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Samenvatting 

Down syndroom is een chromosomale afwijking die gepaard gaat met mentale 

retardatie. Door naar chromosoomaantallen in vruchtwater- of placenta-cellen te kijken, 

kan dit syndroom voor de geboorte (prenataal) aangetoond worden. Hiervoor is een 

vruchtwaterpunctie of een vlokkentest noodzakelijk. Dit zijn invasieve procedures en 

kunnen een miskraam veroorzaken. Bovendien kan een vruchtwaterpunctie pas vanaf 

een zwangerschapsduur van 15 weken plaatsvinden. Het karyogram kan binnen 3 weken 

na de vruchtwaterpunctie bekend zijn. De zwangerschap is dan tot 18 weken gevorderd. 

Als een afwijkend karyogram wordt gevonden, kunnen de ouders besluiten de 

zwangerschap te beëindigen. Dit gebeurt door artificieel de baring op te wekken. Het 

lange wachten op de uitslag en deze methode van zwangerschapsbeëindiging is 

emotioneel zeer belastend. 

Een vlokkentest maakt prenatale diagnostiek eerder in de zwangerschap mogelijk. Deze 

test wordt meestal vanaf een zwangerschapsduur van 10 weken uitgevoerd. Het 

karyogram kan binnen 10 dagen, dus bij een zwangerschapsduur van ongeveer 12 

weken, bekend zijn. Mochten de ouders besluiten de zwangerschap te beëindigen als 

een afwijkend karyogram wordt gevonden, dan kan dat gedaan worden met een 

curettage. Na een vlokkentest is de kans op een miskraam iets groter dan na een 

vruchtwaterpunctie (0.5% in vergelijking tot 0.3%). Een ander nadeel van de 

vlokkentest is, dat deze test niet altijd een betrouwbare uitslag geeft. Dat kan 

veroorzaakt worden doordat er te veel moederlijke cellen in het biopt aanwezig zijn, 

maar er zijn ook afwijkingen die zich tot de placenta beperken. In die gevallen moet 

alsnog een vruchtwaterpunctie worden verricht. 

De kans op het krijgen van een kind met Down syndroom neemt toe met de leeftijd van 

de moeder. In Nederland krijgen alle zwangere vrouwen die 36 jaar of ouder zijn in de 

18e week van hun zwangerschap invasieve prenatale diagnostiek aangeboden omdat 

deze vrouwen een hoger risico op een kind met syndroom van Down hebben. Ongeveer 

14% van alle kinderen in Nederland wordt geboren in de groep vrouwen van 36 jaar of 

ouder en bijna 45% kiest voor invasieve prenatale diagnostiek. Maternale leeftijd is dus 

een methode om te screenen. Een andere screeningsmethode is maternale serum 

screening. Bij maternale serum screening wordt in het tweede trimester van de 

zwangerschap de concentratie bepaald van alpha-fetoproteine (AFP), humaan chorion 

gonadotrophine (hCG) en ongeconjugeerd oestriol (uE3). Als alleen de maternale 

leeftijd wordt gebruikt kan 30% van de foetussen met Down syndroom prenataal 

worden aangetoond, wordt die gecombineerd met maternale serum screening dan kan 

dit percentage worden verhoogd tot 60%, voor een vastgesteld aantal fout positieve 
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testen van 5%. Bij een verhoogd risico op een foetus met Down syndroom wordt een 

invasieve test aangeboden. 

De beperkingen van invasieve testen en maternale serum screening in het tweede 

trimester hebben geleid tot onderzoek naar maternale serum screening in het eerste 

trimester. De serum markers die gebruikt worden in tweede trimester zijn minder 

geschikt in het eerste trimester van de zwangerschap. Met Pregnancy-associated plasma 

protein A (PAPP-A) en de vrije beta-keten van hCG (free ß-hCG) kunnen 

zwangerschappen met Down syndroom en chromosomaal normale foetussen tussen 8 en 

14 weken zwangerschap onderscheiden worden. 

