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SUMMARY

Pontocerebellar Hypoplasia: genes and phenotypes
This thesis focuses on the identification of new disease genes in Pontocerebellar Hypoplasia 
(PCH) and the description of new phenotype-genotype correlations in PCH. PCH is a rare 
group of neurodegenerative disorders, often with a prenatal onset, and mainly – but not 
exclusively – affecting the pons and cerebellum.
 Chapter 1 gives a general introduction on the topic. A short outline is given on the 
development and function of the cerebellum. All eleven subtypes of PCH are described 
in detail, as is the differential diagnosis of PCH. PCH is a clinically heterogeneous disorder, 
which means that the type and severity of symptoms of patients with PCH are quite 
variable. Some patients do not survive the neonatal period due to respiratory insufficiency 
while others survive into adolescence and are able to walk and speak some words. Also 
the severity of cerebellar hypoplasia, visualized by MRI, is variable and in some patients 
the ventral pons is completely spared. These features can make it challenging to get to a 
diagnoses of PCH. Currently, 17 genes are associated with PCH. Most of these genes have 
a function in RNA processing or protein translation. Mutations in the TSEN54 complex are 
the most prevalent cause of PCH. TSEN54, together with TSEN34, TSEN15 and TSEN2, forms 
a complex that is essential for the splicing of intron containing tRNAs. Mutations in the 
Exosome complex (e.g. the EXOSC3 and EXOSC8 genes), which is important for maturation 
and degradation of several types of RNA, are also an important cause of PCH. Besides these, 
several other mechanisms are implied in PCH as well, such as mitochondrial fission/fusion 
defects and aberrations of intracellular vesicle transport. Although more and more disease  
genes are identified in PCH, treatment is still completely symptomatic.
 In Chapter 2, biallelic pathogenic variants in the COASY gene are described as a cause 
of PCH, prenatal onset microcephaly and arthrogryposis. COASY encodes the bifunctional 
enzyme Coenzyme A (CoA) synthase. COASY is essential in the de novo syntheses of CoA, 
since it catalyzes the last two steps of the five step pathway of CoA synthesis from vitamin 
B5. All cellular CoA is acquired via this pathway, which is conserved in all organisms. COASY 
protein was not detectable in patient derived cells, and it was shown that the in vitro COASY 
activity was almost completely abolished. Mutations in COASY were previously associated 
with a relatively milder disorder, called Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation 
(NBIA). In individuals with NBIA, symptoms develop in the first years of life, after a period 
of normal development. Patients have movement disorders like dystonia, gait problems or 
spasticity and intellectual disability. It appeared that the residual COASY activity is somewhat 
higher in the NBIA patients, which might explain the difference in phenotypic severity.
 Chapter 3 reports the identification of  SLC25A46 mutations in the originally described 
Dutch PCH1 family that was exemplary for the delineation of PCH1 as a distinct clinical 
subtype. In addition, neuropathological evidence that loss of functional SLC25A46 causes 
motor neuron degeneration is provided, categorizing SLC25A46-associated PCH as a subtype 
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of PCH1. It was suggested to classify SLC25A46-associated PCH1 as PCH1D ( PCH1A-C are 
associated with mutations in VRK1, EXOSC3 and EXOSC8, respectively). PCH1D is clinically 
distinguishable from other PCH1 subtypes by optic nerve involvement, respiratory failure 
and early death and is at the most severe end of the broad spectrum of SLC25A46-related 
conditions.
 In Chapter 4 four patients with remarkable phenotypes and/or genotypes are described. 
In Chapter 4.1 a patient with severe pontocerebellar hypoplasia on MRI, in who surprisingly 
a de novo missense mutation in the ITPR1 gene was identified with whole exome sequencing, 
is reported. ITPR1 mutations were at that point associated with spinocerebellar ataxia and 
mild cerebellar hypoplasia. Chapter 4.2 zooms in on two patients with mutations in the 
RARS2 gene, the gene associated with PCH6. Both of them, however, had devastating 
progression of supratentorial atrophy while the cerebellum was less severely affected. The 
pons remained spared. Chapter 4.3 contains a short clinical image, reporting a 23 year old 
woman with cerebellar ataxia, microcephaly and intellectual disability and a homozygous 
mutation in the SEPSECS gene. Mutations in the SEPSECS gene were previously associated 
with PCH2D, a much more severe phenotype. This case illustrates that mutations in this 
gene can also result in a milder phenotype.
 In Chapter 5 I studied neuroradiological features in PCH1B, PCH2A, and MICPCH patients. 
This study confirmed that the head of the caudate nucleus is thinner and that the lateral 
ventricles are enlarged in PCH1B and PCH2A, but not in MICPCH patients. These results 
confirm the progressive nature of PCH1/PCH2B, as opposed to the malformative character 
of MICPCH.
 In Chapter 6 I discussed the findings reported in this thesis. An important question 
that remains unanswered is: why is the cerebellum specifically affected in PCH? The 
genes involved in PCH have an important function throughout the body, and not only 
in the cerebellum. A possible explanation is the extreme vulnerability of the brain during 
development, but more research needs to be done to properly address this question. I will 
also reflect on the difficulties that the clinical and genetic heterogeneity of PCH pose for 
a proper PCH classification. Although there are some important drawbacks of the current 
classification, a sensible regrouping of PCH subtypes is currently hindered by significant 
gaps in knowledge regarding the disease mechanisms and disease course in some of the 
PCH subtypes.

