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SUMMARY Y 

Chapterr 1: The fetal karyotype can be established prenatally by analysis of cultured amniocytes 

orr by analysis of cells obtained by chorionic villus sampling (CVS). Two methods are used for 

karyotypingg of chorionic villus tissue: the short-term culture, using trophoblast cells and the 

long-termm culture in which mesenchymal cells are analysed. A disadvantage of CVS, especially 

whenn the short-term culture is used, is the fact that discrepancies may be found between the 

prenatall  karyotype and the fetal chromosome complement. False-positive results may be 

causedd by an aberrant cell line which is confined to the placenta (confined placental mosaicism, 

CPM).. In 1-2% of the analysed chorionic vill i samples after short-term culture, CPM is 

suspectedd and follow-up investigation is offered. Amniocentesis (an additional invasive 

procedure)) may be offered to establish the actual fetal karyotype. 

Whenn the aberrant cell line is trisomic and a normal diploid cell line has derived from this cell 

line,, there is a risk that both remaining chromosomes of the initial trisomy, are derived from 

thee same parent (uniparental disomy, UPD). Both the trisomic cell line (whether or not 

confinedd to the placenta) and UPD, depending on the chromosomes involved, may affect the 

phenotypee and/or development of the fetus or child. This thesis deals with a number of 

questionss with respect to CPM, UPD, their possible presence and consequences. 

Chapterr 2: In investigated cases of numerical chromosomal aberrations seen in chorionic vill i 

inn the first trimester of pregnancy, the same abnormality was observed in the placenta at term, 

orr in the placenta after termination of pregnancy. Trophoblast cells were examined using 

fluorescencee in situ hybridization (FISH) on interplase nuclei. The presence of the abnormal 

celll  line showed a considerable range. The abnormality could be observed in a restricted small 

partt of the placenta or, in other cases, be present at almost all investigated sites. No correlation 

wass observed between the percentage of abnormal cells seen at CVS and the number of 

abnormall  biopsies or cells in the follow-up investigation of the placenta. 

Chapterr 3: In two case reports, involving a trisomy 22 and a trisomy 8, the abnormal cell line 

wass thought to be confined to the trophoblast. Follow-up investigation on both placental and 

fetall  tissues showed that in the first patient the trisomy 22 cell line was also present in fetal 

tissues.. Maternal uniparental disomy for chromosome 22 was established in the diploid cell 

line.. In the second patient, where trisomy 8 was seen at CVS, the aberrant cell line was also 

presentt in fetal tissue. So, both cases are examples of generalized mosaicism: the aberrant cell 

linee being present in both fetal and extra-embryonal tissues. 

Chapterr 4: A series of 108 patients is described, with chromosomal abnormalities seen at first 

trimesterr chorionic villus sampling. In 101 cases confined placental mosaicism was recorded 

andd in seven cases generalized mosaicism was seen. In 88 patients, follow-up amniocentesis (an 

additionall  invasive test) was performed, to establish the actual fetal karyotype. 

Twoo new methods for follow-up analysis, that might possibly replace amniocentesis in such 

cases,, are described. Chorionic villus tissue can be preserved upto seven days after sampling, 

andd a culture can be initiated and analysed when necessary. This may lead to a prenatal 

diagnosiss of the fetal karyotype based on mesenchymal cells, too. Also fetal cells present in 

washingss of chorionic vill i can be analysed for numerical abnormalities using fluorescence in 

situu hybridization. When chorionic villus tissue is aspirated, small capillaries within the vill i are 
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rapturedd and fetal red blood cells are released. These fetal cells, present in the transfer medium 

andd washing steps of the samples, can be identified with an antibody against embryonic 

haemoglobin.. Such fetal nucleated red blood cells were analysed using FISH in six cases of 

monosomyy X and seven cases of trisomy 18. Monosomy X as well as trisomy 18 are 

consideredd as unreliable findings when detected in CVS using the short-term culture. The 

specificc aneuploid cell line was confirmed in the fetal blood cells in all cases. Application of the 

describedd methods, in case of inconclusive findings at CVS, might prevent an additional 

invasivee procedure during pregnancy. 

