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Dystonie is een neurologische aandoening die wordt gedefinieerd als ‘een toestand 
van abnormale bewegingen en/of houdingen van een of meerdere lichaamsdelen als gevolg van 
onwillekeurige langer durende spiercontracties, waarbij het normale reciproque samenwer-
kingspatroon tussen agonistische en antagonistische spieren is verstoord ’.1 Het aantal dysto-
nie patiënten in Nederland wordt geschat op 20.000, waarvan ongeveer tweederde 
een primaire vorm van dystonie heeft. Met de term primair wordt bedoeld dat er geen 
andere symptomen aanwezig zijn dan dystonie (een uitzondering wordt gemaakt 
voor een tremor van de armen bij cervicale dystonie). In zeldzame gevallen komt er bij 
een patiënt naast dystonie nog een andere bewegingsstoornis voor, zoals myocloni-
een (in Myoclonus dystonie) of parkinsonisme, dit wordt het dystonie-plus syndroom 
genoemd. De overige patiënten hebben een symptomatische of secundaire vorm van 
dystonie. Secundaire dystonie syndromen zijn zeer interessant, maar vallen buiten de 
scope van dit proefschrift.

De presentatie van primaire dystonie is divers en varieert van focale vormen van 
dystonie tot gegeneraliseerde dystonie syndromen die op jonge leeftijd beginnen. 
De genetische achtergrond van primaire dystonie is complex met positieve familie-
anamnese in ongeveer 25% van de gevallen. In slechts een kleine groep patiënten is 
het genetisch defect bekend. Het doel van dit proefschrift is het verduidelijken van de 
achterliggende genetische structuur van primaire dystonie en achterhalen van oorza-
kelijke en fenotype-modulerende factoren.

Over wat we weten en hebben
Voor de verschillende primaire dystonie syndromen bestaan nog geen biomarkers of 
neurofysiologische testen en MRI van de hersenen laat per definitie geen afwijkin-
gen zien. Daarom is het neurologisch onderzoek doorslaggevend in het verkrijgen van 
een juiste diagnose. Door gericht neurologisch onderzoek en een duidelijk beschrij-
ven van het ziektebeeld kan onderscheid tussen de verschillende dystonie syndromen 
gemaakt worden. Het formeren van subgroepen is hiermee mogelijk. In 2008 zijn we 
in het Academisch Medisch Centrum gestart met het onderzoek ‘Genetic association 
studies in primary dystonia’. Dit onderzoek had als doel om op prospectieve wijze 
dystonie patiënten op te nemen in een klinische database. Van elke patiënt werd uit-
voerige klinische informatie vastgelegd en DNA verzameld. Door deze informatie te 
combineren, was het mogelijk op zoek te gaan naar oorzakelijke genetische varianten. 
De inclusie van patiënten vond plaats op vijf grote bewegingsstoornisklinieken (aca-
demische ziekenhuizen in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Medisch 
Centrum Alkmaar). Gedurende drie jaar werden er bijna duizend primaire dystonie 
patiënten geïncludeerd.
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In Hoofdstuk 1 wordt het cohort focale primaire dystonie patiënten beschreven. 
Dit klinische hoofdstuk illustreert het klinische spectrum van focale dystonie, dat 
varieert van patiënten waarbij cervicale dystonie al op tienerleeftijd begint tot aan 
blefarospasme die pas ontstaat op een leeftijd van boven de vijftig jaar. Op basis van 
familieanamnese onderscheidden we drie groepen patiënten. De eerste groep bestond 
uit patiënten met een Mendeliaans autosomaal dominant patroon van overerving, zij 
zijn waarschijnlijk dragers van een genetische variant met groot effect (een zeldzame, 
hoog risico variant). In ons cohort was er in 2.4% van de patiënten sprake van deze fami-
liaire vorm van dystonie. Daarnaast was er een veel grotere groep van patiënten zon-
der familieleden met dystonie (sporadisch), mogelijk dragers van laag-risico frequente 
varianten. De derde groep waren de dystonie patiënten waarbij een of meerdere fami-
lieleden ook een vorm van dystonie lieten zien, zonder dat er een duidelijk autosomaal 
dominant patroon aanwezig is (25%). Dit zou kunnen passen bij dragerschap van een 
risico allel met grote impact. Dit allel is echter niet sterk genoeg om dystonie te ver-
oorzaken (medium risico, laag frequente variant). Deze indeling in genetische risicogroe-
pen is een simplificatie van de werkelijkheid, maar geeft houvast in het uitvoeren van 
genetisch onderzoek.