Why this research?
PCH is a serious condition in which the treatment is aimed at relieving symptoms. Even 
if the genetic cause is found, there is no targeted treatment available. Why then is the 
identification of new PCH genes so important? First, making a clear genetic diagnosis 
creates clarity. This is important for the patient’s family. It is then no longer needed to search 
for other possible causes, and in some cases there will be more clarity about the expected 
course of the disease. Secondly, when the genetic cause is known, parents can be counseled 
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regarding the risks of having another child with PCH. There are several reproductive options 
from which they can choose if desired, such as preimplantation genetic diagnosis (PGD, or 
embryo selection) or prenatal diagnosis early in pregnancy.
 There are several factors that make it difficult to find a targeted treatment for PCH. 
The condition is rare, the disease process often begins before birth, and there are many 
different genetic causes for PCH. However, finding new genes for PCH does contribute to 
understanding the different disease mechanisms underlying PCH. In order to be able to 
slow down the disease process in a targeted way, it is a first step to understand exactly what 
is going wrong and why neurons are dying. Perhaps, it would be possible to translate this 
knowledge to other, more common, brain diseases in the future.
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SAMENVAT TING

Pontocerebellaire Hypoplasie: genen en fenotypes
Wat is Pontocerebellaire Hypoplasie?
Voor u ligt een proefschrift over de genetische achtergrond en klinische verschijnselen van 
pontocerebellaire hypoplasie (PCH). PCH is een groep van zeer zeldzame aandoeningen 
van de hersenen, die meestal al vóór de geboorte begint. De naam ‘Pontocerebellaire 
hypoplasie’ geeft aan dat het cerebellum (de ‘kleine hersenen’) en de pons ( de brug tussen de 
grote en kleine hersenen) onderontwikkeld zijn (‘hypoplasie’ betekent onderontwikkeling). 
De diagnose PCH wordt gesteld op basis van klinische verschijnselen, beeldvorming van 
de hersenen en genetisch onderzoek. Er zijn inmiddels 11 verschillende vormen van PCH 
beschreven. Deze vormen of subtypen worden aangeduid met een getal (PCH1-11) en 
soms nog een letter (zoals bij PCH2A-2E). Dit wordt gedaan om de typen PCH die door een 
verschillende erfelijke oorzaak veroorzaakt worden van elkaar te onderscheiden. Vaak is het 
verloop van de zwangerschap normaal, maar openbaren de eerste symptomen van ziekte 
zich kort na de geboorte. Veel voorkomende verschijnselen zijn slapheid van de spieren 
(hypotonie), slik- en ademhalingsproblemen en epilepsie. Met name bij PCH2A komen 
veel bewegingsstoornissen voor, waarbij de kinderen continu onwillekeurige bewegingen 
maken die niet gericht zijn op een specifiek doel (zoals bijvoorbeeld het pakken van een 
speeltje). Kinderen met PCH hebben een achterstand in hun motorische en cognitieve 
ontwikkeling. De ernst hiervan kan variëren, maar velen leren nooit zelfstandig zitten, lopen 
of praten.

