MR patiënten, en wordt de relatie tussen enerzijds opbrengst en anderzijds
setting,, ernst van de MR, en geslacht beschreven. Dit hoofdstuk maakt het eerste deel uit van
eenn grotere review dat tevens 5 andere voorname diagnostische onderzoeken behelst
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(dysmorfologischh onderzoek, neurologisch onderzoek, neuroradiologie, metabole studies, en
moleculair/cytogenetischh onderzoek van het fragiele X syndroom). Daar de methodologie voor
dee gehele review wordt toegepast voor alle 6 onderzoeken, wordt dit volledig geheel
gepresenteerdd in dit hoofdstuk. Gedurende de eerste fase van de studie werden definities
vastgesteldd voor alle gehanteerde begrippen. Onder de diagnostische opbrengst van een
onderzoekk wordt verstaan de detectiefrequentie van (significante) afwijkingen in de onderzochte
MRR groep. Publicaties werden gezocht middels een geautomatiseerde search in meerdere
databases,, en door het handmatig doornemen van persoonlijke dossiers en bibliografieën van
geïncludeerdee artikelen, voor alle studies gepubliceerd in 'peer-reviewed' medische tijdschriften
gedurendee de periode januari 1966 - juli 2002. Publicaties dienen de toepassing en opbrengst
tee rapporteren van tenminste één van bovengenoemde diagnostische onderzoeken in groepen
vann minimaal 25 duidelijk beschreven individuen met onbegrepen MR. Van de in totaal 8.152
referentiess die de database searches en het handmatig doornemen van bibliografieën tesamen
opleverden,, werden 219 (2.7%) potentieel geschikte MR artikelen geselecteerd door 2
onafhankelijkee reviewers voor de laatste fase van de review. Hiervan rapporteerden 117
cytogenetischee onderzoeken. Na een pilot studie werden strictere criteria geformuleerd.
Methodess voor data-extractie, kwaliteitsbeoordeling, en opstellen van tabellen worden vermeld.
Uiteindelijkk werden 38 publikaties geincludeerd in de review, waarvan 33 de resultaten van
alleenn chromosoomstudies rapporteren (20 betrouwbaar numerieke en structurele afwijkingen;
133 alleen numerieke afwijkingen), 4 van subtelomere FISH analyses, en één studie rapporteert
dee resultaten van beide cytogenetische onderzoeken, leder van deze stappen werd op
onafhankelijkee wijze verricht door 2 onderzoekers. De kwaliteit en kwantiteit van de data
geleverdd door de geïncludeerde artikelen waren voldoende om op betrouwbare wijze conclusies
tee trekken betreffende de opbrengst van cytogenetische onderzoeken in MR patiënten.
Chromosoomafwijkingenn werden gevonden in alle MR studiegroepen, en met een aanzienlijke
frequentie;; de gemiddelde mediane frequentie was ongeveer 1 in 10. Algemene cytogenetische
onderzoekenn bleken, ook uit deze 'evidence-based' literatuurstudie, een waardevolle
diagnostischee techniek voor het onderzoeken van individuen met MR. De variatie in opbrengst
waswas ruim (2-50%), met name voor numerieke afwijkingen. Alhoewel de frequentie van
chromosoomafwijkingenn hoger is in patiënten met matig tot ernstige MR dan zij met een
milderee vorm van MR, was de opbrengst in de laatstgenoemde groep voldoende om dit
onderzoekk te rechtvaardigen in alle patiënten zonder een ander duidelijk herkenbare oorzaak
vann hun retardatie. Een betrouwbare analyse van de relatie tussen de opbrengst en de setting
werdd belemmerd door het feit dat de meeste studies verricht werden in een inrichting of
polikliniek.. Structurele chromosoomafwijkingen werden significant frequenter gerapporteerd
inn vrouwen. Hiervoor bestaat geen eenvoudige verklaring; mogelijkheden worden bediscussieerd.