Om de invloed van genetische factoren op het klinische beeld te verduidelijken, 
vergeleken we het klinisch beeld van deze drie focale dystonie patiënt groepen. Zoals 
verwacht lieten patiënten met een zwaarder belaste familiegeschiedenis een jongere 
ontstaansleeftijd zien, een teken van genetisch risicodragerschap. In zowel de spo-
radische als de familiaire groep was de ontstaansplek van dystonie in het lichaam 
gerelateerd aan de leeftijd van ontstaan. Deze relatie liet een caudaal-naar-craniale 
verdeling zien. Dit zou een uiting kunnen zijn van leeftijdsafhankelijke, ‘somatotopi-
sche’ veranderingen in het putamen.2 Op basis van fenotypische verschillen kan men 
primaire dystonie onderverdelen. We identificeerden enkele subgroepen: patiënten 
met psychiatrische comorbiditeit, patiënten met cervicale dystonie die op jonge leef-
tijd ontstaan is, een groep cervicale dystonie patiënten met een arm tremor en ten 
slotte de aan- of afwezigheid van een geste antagonistique. De aldus beschreven klini-
sche variabiliteit kan een handvat zijn in het ontrafelen van de complexe etiologie.

Zeldzame genetische varianten in dystonie
In Hoofdstuk 2 gaan we op zoek naar nieuwe genen voor Myoclonus-Dystonie 
(M-D), een dystonie-plus syndroom. Op de polikliniek presenteerde zich een familie 
met een tot dan toe onbekend M-D fenotype. Aangedane familieleden hadden een 
progressief, door actie verergerende multifocale dystonie met gegeneraliseerde myo-
cloniëen, gelijkend M-D. Echter, deze patiënten hadden tevens klachten van instabi-
liteit in de benen bij staan, veroorzaakt door houdingsafhankelijke actie myocloniëen 
in de benen met een frequentie van 12Hz (§2.1) De houdingsafhankelijke myocloni-
een leken op ‘orthostatische myoclonus’, zoals beschreven in oudere patiënten met 
gangstoornissen.3 Deze orthostatische myocloniëen zijn niet eerder beschreven als 
onderdeel van een familiair syndroom. Oogbewegingsonderzoek gaf aanwijzingen 
voor onderliggende cerebellaire pathologie. Recente studies wijzen op betrokkenheid 
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van het cerebellum in dystonie4-6; afwijkende activiteit in het cerebellum is geasso-
cieerd met myocloniëen, vooral in corticale myoclonus. Het somatosensorische evo-
ked potential (SSEP) in twee aangedane familieleden liet een matig vergroot corticaal 
potentiaal zien, wijzend op corticale betrokkenheid in het ontstaan van de bewe-
gingsstoornis. Deze matig vergrootte P25-N35 complexen zijn eerder beschreven 
bij dystonie en myoclonus7, mogelijk wijzend op secundaire corticale aanpassing op 
pathologie in de basale kernen.

