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Samenvatting 

Bethlem myopathie is een erfelijke spierziekte die gepaard gaat met contracturen van 
diverse gewrichten. De aandoening erft autosomaal dominant over. De spierzwakte, 
proximaal aan de schouder- en heupgordel meer uitgesproken, neemt geleidelijk toe vanaf 
de vroege kinderleeftijd om tijdens de adolescentie en vroeg-volwassenleeftijd tijdelijk tot 
stilstand te komen. De verminderde bewegelijkheid van de gewrichten wordt veroorzaakt 
door relatieve verkorting van spiergroepen ten opzichte van hun antagonisten, meestal 
betreft het flexiecontracturen van de vingers, ellebogen en enkels. Er is geen betrokkenheid 
van de hartspier en de levensverwachting is onverkort. Hoofdstuk 1, een overzicht van de 
literatuur, bevat een vergelijking van de klinische kenmerken van Bethlem myopathie 
families en bespreekt het onderscheid met andere neuromusculaire aandoeningen. 
Doorgaans wordt een aanvang op vroege kinderleeftijd vermeld, echter bij nauwkeurige 
bestudering blijkt dat het merendeel van de patiënten al voor het tweede levensjaar 
symptomatisch zijn (Hoofdstuk 3). Na een tijdelijke afname tijdens de puberteit en de 
vroeg-volwassenleeftijd neemt de zwakte op middelbare leeftijd weer toe. Uiteindelijk leidt 
deze geleidelijke progressie tot dusdanig veel beperkingen dat de meeste patiënten behoefte 
krijgen aan diverse aanpassingen. Meer dan tweederde van de patiënten ouder dan 50 jaar 
heeft een rolstoel nodig (Hoofdstuk 3). 

Het doel van het onderzoek was het karakteriseren van het moleculaire defect van Bethlem 
myopathie. In afwezigheid van een biochemische aanwijzing werd het gehele autosomale 
genoom onderzocht voor een genetische lokalisatie. In zes families werd de overerving van 
markers vergeleken met de overerving van de aandoening (Hoofdstuk 2.1). Na ongeveer 
eenderde van het genoom uitgesloten te hebben, waren er aanwijzingen voor een lokalisatie 
van het Bethlem myopathie gen in de telomere regio van chromosoom 21q, en wel in de 
buurt van het COL6A1-COL6A2 cluster. Dit leek het geval te zijn voor alle zes de families. 
Deze genlokalisatie werd vervolgens bevestigd in drie andere Bethlem myopathie families 
(Hoofdstuk 2.2). Vanwege geringe verschijnselen was het onduidelijk of twee personen 
aangedaan waren, voorts bestond er onduidelijkheid over de volgorde van de markers, 
inclusief COL6A1 en COL6A2, in het gebied. Derhalve bleef het onzeker of COL6A1 en 
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COL6A2 als kandidaatgenen konden worden beschouwd. 
In samenwerking met Speer et al. bleek dat een Frans-Canadese familie geen 

koppeling vertoonde met COL6A1-COL6A2 maar met COL6A3 markers op chromosoom 
2q. Dit gaf de doorslag om de base-paar volgorde te bepalen van het coderende gedeelte 
van COL6A1 en COL6A2, Drie van de vier onderzochte families toonden een mutatie voor 
een van de twee genen (Hoofdstuk 2.3). Dit waren de eerst beschreven collagen VI 
mutaties. Beide mutaties resulteerden in onderbreking van een geconserveerde aminozuur
herhaling, namelijk het Gly-X-Y motief. Vanwege het feit dat dit type mutatie frequent 
voorkomt bij andere collagenopathieën, werden deze nucleotide veranderingen als 
oorzakelijk beschouwd voor Bethlem myopathie in plaats van een gekoppeld 
polymorfisme. 

Een collagen VI molecuul bestaat uit drie peptiden, al(VI), a2(VI) en a3(VI), die 
respectievelijk gecodeerd worden door de genen COL6A1, COL6A2 en COL6A3. Mutaties 
in alle drie de genen zijn momenteel beschreven bij Bethlem myopathic De functie van 
collagen VI, dat aanwezig is in vrijwel alle weefsels, bestaat uit de verankering van cellen 
aan de omgevende extracellulaire matrix componenten. Verschillende spierziekten worden 
veroorzaakt door verstoring van een verankeringsketen van spiercellen, zoals het geval is 
bij de dystrofmopafhieën en congenitale spierdystrofieën. Hoofdstuk 1 gaat in op de 
mogelijke pathofysiologie van de collagen VI mutaties, onder andere het dominante effect 
van de mutaties, en beschrijft kandidaat eiwitten die betrokken zijn bij de interactie met 
collagen VI bij de verankering van spiercellen aan de extracellulaire matrix. 
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