Chapterr 5: Trisomy 18 (Edwards syndrome) and trisomy 13 (Patau syndrome) are the second 

andd third most common observed autosomal trisomies at birth. Both trisomies may lead to 

livebornn children and prolonged survival has also been described. In a series of 51 cases of 

(mosaic)) trisomy 13 or 18 detected at first trimester chorionic villus sampling, the prenatal test 

resultt proved to be false-positive in 11 cases. A diploid cell line is regularly described in 

trophoblastt cells of viable cases of trisomy 13 or 18. Such a normal cell line seen in the 

trophoblastt might influence placental functioning and support intrauterine survival of a 

trisomyy 13 or 18 fetus. In 14 placentas of such cases, five placental biopsies were studied in 

eachh case, using FISH. No evidence was found for the hypothesis that a diploid cell line in the 

placentaa is essential for intrauterine survival. 

Chapterr 6: Fetal intrauterine growth retardation may result from inadequate or abnormal 

functioningg of the placenta. A cell line with an abnormal chromosome constitution may be 

responsiblee for insufficient growth of the fetus, since growth retardation is described in cases 

off  CPM. A total of 32 placentas of cases showing severe fetal intrauterine growth retardation 

wass investigated using FISH with probes for 13 different chromosomes. Five placental 

biopsiess were examined in each case. No trisomic cell line could be detected in the trophoblast 

off  any of the biopsies. Therefore, an abnormal (trisomic) cell line does not seem to be a 

frequentt cause of severe intrauterine growth retardation. 
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Inleiding Inleiding 

Prenataall  chromosoomonderzoek kan, op indicatie, verricht worden aan cellen uit vruchtwater 

verkregenn d.m.v. een vruchtwaterpunctie bij de zwangere. De punctie kan plaatsvinden rond de 

16ee week van de zwangerschap. Vruchtwatercellen moeten gekweekt worden om voldoende 

delendee cellen te verkrijgen waarin het chromosoompatroon kan worden vastgesteld 

(karyotypering).. Het duurt in de regel 2 a 3 weken tot een uitslag bekend is. Een tweede 

mogelijkheidd om vóór de geboorte het karyotype van de foetus vast te stellen, is het 

onderzoekenn van weefsel verkregen bij de zogenaamde vlokkentest. Deze test vindt in de regel 

plaatss tussen de 11—13 weken van de zwangerschap en wanneer de semi-directe methode 

wordtt gebruikt is de uitslag van dit onderzoek na 7-10 dagen bekend. De semi-directe 

methode,, ook wel short-term culture (STC) genoemd, maakt gebruik van het feit dat er rond 

dezee tijd in de zwangerschap sprake is van een explosieve groei van de placenta, waardoor er 

voldoendee delende cellen aanwezig zijn in de buitenste cellaag van de vlok, de trofoblast, om 

dezee te kunnen analyseren. Met deze prenatale test, die in het eerste trimester van de 

zwangerschapp kan worden afgerond, weten ouders al vroeg of er sprake is van een normaal 

karyotypee of dat er een chromosomale afwijking bij hun kind is vastgesteld. Op grond van (de 

ernstt van) de gevonden afwijking kunnen ouders eventueel besluiten de zwangerschap te laten 

beëindigen.. Een nadeel van de vlokkentest, gebruikmakend van de STC, is dat deze niet in alle 

gevallenn betrouwbaar blijkt te zijn. Het komt voor dat een bepaalde afwijkende cellijn, al dan 

niett in mozaïekvorm, die in de trofoblastcellen wordt gezien, niet wordt teruggevonden in de 

foetus.. Wanneer een afwijkende cellijn zich beperkt tot de placenta spreken we van "confined 

placentall  mosaicism" (CPM). Wanneer wordt vermoed dat er sprake zou kunnen zijn van CPM 

wordtt vervolgonderzoek aangeboden. Dit kan, afhankelijk van de gevonden chromosomale 

afwijking,, een uitgebreid echo-onderzoek betekenen later in de zwangerschap, maar in een 

aantall  gevallen zal een chromosoomonderzoek in ander weefsel uitsluitsel moeten geven. Di t 

maaktt een tweede invasieve ingreep, in de vorm van een vruchtwateronderzoek, tijdens de 

zwangerschapp noodzakelijk. 