Doormiddel van een combinatie van exome sequencing en koppelingsonderzoek von-
den we een mutatie in het CACNA1B gen (c.4166G>A; MIM 601012) in deze familie. 
De mutatie veroorzaakt een aminozuur verandering van residu 1389 van Arginine 
naar Histidine in CaV2.2. CaV2.2 is een N-type calciumkanaal (“N” staat voor “Neural-
type”) op de presynaptische terminals. Residu 1389 van CaV2.2 bevindt zich in een 
extracellulaire loop van CaV2.2 en is sterk evolutionair geconverseerd. Door wild-type 
en gemuteerde humane CaV2.2 kanalen tot expressie te brengen in een tsA201 cellijn 
konden we met whole cell patch recording het verschil in calcium stroom vergelijken. 
Hieruit bleek dat de calcium stroom in cellen met de mutatie gemiddeld twee maal 
groter was dan bij controle cellen onder de zelfde omstandigheden. CaV2.2 controleert 
samen met CaV2.1 het vrijlaten van neurotransmitters als reactie op de depolarisatie 
van de presynaptische terminal. Dit zou voor patiënten met deze mutatie een ver-
hoogde release van (excitatoire of inhiberende) neurotransmitters in de synapsspleet 
kunnen betekenen. Recent werden er meer familiaire dystonie syndromen gevon-
den waarbij ion kanaal dysfunctie als oorzaak wordt gevonden: ATP1A3 in DYT128 
en ANO3 mutaties, een Ca2+-gated chloride kanaal in DYT24 dystonie.9 Ion kanalen 
zijn aantrekkelijke targets voor farmacotherapeutische interventie.

Bij een tweede familie met een fenotype gelijkend DYT11 Myoclonus-Dysto-
nie, maar zonder de DYT11 mutatie in SGCE, zetten we koppelingsonderzoek en 
exome sequencing in. Hier vonden we co-segregatie van een niet-synonieme variant 
(c.5711C>T/p.Thr1904Met) in het RELN gen (MIM 600514). (§2.2) Vervolgens screen-
den we dit RELN gen in 24 Myoclonus-Dystonie patiënten. Vier patiënten in deze 
groep droegen een zeldzame niet-synonieme variant in RELN: twee patiënten met 
een familiaire vorm van M-D droegen variant Thr1904Met (zoals in de index fami-
lie) en Ile1217Met waarbij de variant co-segregeert met het fenotype in deze families; 
twee patiënten zonder aangedane familie waren dragers van RELN Pro1703Arg en 
Leu411Ile.

Reeline is een groot glycoproteïne, essentieel voor migratie van corticale neuro-
nen, een proces dat leidt tot de aanleg en oriëntatie van gelaagde hersenstructuren.10;11 
Deze migratie wordt mogelijk gecontroleerd door reeline via de fosforylering van het 
tau-eiwit. Tevens is Reeline belangrijk voor het regelen van synaptische plasticiteit. 
Verstoring van de plasticiteit is een belangrijke bevinding van elektrofysiologisch 
onderzoek bij dystonie patiënten.
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In het tweede deel van Hoofdstuk 2 screenden we reeds bekende dystonie genen in 
verschillende focale dystonie cohorten om het fenotypische spectrum van deze genen 
te onderzoeken. In 2008, juist voor het begin van het hier gepresenteerde onderzoek, 
werden mutaties in het THAP1 gen ontdekt als oorzakelijk voor DYT6 dystonie.12 Om 
het klinische spectrum passend bij THAP1 mutaties te verduidelijken voerden we een 
genetische screening uit in ons patiënten cohort. (§2.3) We toonden aan dat DYT6 
dystonie patiënten overwegend segmentale of gegeneraliseerde dystonie laten zien, 
gekenmerkt door een jong begin van de klachten, met betrokkenheid van larynx en 
oromandibulaire regio. We troffen geen mutatiedragers aan in bijna 400 dystonie 
patiënten die dystonie ontwikkelde op volwassen leeftijd. Patiënten uit deze cate-
gorie hoeven dus voortaan niet gescreend te worden voor mutaties in THAP1. Wel 
moeten patiënten met een familiair belaste anamnese (al is de dystonie begonnen op 
volwassen leeftijd) en segmentale of gegeneraliseerde dystonie onderzocht worden 
op DYT1 en vooral DYT6.

