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Draagsterss van de spierdystrofie van Duchenne (DMD) en Becker (BMD) kunnen 
lastt hebben van spierzwakte of lijden aan een gedilateerde cardiomyopathie. Eerde-
ree onderzoeken, die alleen het vóórkomen van spierzwakte onderzochten, werden 
uitgevoerdd voordat DNA onderzoek beschikbaar was. Een ander onderzoek werd 
well  uitgevoerd onder DNA bewezen draagsters, maar onderzocht alleen hart-
afwijkingenn en geen spierzwakte. Om deze redenen hebben wij een onderzoek 
uitgevoerdd in een groep zekere draagsters van Duchenne en Becker spierdystrofie 
omm vast te stellen hoeveel symptomatische draagsters, d.w.z. draagsters met spier-
zwaktee en/of een gedilateerde cardiomyopathie, er in zouden voorkomen. Daar-
naastt onderzochten wij of er een correlatie was tussen (de lokatie van) de mutatie 
enn de fenotypische verschijnselen. DMD en BMD draagsters in de leeftijd van 18-60 
jaarr werden opgespoord via het landelijk register van de afdeling antropogenetica in 
Leiden.. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de progressie van hartafwij-
kingenn bij patiënten die lijden aan de spierdystrofie van Becker. 

Inn hoofdstuk 1 worden de resultaten vermeld van het onderzoek onder draagsters 
vann DMD en BMD. Er namen 129 draagsters deel aan het onderzoek, wat 48% van 
hett draagsterbestand uit Leiden was. Bij 90 vrouwen afkomstig uit 52 families 
(70%)) werd een mutatie gevonden. 24 draagsters (19%) werden vastgesteld d.m.v. 
koppelingsonderzoekk en 15 (12%) draagsters m.b.v. stamboomgegevens. Achten-
twintigg draagsters (22%; DMD 26%, BMD 13%) waren symptomatisch. Twee-en-
twintigg draagsters (17%; DMD19%, BMD14%) hadden spierzwakte, variërend van 
geringee tot matige spierzwakte. Bij 18 vrouwen (82%) was de spierzwakte over-
wegendd asymmetrisch verdeeld met een voorkeur voor de schoudergordel en 
bovenarmenn in negen draagsters (41%). Bij 5 (23%) was de spierzwakte beperkt tot 
dee bekkengordel/bovenbenen. Er werd geen ernstige spierzwakte vastgesteld gege-
venn het feit dat geen van de draagsters een rolstoel nodig had. Zeven draagsters 
(5%)) bleken een gedilateerde cardiomyopathie te hebben, van wie er één ook 
spierzwaktee had. Er bleek geen associatie tussen de gevonden mutaties en spier-
zwaktee te bestaan. Op grond van dit onderzoek kon worden vastgesteld dat klini-
schee verschijnselen van spierzwakte en/of gedilateerde cardiomyopathie bij 
ongeveerr een-vijfde van DMD of BMD draagsters worden gevonden. 

Inn hoofdstuk 2 worden de resultaten weergegeven van uitgebreid cardiologisch 
onderzoekk bij 129 DMD en BMD draagsters. Er werd een anamnese afgenomen, 
lichamelijkk onderzoek en electrocardiografisch (ECG) en echocardiografisch onder-
zoekk verricht. Een-en-zestig draagsters (47%; DMD 51%, BMD 41%) hadden ECG 
veranderingen.. Bij 47 vrouwen (36%; DMD 41%, BMD 27%) werden ECG afwij-
kingenn gevonden, zoals die kunnen worden vastgesteld bij mannelijke DMD 
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patiënten.. Het echocardiografisch onderzoek was afwijkend bij 47 draagsters (36%; 
DMDD 38%, BMD 34%). Een gedilateerde cardiomyopathie werd gevonden bij 
zevenn DMD draagsters (8%) en bij geen enkele BMD draagster. Daarnaast hadden 
233 vrouwen (18%; DMD 19%, BMD 16%) linker ventrikel dilatatie. Andere echo-
cardiografischh afwijkingen die werden vastgesteld behelsden rechter ventrikel en 
linkerr en rechter atrium dilatatie, wandbewegingsstoornissen, en diastolische en 
systolischee dysrunctie. Slechts 38% der draagsters had een volledig normaal onder-
zoekk van het hart. Wij vonden geen associatie tussen type of lokatie van de gevon-
denn mutaties en gedilateerde cardiomyopathie. Er werd geconcludeerd dat 
hartafwijkingenn een frequent voorkomende complicatie vormen van het hele spec-
trumm van dystrofinopathieën. 