Wanneerr er in de afwijkende cellijn sprake is van een trisomie (drie exemplaren van een 

bepaaldd chromosoom i.p.v. het normale aantal van twee), kan bij verlies van één van deze drie 

chromosomenn weer een normale (diploide) cellijn ontstaan. Het extra chromosoom bij een 

trisomiee kan zowel van vaderlijke als van moederlijke origine zijn, dit maakt het mogelijk dat in 

dee ontstane diploide cellijn de twee overgebleven chromosomen oorspronkelijk van dezelfde 

ouderr (vader óf moeder) afkomstig zijn. In deze ongebruikelijke situatie (normaal is van elk 

chromosomenpaarr er één afkomstig van de vader en één van de moeder) spreken we van 

"uniparentall  disomy" (UPD). Soms heeft deze situatie geen enkel effect op de ontwikkeling 

vann de foetus, het kan echter ook leiden tot afwijkingen bij het kind, afhankelijk van het 

betrokkenn chromosoompaar en de ouderlijke afkomst. Uiteraard kan ook de aanwezigheid van 

dee trisomie cellijn op zich, al dan niet beperkt tot de placenta, effect hebben op de 

ontwikkelingg en het fenotype van het kind. Het (mogelijk) vóórkomen van CPM en UPD heeft 

geleidd tot veel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek aan placenta's. Dit proefschrift 
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geeftt antwoord op een aantal vragen die betrekking hebben op de aanwezigheid van CPM, 

UPDD en de mogelijke gevolgen. 

Bijj  de diverse studies is vaak gebruik gemaakt van fluorescentie in situ hybridisatie (FISH). Met 

FISHH kunnen we ook in niet-delende cellen, in interfasekernen, numerieke (getalsmatige) 

afwijkingenn zichtbaar maken. Het stelt ons in staat om grote hoeveelheden cellen te analyseren 

opp de aanwezigheid van een specifieke numerieke afwijking. Kweken van (placenta)weefsel, dat 

tijdrovendd en vaak moeizaam is en ook regelmatig mislukt, is dan niet noodzakelijk. 

BeknopteBeknopte weergave van Hoofdstuk 2-6 

Inn hoofdstuk 2 wordt in een tweetal artikelen een aantal zwangerschappen beschreven waarbij 

eenn numeriek afwijkende cellijn werd gezien bij de vlokkentest. Onderzoek d.m.v. interfase-

FISHH van placentaweefsel na de geboorte, waarbij per placenta vijf biopten werden onderzocht 

opp aanwezigheid van de betreffende afwijking, toonde aan dat de afwijking in alle gevallen kon 

wordenn terug gevonden. Soms bleek de afwijking beperkt te zijn tot slechts een klein deel van 

dee placenta, in andere gevallen werd de afwijking gezien in het grootste deel van de placenta en 

bleekk een groot deel van de onderzochte kernen afwijkend te zijn. Er lijk t geen verband te 

bestaann tussen het percentage afwijkende cellen gezien bij de vlokkentest en het aantal 

afwijkendee biopten en kernen bij het latere piacentaonderzoek. 

Inn hoofdstuk 3 wordt een tweetal zwangerschappen beschreven, waar bij prenataal onderzoek 

werdd gedacht dat de gevonden numerieke afwijking (respectievelijk trisomie 22 en trisomie 8) 

zichh zou beperken tot de placenta. Uitgebreid vervolgonderzoek aan zowel foetaal weefsel als 

placenta,, wees uit dat de trisomie 22 cellijn ook in opgekweekte fibroblasten afkomstig van een 

huidbioptt van het kind aanwezig was. Bij deze patient werd tevens UPD van maternale origine 

vastgesteldd in de diploide cellijn. Ook bij de zwangerschap waarbij een trisomie 8 werd gezien 

bijj  de vlokkentest, bleek de afwijkende cellijn aanwezig in fibroblasten van een huidbiopt, 

verkregenn na vroeggeboorte. In beide gevallen is er sprake van zgn. gegeneraliseerd 

mozaïcisme,, dat wil zeggen dat de afwijkende cellijn werd gezien in zowel embryonaal als 

extra-embryonaall  weefsel. 