Voorr subtelomere FISH studies, waren de resultaten van de review gebaseerd op een relatief
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geringg aantal artikelen. Desondanks laat de review wel zien dat de frequentie van subtelomere
afwijkingenn in ongeselecteerde MR patiënten wellicht lager is (mediane frequentie 4,4%) dan
voorheenn beschreven. Verklaringen voor de variatie in detectiefrequentie worden uitgebreid
bediscussieerdd in Hoofdstuk 5. Aanbevelingen voor studie-opzet en rapportage van resultaten
wordenn aangegeven, alsmede mogelijkheden voor het verzamelen van 'evidence' in de toekomst,
Inn Hoofdstuk 3 wordt een prospectieve studie gepresenteerd van 281 kinderen met onbegrepen
MRR of zwakzinnigheid (IQ<85), op consecutieve wijze naar de gespecialiseerde polikliniek van
eenn tertiair centrum verwezen gedurende de periode november 1998 - november 2000 voor
diagnostischee evaluatie van hun MR. Alle patiënten ondergingen een standaard onderzoek
omvattendd een uitvoerige klinische anamnese, een familieanamnese betreffende 3 generaties,
lichamelijkk onderzoek, en beoordeling van gedrag. Indien een specifieke diagnose werd
gesuggereerdd door deze klinische evaluatie, werden ter onderbouwing de geschikte onderzoeken
ingezet.. Indien geen diagnose evident was, werden cytogenetische en metabole onderzoeken
(standaardd 24-uurs urine; screening voor defecten in de glycosylering en de cholesterol
huishouding)) verricht. Indien zonder afwijkingen, werden andere aanvullende onderzoeken
ingezet.. Van de 281 kinderen (162 man) met een gemiddelde leeftijd van 7,4 jaar, werd de MR
beoordeeldd als zwakzinnig tot mild in 55,2% en matig tot ernstig in 44,8%. In 150 patiënten
(54%)) werd een etiologische diagnose gesteld. Het stellen van een diagnose bleek niet afhankelijk
vann de ernst van de MR. In deze academische setting vormden pennatale factoren een weinig
frequentee oorzaak \/ar\ MR; vormden teratogene factoren 1 op de 20 diagnoses; cytogenetische
afwijkingenn 1 op de 5 diagnoses; en monogene entiteiten waren verantwoordelijk voor de MR
inn bijna de helft van de voorheen onverklaarde gevallen. De kans op het detecteren van een
cytogenetischee afwijking was groter in een patiënt met meer en meer verspreide 'minor
anomalies',, ofwel dysmorfe kenmerken. Een groot aantal 'minor anomalies' en malformaties
slotenn een metabole stoornis niet uit. Een derde van de diagnoses kon worden gesteld op basis
vann de bevindingen van alleen de anamnese en het lichamelijk onderzoek; voor nog eenderde
leverdenn de anamnese en het lichamelijk onderzoek informatie op die essentieel bleek in het
richtingg geven aan verder aanvullend onderzoek voor het vaststellen van de diagnose; het
overigg eenderde deel van de diagnoses werd gesteld op basis van alleen aanvullend onderzoek.
Diagnostischee procedures in patiënten met onverklaarde MR zijn vaak zeer complex en vereisen
inn de meeste gevallen een multidisciplinaire benadering.
Inn Hoofdstuk 4.1 wordt een pilotstudie beschreven waarin gescreend werd naar subtelomere
chromosoomm afwijkingen in een zeer gebiaste groep van 30 pediatrtsche en volwassen patiënten
mett MR (1 7m: 13v), allen met een 'normaal' karyogram op 550 bandenniveau, maar verdacht
voorr een chromosoom afwijking op basis van één of meer van van de volgende kenmerken:
suggestievee dysmorfe kenmerken, of het zogenaamde "chromosomale fenotype"; voorkomen
vann MR in de familieanamnese; meerdere onverklaarde miskramen bij het desbetreffende
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ouderpaar.. Alle subtelomere gebieden werden onderzocht middels standaard FISH analyse
mett verscheidene commerciële en zelfgeproduceerde probes. Een cryptische herrangschikking
werdd gedetecteerd in 5 patiënten (16,7%): del2q; tris 2q/del6p; del 4p, del 4q; and del 14q.
Wijj kwamen tot de conclusie dat, ook in onze handen, FISH analyse een betrouwbare techniek
iss voor het detecteren van subtelomere chromosoomafwijkingen.
Inn Hoofdstuk 4.2 wordt het meisje van de pilot study met een kleine subtelomere deletie van
dee lange arm van chromosoom 14(q32.31-qter) beschreven. Ze toonde typische dysmorfe
trekken,, hypotonie, en een milde ontwikkelingsachterstand. Bij het vergelijken van haar fenotype
mett eerder gerapporteerde patiënten met soortgelijke 14q deleties, tengevolge van öf een
lineairee deletie öf een ringchromosoom 14q, kwam een klinisch herkenbaar 14q microdeletie
naarr voren. Door het beperkt aantal beschreven gevallen, bleek het niet mogelijk specifieke
kenmerkenn toe te wijzen aan specifieke regio's van 14q terminaal. De vergelijking van kenmerken
tussenn cases met een lineaire deletie van 14qter (n=19) en cases met een deletie tengevolge
vann een ringchromosoom 14 (n=23), beiden met hetzelfde breukpunt in 14qy liet zien dat
epileptischee aanvullen en retinitis pigmentosa slechts in patiënten met ringchromosoom zijn
gevonden.. Ter verklaring worden enkele hypotheses aangevoerd: de mitotische instabiliteit van
nngchromosomen;; een telomeerpositie-effect in ringchromosomen (de 14p telomeer onderdrukt
nabijj gelegen gen(-en) op de q-arm); en dosis afhankelijke gen(-en) betrokken bij epileptische
aanvallenn en retinitis pigmentosa die op de korte arm van chromosoom 14q liggen.