Hoofdstukk 3 onderzoekt de waarde van dystrofine onderzoek bij draagsters met en 
zonderr symptomen met behulp van immunohistochemisch en Western blot onder-
zoekk van spierweefsel. Vijfti g draagsters ondergingen een spierbiopt: 17 met spier-
zwakte,, 5 met een gedilateerde cardiomyopathie, 5 met spierkrampen en 23 
draagsterss zonder klachten of verschijnselen. Zestien draagsters (32%; 9 DMD en 7 
BMD)) hadden dystrofine afwijkingen (vastgesteld met immunohistochemisch of 
Westernn blot onderzoek); 5 draagsters met spierzwakte (29%), 9 asymptomatische 
draagsterss (39%) en 2 met alleen spierkrampen. Het immunohistochemisch onder-
zoekk was bij 10 draagsters afwijkend: drie draagsters met spierzwakte (18%), zes 
asymptomatischee vrouwen (26%) en 1 draagster met spierkrampen. De vijf gebiop-
teerdee draagsters met een gedilateerde cardiomyopathie hadden geen enkele afwij-
kingg bij het dystrofine onderzoek. Op basis van deze resultaten wordt gecon-
cludeerdd dat dystrofine analyse geen bruikbare diagnostische test is voor het 
vaststellenn van draagsterschap aangezien het immunohistochemisch onderzoek 
zelfss bij het merendeel der draagsters met spierzwakte normaal is. Slechts bij 26 % 
vann de asymptomatische draagsters bleek het immunohistochemisch dystrofine 
onderzoekk afwijkend. Wellicht kan dystrofine analyse van nut zijn bij vrouwen met 
eenn positieve familie anamnese op DMD/BMD bij wie DNA of koppelingsonder-
zoekk niet bruikbaar is. 

Inn hoofdstuk 4 wordt het beloop van hartafwijkingen beschreven bij 27 patiënten 
mett de spierdystrofie van Becker (BMD), die afkomstig zijn uit negen verschillende 
families.. Zij werden eerder onderzocht in 1980. De gemiddelde follow-up duur was 
12V22 jaar. Zeventien patiënten (63%) hadden progressie van hartafwijkingen. Bij 
negenn patiënten (33%) was een gedilateerde cardiomyopathie met of zonder chro-
nischh hartfalen aanwezig, terwijl dat eerder 15% was. Daarnaast waren er nu bij 
22%% andere echocardiografische afwijkingen aanwezig. Zes patiënten (22%) 
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haddenn chronisch hartfalen, waarvan er vier als gevolg hiervan waren overleden. In 
iederee familie werden hartafwijkingen vastgesteld. Wij vonden geen associatie 
tussenn het type en de plaats van mutatie en gedilateerde cardiomyopathie. Er was 
eenn grote intrafamiliare variabiliteit ten aanzien van hartafwijkingen, zelfs in broers 
mett dezelfde functionele beperkingen. Er werd geconcludeerd dat hartafwijkingen 
meerr regel dan uitzondering zijn bij BMD patiënten en dat deze over de jaren 
progressieff  verergeren. Linker ventrikel dilatatie kan op ieder moment in het be-
loopp van BMD ontstaan en de mate van progressie is onvoorspelbaar. Een 
aanzienlijkk deel van de patiënten zal een invaliderende en levensbedreigende gedila-
teerdee cardiomyopathie ontwikkelen. 

Hoofdstukk 5 beschrijft een onderzoek naar het gebruik van hartspecifieke markers 
omm niet-ischemische myocardschade vast te stellen bij BMD/DMD draagsters. Ten 
tijdee van het onderzoek werden vooral Troponine T en Troponine I verondersteld 
dee meest specifieke cardiale markers te zijn. Er werd laboratorium onderzoek 
verrichtt in het serum van 129 DMD/BMD draagsters bestaande uit de creatine 
kinasee aktiviteit (CK), aspartase aminotransferase (ASAT) aktiviteit, CK-MB mass, 
cardialee Troponine T (cTnT) and cardiale Troponine I (cTnl). 
Hett serum CK was verhoogd in 45% der draagsters (DMD 53%, BMD 30%), 
hetgeenn lager is dan in andere studies werd vastgesteld. CK was hoger in draagsters 
mett dan in draagsters zonder gedilateerde cardiomyopathie. Twee-en-twintig 
draagsterss hadden een verhoogd CK-MB, echter geen van allen met een verhoogd 
CK-MB/CK-totaall  ratio boven de 6%, hetgeen een aanwijzing is voor cardiale 
betrokkenheid.. CTnl was niet aantoonbaar, en slechts één draagster met een echo-
cardiografischee afwijking, had aantoonbaar, maar normaal cTnT. Er werd gecon-
cludeerdd dat cTnT verhoging zeer zeldzaam is en dat cTnl verhoging niet voorkomt 
bijj  DMD en BMD draagsters en dat deze daarom niet gebruikt kunnen worden als 
eenn marker voor niet-ischemische schade aan het myocard. 

Inn hoofdstuk 6 worden de belangrijkste resultaten besproken. De betekenis en de 
ernstt van spierzwakte en hartafwijkingen worden bediscussieerd, en er wordt inge-
gaann op de vraag of vroege screening op hartafwijkingen bij draagsters noodzakelijk 
is.. Mogelijke therapieën bij gedilateerde cardiomyopathieën worden besproken. 
Daarnaastt wordt de bijdrage van dystrofine analyse van spierweefsel voor carrier 
detectiee bediscussieerd. 
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