In 1990 is voor het eerst een associatie beschreven tussen een onderhuids vochtlaagje 

bij de nek van de foetus (nuchal translucency) en trisomie 21. Door meting van de dikte 

van deze nuchal translucency (NT) bleek 70% foetussen met Down syndroom prenataal 

te kunnen worden aangetoond tussen 11 en 14 weken zwangerschapsduur. 

De grote uitdaging in prenatale diagnostiek is echter het ontwikkelen van een test die 

100% betrouwbaar is, die geen risico geeft op een miskraam en die vroeg in de 

zwangerschap kan worden uitgevoerd. De isolatie van foetale cellen uit de maternale 

bloedcirculatie zou in principe zo een test kunnen worden. Foetale cellen komen niet 

veel voor in de maternale perifere circulatie. Verschillende isolatie technieken zijn al 

getest, zoals fluorescent activated cell sorting (FACS) en magnetic activated cell sorting 

(MACS), alien met teleurstellend resultaat. 

Blijkbaar kan er op het gebied van prenatale screening nog veel verbeterd worden. Dit 

proefschrift gaat in op de volgende vragen betreffende screening op Down syndroom in 

het eerste trimester van de zwangerschap: 

Kan meting van de NT gecombineerd worden met maternale serum screening in 

het eerste trimester van de zwangerschap? 

In hoofdstuk 2 wordt bepaald welk percentage foetussen met een chromosomale 

afwijking gedetecteerd zou kunnen worden door middel van de maternale leeftijd 

gecombineerd met meting van de NT en de concentratie van zowel PAPP-A als vrij ß-

hCG in het maternale serum. Er is ingevroren serum gebruikt van zwangere vrouwen, 

waarin 37 keer Down syndroom en 9 keer Edwards syndroom (trisomie 18) is 

vastgesteld. Ter controle zijn 255 serum monsters getest van zwangerschappen waarbij 

een chromosomaal normale foetus was gediagnosticeerd. 

Bij Down syndroom is voor PAPP-A en vrij ß-hCG de mediaan 0.63 MOM (multiple of 

the median) respectievelijk 1.88 MOM, en voor de NT is de mediaan 2.34 MOM. Met 
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behulp van een combinatie van matemale leeftijd en de serum markers PAPP-A en vrij 

ß-hCG kan 55.3 % van de foetussen met Down syndroom prenataal worden aangetoond. 

Met een combinatie van de maternale leeftijd met NT kan 68% worden gedetecteerd. 

Meting van de NT, PAPP-A en vrij ß-hCG in combinatie met de maternale leeftijd kan 

85% van de foetussen met Down syndroom vroeg in de zwangerschap detecteren, voor 

een vastgesteld percentage fout-positieve uitslagen van 5%. 

Een hoog percentage foetussen met Down syndroom kan dus vroeg in de zwangerschap 

worden gedetecteerd als gebruik gemaakt wordt van deze vier variabelen. De conclusie 

van hoofdstuk 2 is dan ook dat een screeningsprogramma in het eerste trimester 

gebaseerd zou moeten zijn op bepaling van deze variabelen. 

In hoofdstuk 3 wordt bepaald of het maternale gewicht, de rookgewoontes van de 

moeder, het aantal voorafgaande zwangerschappen en bevallingen, en het geslacht van 

de foetus invloed hebben op de concentraties van PAPP-A, AFP en vrij ß-hCG. 