Verder keken we naar het effect van diepe hersenstimulatie bij DYT6 dystonie 
patiënten. Diepe hersenstimulatie, met de globus pallidus internus (GPi) als doel 
kern, is een veilige en effectieve behandeling gebleken voor patiënten met gegenerali-
seerde en medicatie ongevoelige dystonie.13 In gegeneraliseerde dystonie werd eerder 
een verbetering van 58% in motoriek gevonden.14 In de vier onderzochte DYT6 dysto-
nie patiënten gaf GPi stimulatie een gemiddelde verbetering in motoriek van 16-55%, 
gemeten op de dystonie score lijsten. Helaas verbeterde de dystonie van larynx en oro-
mandibulaire regio niet door de GPi stimulatie. Omdat dit een belangrijk kenmerk is 
van DYT6 dystonie dient dit te worden meegenomen in de indicatiestelling voor GPi 
stimulatie bij DYT6 patiënten.

Over de rol van bekende dystonie genen in focale dystonie is weinig bekend. Daarom 
zochten we door middel van sequencen naar mutaties in DYT6/THAP1 in spasmo-
dische dysfonie patiënten (§2.4) en naar mutaties in DYT6/THAP1, TOR1A/DYT1, 
DYT11/SGCE en DYT16/ PRKRA in schrijfkramp patiënten.(§2.5) Deze screening-
studies lieten een zeer lage frequentie van mutaties in de dystonie genen zien in deze 
focale dystonie groepen. Wanneer dergelijke patiënten zich presenteren op de polikli-
niek, is screening van dystonie genen dus niet geïndiceerd.

Frequent voorkomende genetische variatie in dystonie
Hoofdstuk 3 beschrijft drie studies in frequent voorkomende genetische variatie 
(polymorfismen) in focale dystonie. Hiervoor maakten we gebruik van genetische 
associatiestudies binnen kandidaat genen en geselecteerde signaalroutes. Als eerste 
bekeken we polymorfismen in en rond het DYT1 gen TOR1A. Deze varianten waren 
in eerdere studies geassocieerd met focale dystonie.15-20 Echter, de resultaten van 
deze studies waren niet eenduidig. Daarom onderzochten we in een groot (n=364), 
homogeen cohort cervicale dystonie patiënten nogmaals de vier meest onderzochte 
polymorfismen in TOR1A. Hier vonden we geen verschil in de frequentie van deze 
polymorfismen tussen het cervicale dystonie cohort en de controlegroep. Vervol-
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gens voegden we in een meta-analyse de resultaten van alle TOR1A associatiestudies 
samen. Hieruit konden we concluderen dat varianten in TOR1A het overall risico op 
focale dystonie niet verhogen. Slechts in één subgroep, de groep met een familiaire 
vorm van focale dystonie, had de functionele variant TOR1A rs1801968 een klein, 
maar significant effect (OR 1.43; 95% CI 1.01-2.02).

Een verstoorde dopamine huishouding in de basale kernen wordt in beeldvormend 
onderzoek en in diermodellen gerelateerd aan primaire dystonie. Om de rol van fre-
quente genetische varianten in de dopamine metabolisme genen te verduidelijken, 
deden we een associatiestudie in 363 cervicale dystonie patiënten en controles. We 
onderzochten 143 polymorfismen in de genen COMT, DAT, TH, MAO-A en –B, DDC 
en DBH.(§3.2) Analyse leerde dat er geen opvallend verschil was tussen de frequen-
tie van deze varianten in de gezonde controlegroep of cervicale dystonie patiënten. 
Polymorfismen in deze dopamine ‘metabolizers’ dragen dus niet bij aan het risico op 
dystonie. Mogelijk zijn de risico allelen zeldzamer, zodat ze niet in deze studie gede-
tecteerd konden worden, is de dopamine signalering meer downstream verstoord 
(bijvoorbeeld in de dopamine receptoren) of zijn de verstoringen in dopaminelevel in 
de basale kernen secundair aan het ziekteproces.