Inn Hoofdstuk 5 wordt de prospectieve screening voor cytogenetische afwijkingen in het
algemeen,, en subtelomere afwijkigingen in het bijzonder, gerapporteerd voor de 266 kinderen
mett MR behorend tot het cohort beschreven in Hoofdstuk 3. Middels karyotypering ('High
Resolutionn Banding' technieken) werden afwijkingen gedetecteerd in 20 kinderen (7.5%; 7
numeriek,, 13 structureel); 39 kinderen werden onderzocht middels FISH voor specifieke
interstitiëell gelegen microdeleties, en afwijkingen werden gevonden in 9 (23%). FISH analyse
voorr subtelomere afwijkingen (gebruikmakend van de Chromoprobe7 Multiprobe kit) werd
verrichtt in 184 kinderen (44% matig tot zeer ernstige MR; 5 1 % familiale MR), en 1
herrangschikkingg (0.5%) werd gevonden in een mild geretardeerd meisje met een negatieve
MRR familie-anamnese (de novo deletie 12q24.33-qter). Het aantal (waarschijnlijke) polymorfismen
wass aanzienlijk: 2qter (n=7); Xpter (n=3), Ypter (n= 1). Wij concludeerden dat de totale frequentie
vann cytogenetische afwijkingen in deze studie hoog was, maar de frequentie van subtelomere
herrangschikkingenn laag. De meest waarschijnlijke verklaringen hiervoor vormen de hoge kwaliteit
vann de cytogenetische studies en (vooral) het gebrek aan klinische selectiebias.
Inn Hoofdstuk 6 wordt een etiologische studie van een speciefieke subgroep van patiënten
gepresenteerd:: 25 verstandelijkgehandicapte volwassenen (20 man) met autisme (DSM-IV
criteria)) op consecutieve wijze geïncludeerd ledere patient onderging: lichamelijk onderzoek
(waaronderr gedetailleerd dysmorfologisch onderzoek); oogheelkundig en KNO onderzoeken;
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EEGG studies; karyotypering; FISH analyse van regio 22q11 en alle subtelomeer regio's; moleculaire
analysee van FMR1 genexpansies; MeCP2 genmutaties en duplicaties van regio 1 5q 11-13;
metabolee studies waaronder een algemene urine screening, en onderzoek naar defecten in de
glycosyleringg en peroxisomal, mitochondriële, cholesterolstofwisseling; en neuroradiologische
studiess (in de aanwezigheid van neurologische symptomen). In 5 patiënten werd een zekere
diagnosee gesteld en in 4 anderen een waarschijnlijke diagnose. Wij concludeerden dat een
volledigee work-up van verstandelijk gehandicapte volwassenen met autisme een diagnose oplevert
inn tenminste 20%, tot maximaal 36%. Indien dergelijke studies ook verricht worden in groepen
patiëntenn met familiale MR gebruikt voor 'linkage' analyses, zal het succes van laatstgenoemde
onderzoekenn waarschijnlijk toenemen.
Inn Hoofdstuk 7 wordt een nomenclatuur gepresenteerd voor afwijkingen in de morfogenese
waarneembaarr bij uitwendig onderzoek (zoals verricht in de studie van de groep MR kinderen),
alsmedee een standaard classificatie in categorieën: I) 'Abnormalities', verder onderverdeeld in
1)) malformaties, gedefinieerd als defecten in de organogenese, die het gevolg zijn van
gebeurtenissenn in de eerste 3 maanden zwangerschap, vaak oligogeen, en hierbij is veelvuldig
hett 'drempelwaarde' principe betrokken; en 2) grote afwijkingen secundair aan een dysplasie,
disruptie,, deformiteit, neurologische dysfunctie, dysfunctie van een andere structuur, en niet
anderszinss omschreven defect/dysfunctie. II) 'Minor variants', gedefinieerd als defecten in de
fenogenese,, die ontstaan tijdens de foetale of vroeg postnatale periode, and gespecificeerd als
polygenee gebeurtenissen. Fenogenese vertegenwoordigt het proces van de zogenaamde
'developmentall fine-tuning' (ofwel het stroomlijnen van de ontwikkeling) en defecten hierin
leidenn tot kwantitatieve verschillen tussen individuen, waarbij het slechts gaat om nuance
verschillen.. Deze categorie wordt verder onderverdeeld in 1) 'minor anomalies', ofwel defecten
inn de fenogenese met een geschatte prevalentie van 4% of minder in de normale bevolking; en
2)) 'spectrum variants', met een geschatte prevalentie van meer dan 4%.