Erfelijkheid van PCH
PCH is een erfelijke aandoening. Dat betekent dat PCH wordt veroorzaakt door 
veranderingen (ook wel ‘mutaties’ genoemd) in het erfelijk materiaal. Er zijn op dit moment 
17 genen bekend waarvan we weten dat mutaties in deze genen PCH veroorzaken. 
Genen zijn belangrijke stukken DNA omdat zij een code vormen voor het aanmaken van 
eiwitten. De mens heeft ongeveer 26.000 verschillende genen, waarvan telkens 2 kopieën 
aanwezig zijn. Eén kopie is afkomstig van de vader, en de andere van de moeder. Bij PCH 
is het meestal zo, dat een kind ziek wordt doordat op allebei de kopieën van een gen 
een mutatie aanwezig is. Ouders hebben dan allebei een mutatie op slechts één van de 
kopieën van dat gen; omdat zij ook nog een andere kopie hebben zonder mutatie zijn 
zij zelf niet ziek. Op dit moment wordt bij ongeveer de helft van de kinderen met PCH 
de erfelijke oorzaak aangetoond. Bij de andere helft wordt er géén mutatie gevonden in 
de 17 PCH-gerelateerde genen. Dit wijst erop dat waarschijnlijk er ook nog andere genen 
betrokken zijn bij het ontstaan van PCH. Dit proefschrift is er onder andere op gericht om 
een aantal van deze nog onbekende genen te identificeren. Dit zoeken naar ‘nieuwe’ genen 
kan bijvoorbeeld gedaan worden met ‘whole exome sequencing’ (WES). Met deze techniek 
worden alle 26.000 genen met één onderzoek in kaart gebracht. Daarna is het vooral 
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belangrijk om een goede zoekstrategie te ontwikkelen om uit alle genetische variaties die 
hierbij boven water komen, de mutatie te vinden die de PCH bij deze patiënt veroorzaakt. 
Naast het beschrijven van nieuwe PCH genen die op deze manier zijn gevonden, beschrijft 
dit proefschrift ook een aantal patiënten met een uitzonderlijke klinische presentatie van 
PCH. Het is belangrijk om dit onder de aandacht te brengen zodat de diagnose bij deze 
groep patiënten misschien in de toekomst sneller gesteld kan worden en het ziektebeloop 
gedetailleerd in kaart kan worden gebracht.
 Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over de functie en ontwikkeling van het 
cerebellum, en een gedetailleerde beschrijving van 11 typen van PCH. Ook aandoeningen 
die op PCH lijken worden besproken zodat clinici een overzicht hebben van de 
aandoeningen waar ze aan kunnen denken bij een patiënt bij wie op de MRI scan een te 
kleine pons en cerebellum worden gezien. Daarnaast bespreek ik ook de functies van de 17 
genen die geassocieerd zijn met PCH. De meeste patiënten hebben een mutatie in genen 
die belangrijk zijn voor het maken van de vertaalslag van gen naar eiwit. Mogelijk is het een 
tekort aan eiwit tijdens de ontwikkeling dat leidt tot PCH, maar dit is nog niet bewezen. 
PCH is niet te genezen, en de behandeling is er op gericht symptomen van de ziekte te 
verminderen.
 In Hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe er met WES mutaties geïdentificeerd zijn in 
het COASY gen bij vier patiënten met zeer ernstige PCH, microcefalie en aangeboren 
verkrommingen van de gewrichten. Het COASY gen bevat de code voor het eiwit COASY. 
Dit eiwit essentieel voor de aanmaak van Co-enzym A (CoA), een factor die een rol speelt 
bij een aantal fundamentele processen in de cellen van ons lichaam. Dit onderzoek heeft 
laten zien dat er als gevolg van de mutaties bij de patiënten nauwelijks nog COASY eiwit 
wordt gevormd. Gezien het belang van CoA is het eigenlijk wonderlijk dat deze patiënten 
erin slagen te overleven tot aan de geboorte. Waarschijnlijk is dit mogelijk doordat ze in de 
baarmoeder CoA krijgen via de moeder, maar het is nog onbekend hoe CoA precies de cel 
in kan worden gebracht omdat de transporter hiervoor nog niet geïdentificeerd is.
 Hoofdstuk 3 gaat over een Nederlandse familie met PCH1. Alle drie de patiënten in deze 
familie waren zeer ernstig aangedaan en overleden kort na de geboorte omdat er geen 
spontane ademhaling op gang kwam. Deze ademhalingsstoornis was een gevolg van de 
afwijkingen aan het zenuwstelsel. Jarenlang was het onbekend wat de oorzaak van de PCH 
was in deze familie, maar uiteindelijk is aangetoond dat mutaties in het SCL25A46 gen PCH1 
veroorzaken in deze familie. Mutaties in dit gen leiden ertoe dat er vrijwel geen SLC25A46 
eiwit aanwezig is in de huidcellen van de patiënt. Ook laten we zien dat de werking van de 
mitochondriën, een soort energiefabriekjes binnen de cel, waarschijnlijk verstoord raakt als 
gevolg hiervan.
 Hoofdstuk 4 bestaat uit 3 onderdelen, waarin patiënten worden besproken met een 
bijzondere genetische mutatie, dan wel een bijzonder klinisch beeld. In Hoofdstuk 4.1 
wordt een patiënte met op de MRI een zeer ‘platte’ pons en een veel te klein cerebellum 
beschreven. Jarenlang werd gedacht dat zij een vorm van PCH had, hoewel haar 