In Hoofdstuk 1 vonden we dat in 21,7% van alle cervicale dystonie patiënten een bila-
terale houding- en actietremor lieten zien. Het pathologische mechanisme leidend 
tot dystonie en tremor, en de eventuele overlap in ontstaan, is niet duidelijk. Een ver-
stoorde synaptische plasticiteit zou een rol kunnen spelen.21 Daarom testten we de 
hypothese dat functionele polymorfismen in het plasticiteit gen Brain derived neuro-
trophic factor (BDNF) bijdraagt aan het risico op dystonie. (§3.3) Door een associatie 
studie te doen leerden we dat de Val66Met BDNF variant niet het risico op dystonie 
verhoogt. Opvallen was de significant hogere frequentie van homozygote Met66Met 
dragers in de groep dystonie patiënten met tremor, dan in de groep zonder tremor. Dit 
duidt mogelijk op een fenotype modulerende variant, hetgeen niet eerder is beschre-
ven in dystonie.

Een brug slaan
In Hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van een exploratieve studie naar gene-
tische factoren die in frequentie tussen de polymorfismen en de zeldzame genetische 
varianten liggen. Hiervoor selecteerden we een groep patiënten met een ernstige 
vorm van primaire dystonie, op jonge leeftijd ontstaan (30 jaar of jonger) zonder 
bekende oorzaak; we veronderstelden dat er in deze groep genetische risicofactoren 
aanwezig zijn met grote impact. Met pyrosequencing screenden we genen uit twee 
geselecteerde signaalroutes: het mechanisme dat in het presynaptisch neuron zorgt 
voor opslag en uitscheiding van de blaasjes met neurotransmitters (STON2, SNAPIN, 
KLC1), dopamine receptoren (subtype 1: DRD1 en DRD5) en de reeds bekende dystonie 
genen TOR1A en THAP1. We vonden twee tot nu toe onbekende mutaties in het DYT6 
dystonie gen THAP1. In DRD1 werden zeldzame missense veranderingen gevonden bij 
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twee dystonie patiënten met een jong begin en uitbreiding naar nek, oromandibulaire 
regio en arm (OR 5,35 95% CI 1,29-23,1). Dit klinische beeld leek sterk op patiënten 
met een tardieve dyskinesie, een complicatie van dopamine D2 receptor antagonisti-
sche medicatie. We weten uit eerder onderzoek dat verandering in de dopamine huis-
houding in het striatum dystonie kan veroorzaken22 en ook dat TorsinA waarschijnlijk 
is betrokken bij dopamine transmissie.23;24 andere onderzoekers ontdekten recent dat 
het DYT25 dystonie gerelateerde alpha-subunit van het G-proteine is gekoppeld aan 
dopamine 1 receptoren. De dopamine receptoren zijn daardoor zeer interessante kan-
didaat-genen om in een groter cohort te screenen. In STON2, SNAPIN, KLC1 werd geen 
verrijking met zeldzame genetische varianten gevonden.

De studies beschreven in dit proefschrift waren gericht op het vinden van genetische 
risicofactoren voor het ontwikkelen van dystonie. Onderzoek gericht op het ontdek-
ken van gedeelde moleculaire systemen die leiden tot dystonie is daarbij een veelbe-
lovende aanpak. Kijkend naar de gevonden genetische varianten in dit proefschrift, 
levert dit drie interessante common pathways voor dystonie op: (1) de signaalroute van 
dopamine in de hersenen lijkt een rol te spelen; (2) reeline vestigt de aandacht op de 
dynamiek van microtubuli en intracellulair transport, en (3) de verstoring van de 
functie van ion kanalen kan bijdragen aan het ontstaan van myocloniëen en dystonie, 
zoals wordt gezien in de CaV2.2 (CACNA1B) mutatie. Om verder te komen in dystonie 
onderzoek moet gebruik gemaakt worden van de klinische variabiliteit in dystonie 
syndromen, om vervolgens in klinische subgroepen op zoek te gaan naar de oorzake-
lijke genetische varianten.

Leiden/Amsterdam, December 2013
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