Toepassingg van dit classificatiesysteem bleek praktisch uitvoerbaar in een pilot studie van patiënten
diee als kind kanker hadden gehad Dit maakt een systematische evaluatie van de aanwezigheid
vann 'minor variants' en 'abnormalities' mogelijk, alsmede het toekennen van een gewicht,
hetgeenn zeer nuttig is in de etiologische bestudering van aandoeningen waarvan als oorzaak
eenn ontwikkelingsafwijking wordt vermoed. Zodra normaalwaarden voor fenotypische
afwijkingenn beschikbaar worden, zal het beter mogelijk zijn om specifieke patronen te herkennen
inn bepaalde patiëntengroepen, hetgeen zal bijdragen aan de identificatie van nieuwe
kandidaatgenenn betrokken bij aandoeningen die pas zich geruime tijd na de geboorte tonen,
zoalss MR en autisme.
Inn het afsluitende Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de studies naar de etiologie van MR
gepresenteerdd in dit proefschrift, verder bediscussieerd. De essentiële eerste stap in de
diagnostischee evaluatie van een kind met een verstandelijke handicap, is om te weten te komen
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watt het stellen van een diagnose voor ouder(s) betekent, daar alleen dan hun specifieke vragen
enn belangen in voldoende mate beantwoord kunnen worden. Artsen betrokken bij de
diagnotischee evaluatie van MR dienen altijd kritisch te blijven, zowel tegenover zichzelf, als
tegenoverr de resultaten van alle klinische en laboratorium onderzoeken, als tegenover de
gegevenss in de literatuuur. Het begrip 'etiologische diagnose' dient voorzichtig gebruikt worden,
enn de arts dient er zeker van zijn dat de aandoening naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak is
vann de MR, en niet slechts een geassocieerd symptoom is van een ander onderliggende
aandoening.. Onze studies onderstrepen de algemene opvatting dat de oorzaak van de -op dit
momentt nog- idiopathische vormen van MR genetisch zal blijken, ofwel multifactoneel in
oorsprongg ofwel het cumulatieve of interactive effect van meer dan één factor.
Nieuwee technieken die in de nabije toekomst ontwikkeld en toegepast worden, en kunnen
leidenn tot de detectie van voorheen onbekende of niet-herkende oorzaken van MR, die
mogelijkerwijss meer inzicht zullen bieden in mechanismen leidend van oorzaak tot
ontwikkelingsachterstand,, worden uitgebreid besproken.
Preventiee van MR middels het vermijden van omgevings- of neonatale factoren, of door prenataal
diagnostischh onderzoek, zou mogelijk zijn geweest in ongeveer 1 op iedere 10 patiënten van
dee studiegroep beschreven in Hoofdstuk 3. Dit geeft aan dat nog meer inspanning geleverd
moett worden om de scoop van preventieve maatregelen te verbreden, en de toepassing ervan
tee doen toenemen. Mogelijkheden voor behandeling, of tenminste vermindering van symptomen,
verschijnenn langzamerhand, met name voor metabole stoornissen.
Suggestiess worden gedaan voor de wijze waarop toekomstige studies naar de opbrengst van
diagnostischee onderzoeken in personen met MR uitgevoerd moeten worden. Voor het accuraat
vaststellenn van de relatie tussen opbrengst en variabelen zoals fenotype, geslacht, ernst van de
MR,, en setting, is een solide en gedetailleerd beschreven studie-opzet essentieel, alsmede strenge
definitiess van alle gehanteerde begrippen, en de toepassing van een uniform systeem voor het
scorenn en classificeren van afwijkende fenotypische kenmerken. De data gegenereerd door
dergelijkee studies zullen het herzien cq bijwerken van bestaande richtlijnen voor de evaluatie
vann het individu met MR mogelijk moeten maken. Een Consensus Bijeenkomst is waarschijnlijk
dee meest effectieve aanvulling om dit te bereiken. Vervolgens moeten studies uitgevoerd worden
diee de aangepaste richtlijnen toepassen, waarna kritische evaluatie van opbrengst en
bruikbaarheidd dan weer tot de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen zal leiden.