137 

Chapter 

7

Sam
envatting

ontwikkeling wel beter vooruit ging dan bij een ‘typische’ PCH patiënt. Uiteindelijk werd 
er, ook weer met behulp van WES, aangetoond dat zij een nieuw ontstane mutatie in het 
ITPR1 gen had. Het was al bekend dat mutaties in dit gen afwijkingen van het cerebellum 
kon veroorzaken, maar meestal zijn deze afwijkingen veel subtieler. Een dermate ernstige 
hypoplasie van de pons en cerebellum was nog niet eerder beschreven bij mutaties in dit 
gen. In Hoofdstuk 4.2 worden twee patiënten met mutaties in het RARS2 gen beschreven. 
RARS2 is het gen dat geassocieerd is met PCH6. Wat echter opviel aan de MRI scans van het 
brein bij deze patiënten, was dat de afwijkingen aan de grote hersenen veel ernstiger waren 
en sneller verslechterden dan de afwijkingen aan de kleine hersenen. De pons was zelfs 
helemaal normaal bij deze patiënten. Hoofdstuk 4.3 geeft een korte schets van een jonge 
vrouw met een kleine schedelomtrek, een verstandelijke beperking en een schokkerig 
bewegingspatroon (ataxie) veroorzaakt door een afwijking aan het cerebellum. Hoewel 
de motorische problemen helaas toe lijken te nemen naarmate zij ouder wordt, kan ze 
nog steeds zelfstandig lopen. Met WES werd bij deze patiënte een mutatie gevonden in 
het SEPSECS gen. Mutaties in dit gen werden eerder gevonden met patiënten met PCH2D, 
een zeer ernstige aandoening met een beperkte levensverwachting. Het verhaal van deze 
patiënt leert ons dat mutaties in het SEPSECS gen ook tot een milder klinisch beeld kan leiden.
 In Hoofdstuk 5 heb ik MRI patronen bij de twee meest voorkomende vormen van PCH, 
PCH1B en PCH2A, onderzocht. Ter vergelijking heb ik ook patiënten met Microcefalie en 
PCH (MICPCH), veroorzaakt door mutaties in het CASK gen, meegenomen in het onderzoek. 
Dit onderzoek laat zien dat de pons en cerebellum vanaf de geboorte al veel te klein zijn in 
deze patiënten en dat er ook na de geboorte nauwelijks groei van deze hersensstructuren 
optreedt. Ook werd aangetoond dat een bepaald onderdeel van het cerebellum, de 
vermis, relatief gespaard was in PCH1B en PCH2A, maar niet in patiënten met MICPCH. 
Een onderdeel van de basale kernen, de kop van de nucleus caudatus, leek juist kleiner 
te zijn in patiënten met PCH1B/2A, en niet in patiënten met MICPCH. Tot slot lijken deze 
resultaten erop te wijzen dat er bij PCH1B/2A ook ná de geboorte nog hersencellen in de 
grote hersenen afsterven, maar niet bij MICPCH.
 In Hoofstuk 6 bediscussieer ik de bevindingen in dit proefschrift. Een belangrijke 