In totaal zijn 2449 ongecompliceerde zwangerschappen onderzocht. Alle onderzochte 

markers vertonen een statistisch significante negatieve associatie met maternaal 

gewicht. De mediane waarde van PAPP-A in rokende vrouwen was verlaagd ten 

opzichte van niet-rokende vrouwen van 1.07 MOM naar 0.81 MOM, de mediane 

waarde van vrij ß-hCG was ook verlaagd, maar niet significant. De mediane waarde 

voor AFP was significant hoger (1.04 MOM) in vrouwen die voor het eerst zwanger 

zijn (primi-gravidae), in vergelijking tot multi-gravidae. Voor pariteit (het aantal 

voorafgaande bevallingen) werd voor AFP een vergelijkbaar resultaat gevonden. De 

mediane waarde voor vrij ß-hCG was hoger (1.04 MOM), en de mediane waarde voor 

AFP lager (0.96 MOM) in zwangerschappen waarin de foetus van het vrouwelijke 

geslacht bleek te zijn. 

Gewicht, en voor PAPP-A ook de rookgewoontes van de moeder zijn belangrijke co-

variabelen in eerste trimester maternale serum screening. Als meer data beschikbaar 

komen, zal bekeken moeten worden of risico berekeningen voor Down syndroom 

aangepast moeten worden voor deze co-variabelen. 

Kan meting van de NT plaatsvinden in een routine echopraktijk? 

In hoofdstuk 4 is bepaald hoeveel extra tijd nodig is om tijdens een termijnecho ook de 

NT te meten. Van in totaal 160 eerste trimester echo-onderzoeken werd de tijd 

opgenomen. Gemiddeld is 9 minuten nodig voor een termijnecho, inclusief een meting 

van de dikte van de NT. Van deze 9 minuten werd gemiddeld 5 minuten aan de meting 

van de NT besteed. In de meeste echopraktijken wordt voor een termijnecho 15 minuten 
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gereserveerd. Meting van de NT kan dus plaatsvinden binnen het tijdsschema van een 

routine echopraktijk. 

In hoofdstuk 5 is naar de fysiologische variatie in de dikte van de NT bij normale 

foetussen tussen 10 en 15 weken zwangerschapsduur gekeken. Om te bepalen of alle 

foetussen een meetbare NT ontwikkelen bij een bepaalde zwangerschapsduur, is 

wekelijks de NT gemeten in 64 foetussen. Er ontwikkelde zich een zichtbare NT na 76 

en 86 dagen zwangerschap in respectievelijk 97% en 100% van de foetussen. De 

mediane dikte van de NT steeg van 0.7 mm bij een zwangerschapsduur van 70 dagen tot 

1.7 mm bij een zwangerschapsduur van 91 dagen, waarna de NT meting afnam tot 1.0 

mm bij 105 dagen zwangerschap. Het tijdstip waarop de maximale dikte van de NT 

werd waargenomen bleek verschillend bij individuele foetussen. Als de NT voor 86 

dagen zwangerschap (nog) niet te meten is, zou de meting herhaald moeten worden. Bij 

het berekenen van de kans op Down syndroom dient rekening te worden gehouden met 

deze variatie in de dikte van de NT in tijd. 

In hoofdstuk 6 is bepaald of de ligging van de foetus in utero, op de rug of op de buik, 

invloed heeft op de meting van de dikte van de NT. In 62 foetussen werd de NT twee 

keer gemeten, een keer in rugligging en een keer in buikligging. De NT meting werd 

vastgelegd op print, en achteraf werd bekeken of de meting voldeed aan de 

kwaliteitseisen. Er werd een puntensysteem gebruikt om de kwaliteit van de metingen te 

beoordelen. De gemiddelde dikte van de NT in buikligging was 1.76mm, in rugligging 

was de gemiddelde dikte van de NT 1.77 mm. De kwaliteit, het gemiddelde aantal 

gescoorde punten van de metingen in rug- of buikligging was exact gelijk. 

Deze studie laat zien dat de ligging van de foetus tijdens het echo-onderzoek geen 

invloed heeft op de dikte, en ook niet op de kwaliteit van de meting van de NT. De 

meting van de NT kan, ongeacht de ligging van de foetus, betrouwbaar gemeten 

worden. 