Inn hoofdstuk 4 beschrijven we een totaal van 108 patiënten waarbij een afwijkend 

chromosoompatroonn werd gevonden bij de vlokkentest in het eerste trimester van de 

zwangerschap.. Bij 101 patiënten bleek het te gaan om een cellijn die zich beperkte tot de 

placentaa en bij 7 patiënten werd een gegeneraliseerd mozaïcisme vastgesteld. Een tweede 

invasievee ingreep (vruchtwaterpunctie) tijdens de zwangerschap bleek nodig bij 88 patiënten, 

omm tot een definitieve prenatale diagnose te kunnen komen via de analyse van 

vruchtwatercellen.. We beschrijven twee methoden die, als mogelijke vervanging van 

vruchtwateronderzoek,, bij kunnen dragen in het vaststellen van het chromosoompatroon van 

dee foetus, in geval van chromosomale afwijkingen in trofoblastcellen. We laten zien dat, 

wanneerr er meer chorionweefsel is afgenomen dan nodig voor de semi-directe methode, dit tot 

aann zeven dagen na afname bewaard kan worden en vervolgens, indien nodig, kan worden 

opgekweekt.. De prenatale diagnose van het foetale karyotype is dan mede gebaseerd op de 

analysee van mesenchymale cellen. Een tweede weefsel waarover wij kunnen beschikken voor 

mogelijkk vervolgonderzoek na de vlokkentest, is een weefsel van foetale origine. Bij afname 
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vann een vlok worden de bloedvaatjes, die zich in de vlok bevinden, beschadigd. Foetale 

kerndragendee rode bloedcellen in deze bloedvaatjes, kunnen hierdoor vrijkomen in het 

transportmediumm en de spoelvloeistof van de vlokken. Deze cellen kunnen we specifiek 

herkennenn met een antilichaam tegen embryonaal haemoglobine. Bij een numerieke 

chromosomalee afwijking vastgesteld middels de vlokkentest, kunnen de foetale bloedcellen 

m.b.v.. FISH onderzocht worden op de aanwezigheid van die afwijking. Door toepassing van 

dee beschreven methoden kan, bij het vinden van een afwijkende cellijn in trofoblast cellen, een 

tweedee invasieve ingreep worden voorkomen. 

Trisomiee 18 (syndroom van Edwards) en trisomie 13 (syndroom van Patau) zijn na het Down 

syndroomm de twee meest voorkomende autosomale trisomieën na een voldragen 

zwangerschap.. Voor beide syndromen is overleving na de geboorte beschreven. 

Inn hoofdstuk 5 kijken we terug op een eigen serie van in totaal 51 patiënten waarbij in het 

eerstee trimester van de zwangerschap een (mozaïek) trisomie 13 of 18 werd gevonden in 

trofoblastt cellen. Bij 11 van de patiënten met deze prenataal vastgestelde chromosomale 

afwijking,, kon de afwijkende cellijn niet worden vastgesteld in de foetus of baby. De uitkomst 

vann de vlokkentest bleek fout-positief te zijn. Voor beide chromosoomafwijkingen geldt dat ze 

niett betrouwbaar kunnen worden vastgesteld via analyse van alleen trofoblastcellen. 

Bijj  trisomie 13 en 18 wordt regelmatig zowel een afwijkende cellijn als een normale (diploïde) 

cellijnn gevonden in de placenta. Deze normale cellijn (in de trofoblast) zou mogelijk van 

invloedd kunnen zijn op het functioneren van de placenta en daarmee een rol spelen in het 

intra-uterienn overleven van een trisomie 13 of 18 zwangerschap. 

Placenta'ss van 14 zwangerschappen met een zwangerschapsduur >14 weken, waarin een 

trisomiee 13 danwei 18 werd vastgesteld, werden onderzocht met behulp van interfase-FISH 

aann een vijftal biopten per placenta. Een diploïde cellijn in de trofoblast werd slechts 

incidenteell  aangetroffen. Er blijkt geen grond te bestaan voor de hypothese dat een diploïde 

cellijnn in de placenta van trisomie 13 of trisomie 18 zwangerschappen, onmisbaar zou zijn voor 

hett intra-uterien overleven. 