vraag die onbeantwoord blijft is: waarom zijn de kleine hersenen specifiek aangedaan bij 
PCH? De genen waarin bij PCH een defect is opgetreden zijn vaak belangrijk in het hele 
lichaam, en niet alleen in de (kleine) hersenen. Een mogelijke verklaring is misschien dat de 
hersenen tijdens de ontwikkeling een extra grote behoefte hebben aan eiwitten en extra 
kwetsbaar zijn. Maar meer onderzoek is nodig om deze vraag te beantwoorden. Ook zal ik 
de problemen die de klinische en genetische heterogeniteit van PCH opleveren voor een 
zinvolle PCH classificatie bespreken. Hoewel er een aantal belangrijke nadelen kleven aan 
de huidige classificatie van PCH, wordt het opstellen van een zinvolle groepering van de 
PCH subtypes bemoeilijkt door hiaten in de kennis van het ziektemechanisme. Ook is het 
ziektebeloop van veel PCH subtypen nog niet uitgebreid genoeg in kaart gebracht, omdat 
er wereldwijd per groep maar enkele patiënten beschreven zijn.
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Waarom dit onderzoek?
PCH is een ernstige aandoening waarbij de behandeling gericht is op het verlichten van 
symptomen. Zelfs al is de genetische oorzaak gevonden, dan nog is genezing onmogelijk. 
Waarom doen we dan al die moeite om nieuwe PCH genen te vinden? Ten eerste schept 
het stellen van een duidelijke diagnose helderheid. Dat is belangrijk voor de familie van de 
patiënt. Er hoeft dan niet meer verder te worden gezocht naar andere mogelijke oorzaken, 
en bovendien wordt er in sommige gevallen iets meer duidelijk over het te verwachten 
ziektebeloop. Ten tweede kan er, wanneer de genetische oorzaak bekend is, met ouders 
besproken worden wat de kans is op nóg een kind met PCH. Er zijn verschillende 
reproductieve opties waaruit zij desgewenst kunnen kiezen, zoals preïmplantatie genetische 
diagnostiek (PGD, of embryoselectie) of prenatale diagnostiek vroeg in de zwangerschap.
 Er zijn verschillende factoren die het vinden van een gerichte behandeling voor PCH 
bemoeilijken. De aandoening is zeldzaam, het ziekteproces begint vaak al voor de geboorte, 
en er zijn vele verschillende genetische oorzaken voor PCH. Het vinden van nieuwe genen 
voor PCH draagt echter wel bij aan het inzicht in de verschillende ziektemechanismen die 
aan PCH ten grondslag liggen. Om het ziekteproces gericht te kunnen afremmen, is het een 
eerste stap om te begrijpen wat er precies mis gaat en hoe het komt dat de zenuwcellen 
afsterven. Mogelijk is deze kennis in de toekomst ook te vertalen naar andere, wellicht vaker 
voorkomende, hersenziekten.
 