Onvoldoendee of abnormaal functioneren van de placenta kan een oorzaak zijn van foetale 

intra-uterienee groeivertraging. Een chromosomaal afwijkende cellijn in de placenta zou 

hiervoorr verantwoordelijk kunnen zijn, groeivertraging van de foetus wordt namelijk 

beschrevenn als een mogelijke complicatie bij zwangeren waarbij via de vlokkentest "confined 

placentall  mosaicism" werd vastgesteld. 

Inn hoofdstuk 6 beschrijven we onderzoek aan placenta's na afloop van zwangerschappen 

waarbijj  foetale groeivertraging werd gezien, waarvoor geen oorzaak kon worden vastgesteld. 

Eenn totaal van 32 placenta's werd m.b.v. interfase-FISH (vijf biopten per placenta) met probes 

voorr 13 verschillende chromosomen onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van een 

numeriekee chromosomale afwijking. Bij geen van deze placenta's kon een trisomie worden 

aangetoondd voor de geteste probes. Een afwijkende (trisomie) cellijn die zich beperkt tot de 

placentaa lijk t niet een onderliggende oorzaak te zijn voor het optreden van foetale intra-

uterienee groeivertraging. 

151 1 



Samenvatting Samenvatting 

Toekomst Toekomst 

Hett ontrafelen van het humaan genoom en het ontwikkelen en beschikbaar komen van nieuwe 

technieken,, zal in de nabije toekomst ook invloed hebben op de prenatale diagnostiek, zoals we 

diee nu kennen. Voor steeds meer aandoeningen zal de achterliggende genetische oorzaak 

bepaaldd kunnen worden en dat zal ongetwijfeld leiden naar de vraag dergelijke aandoeningen 

ookk prenataal vast te stellen. Prenataal onderzoek zal zich meer op de individuele genetische 

problematiekk kunnen gaan richten. Om patiënten goed te kunnen informeren en begeleiden zal 

err veel aandacht moeten zijn voor opleiding en scholing van professionals, die voorlichting en 

begeleidingg als taak hebben. Ook voor algemene voorlichting aan het publiek moet ruim 

aandachtt zijn. 

All  vanaf de zeventiger jaren wordt in Nederland prenataal chromosoomonderzoek 

aangebodenn aan een beperkte groep zwangeren met een verhoogde kans op het krijgen van een 

kindd met een chromosomale afwijking. De grootste groep zijn de zwangeren van 36 jaar en 

ouder.. Er ligt nu een advies van de Gezondheidsraad (Prenatale screening, mei 2001) deze 

grenss los te laten. Wanneer dit advies door de minister wordt opgevolgd zal aan alle 

zwangeren,, ongeacht hun leeftijd, met behulp van de tripel test, screening op Down syndroom 

enn op het vóórkomen van een open hoofdje of een open ruggetje aangeboden worden. Deze 

testt kan plaats vinden vanaf een zwangerschapsduur van 15 weken. Vervolgens kan, bij een 

verhoogdd risico een vruchtwaterpunctie aangeboden worden. Het is (nog) niet te voorspellen 

watt de mogelijk effecten kunnen zijn van deze verandering in beleid. Tot welke keuzen zullen 

vrouwenn komen? Zal de groep "oudere vrouwen", die in principe vooralsnog rechtstreeks 

gebruikk kunnen blijven maken van óf de vlokkentest óf amniocentese, gaan kiezen voor 

kansbepalendee testen? Zullen "jongere vrouwen" op de mogelijkheid tot screenen ingaan? 

Zullenn zij kiezen voor een invasieve ingreep, wanneer er na screening sprake is van een 

verhoogdee kans op een kind met het Down syndroom? Accepteren zij het mogelijk risico op 

eenn spontane miskraam ten gevolge van zo'n ingreep? Zullen er meer of minder vlokkentesten 

enn vruchtwaterpuncties gedaan worden dan voorheen? Zal onderzoek van de groep "jongere 

vrouwen""  leiden tot meer of minder fout-positieven en fout-negatieven? Vinden we in gelijke 

matee waarin dat nu het geval is, chromosomaal mozaïcisme, dat zich beperkt tot de placenta? 

Dee tijd zal het leren. 

Ondankss de aanbeveling om de tripeltest aan alle zwangeren aan te bieden adviseert de 

commissiee ook proefbevolkingsonderzoek toe te staan. Daarmee wordt de mogelijkheid 

gebodenn om ook andere markers te testen, die gebruikt zouden kunnen worden om de kans op 

eenn zwangerschap met Down syndroom te bepalen. Er bestaat voorkeur voor het ontwikkelen 

vann een test, die mogelijk is in het eerste trimester van de zwangerschap, hierbij valt te denken 

aann de meting van de nekplooi, een test die veelbelovend lijkt . Bij verhoogde kans op Down 

syndroomm kan vervolgonderzoek middels de vlokkentest aangeboden worden. 

Onderzoekk naar de mogelijkheid om in foetale cellen uit maternaal bloed het Down syndroom 

tee kunnen aantonen, is helaas nog niet zo ver gevorderd dat dit toegepast kan worden binnen 

dee diagnostiek. Mocht dit uiteindelijk tot de mogelijkheden gaan behoren, dan zou in geval van 

eenn verhoogde kans op een kindje met Down syndroom, vastgesteld bij screening, follow-up 

onderzoekk aan dergelijke foetale cellen kunnen plaatsvinden om uitsluitsel te geven. Dit zou 
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eenn invasieve ingreep tijdens de zwangerschap mogelijk overbodig maken. Ook screening van 

dezee foetale cellen op numerieke chromosomale afwijkingen, waarbij te denken valt aan 

trisomiee 13,18 en 21, zou in de toekomst een optie kunnen zijn. 

Binnenn de cytogenetische laboratoria zal de introductie van micro-arrays de nodige 

veranderingenn teweeg brengen. Mogelijk is dit de techniek die op termijn de "klassieke" 

karyotyperingg gaat vervangen. Micro-arrays kunnen gebruikt worden voor het op grote schaal, 

identificerenn van mutaties en het karakteriseren van polymorfïsmen. Mogelijk kunnen functies 

vann genen opgehelderd worden en plaats en timing van de expressie van RNA gedurende de 

ontwikkelingg worden bepaald. Deze techniek kan bijdragen aan het vergroten van onze kennis 

opp het gebied van de vroege ontwikkeling van de mens. Met het bekend worden van functies 

vann genen kunnen mogelijke verschillen tussen (chromosomaal) normale en afwijkende 

placenta'ss worden aangetoond en leiden tot een beter begrip m.b.t. de afwijkingen die dit met 

zichh mee brengt voor groei en ontwikkeling van de foetus. 

Dee vele gegevens die met deze techniek zullen worden voortgebracht, dienen ook verwerkt te 

wordenn en al deze ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat er andere eisen gesteld zullen worden 

aann medewerkers. Er zal ruim aandacht moeten zijn voor opleiding en scholing van zittend 

personeell  en nieuw aan te stellen medewerkers. 

TenTen slotte 

Mett het beschikbaar komen van gegevens m.b.t. het humaan genoom en de mogelijkheden die 

nieuwee technische ontwikkelingen bieden voor grootschalig onderzoek, is de genetica in een 

stroomversnellingg gekomen. De "jacht" op genen en eiwitten zal toenemen. Wat zijn de 

onderlingee connecties en wat is hun betekenis voor het individu? Is er behandeling mogelijk 

wanneerr er sprake is van een gendefect? Is herstel van een gendefect mogelijk? Gentherapie zal 

zekerr onderwerp van veel onderzoek zijn, waarbij ook gedacht kan worden aan gentherapie bij 

dee foetus al tijdens de zwangerschap, wanneer er bij prenatale diagnostiek een gendefect wordt 

aangetroffen.. In dit toekomstscenario lijk t er voor de prenatale diagnostiek nog een belangrijke 

roll  te zijn weggelegd. 
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