In hoofdstuk 7 wordt een casus beschreven van een foetus waarbij een verdikte NT van 

5 mm werd gezien bij een zwangerschapsduur van 12 weken. Karyotypering leverde 

een normaal karyogram op. Bij aanvullend echo-onderzoek werden geen duidelijke 

afwijkingen gezien, behalve wat pericardvocht. In het maternale serum dat afgenomen 

is in het tweede trimester van de zwangerschap werden zeer lage concentraties uE3 en 

totaal hCG gevonden. Na de geboorte werd het syndroom van Zellweger vastgesteld. 

Een verdikte NT en een afwijkend resultaat na serum screening, maar een normaal 

karyogram, kan duiden op een zeldzaam genetisch syndroom zoals in dit geval het 
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syndroom van Zellweger. Een uitgebreid echo-onderzoek bij een zwangerschapsduur 

van 18-20 weken kan helpen in de diagnostiek. De klinische relevantie zal echter 

beperkt zijn door het grote aantal verschillende genetische syndromen dat geassocieerd 

is met een verdikte NT. 

Kunnen foetale cellen geïsoleerd worden uit de maternale perifere circulatie voor 

gebruik in de prenatale diagnostiek? 

In hoofdstuk 8 is een methode van verrijking, identificatie en analyse van foetale cellen 

uit maternaal bloed geëvalueerd. Bloed werd afgenomen na een invasieve ingreep 

(CVS), en verrijkt voor foetale cellen in drie stappen. De eerst stap was een scheiding 

van het bloedplasma, witte bloedcellen, kerndragende rode bloedcellen en rode 

bloedcellen. De kerndragende rode bloedcellen ondergingen een selectieve lysis van de 

maternale kerndragende rode bloedcellen. De overgebleven cellen werden gezuiverd 

met behulp van een gradiënt. Om de foetale cellen te kunnen herkennen werden deze 

gekleurd met een antilichaam tegen foetaal hemoglobine (anti-HbF). Om kerndragende 

rode cellen te onderscheiden van kerndragende witte cellen werden deze laatste 

gekleurd met anti-CD45, een antilichaam tegen de celmembraan van witte bloedcellen. 

Om de foetale oorsprong van de cellen te bevestigen werd gebruik gemaakt van FISH, 

met probes gericht tegen het X en Y chromosoom. De cellen werden geanalyseerd met 

behulp van een computer gestuurde microscoop. 

In alle bloedmonsters, die afgenomen werden na een invasieve ingreep en waar de 

foetus van het mannelijke geslacht was, konden foetale cellen gevonden worden. In de 

cellen werd het geslacht bevestigd met FISH (XY signaal). De kleuring op foetaal 

hemoglobine bleek niet specifiek genoeg in de selectie van foetale cellen; in een groot 

aantal bloedmonsters werden HbF bevattende cellen gevonden die afkomstig bleken van 

de moeder. In de toekomst zal dus gezocht moeten worden naar een specifiekere marker 

voor foetale cellen. 

Echter, foetale cellen aanwezig in de maternale perifere circulatie kunnen geïsoleerd, 

geïdentificeerd en geanalyseerd worden met de beschreven methode. 

In hoofdstuk 9 wordt gerapporteerd over een foetus met triploïdie gediagnosticeerd 

werd met een vlokkentest. De indicatie voor de vlokkentest was een verdikte NT. Deze 

triploïdie is teruggevonden in de foetale cellen die geïsoleerd werden uit de maternale 

circulatie volgens de methode beschreven in hoofdstuk 8. In de meerderheid van de 

geselecteerde cellen werden 3 signalen voor het X-chromosoom gezien. In het serum 

waren de concentraties van PAPP-A en vrij ß-hCG verlaagd. Een screeningsprogramma 
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dat gebaseerd is op bepaling van de dikte van de NT, van de eerste trimester serum 

markers PAPP-A en vrij ß-hCG, en/of de isolatie van foetale cellen uit de maternale 

circulatie, kan ook foetussen met triploïdie aantonen. 

Voor welke prenatale tests kiezen zwangere vrouwen? 

In hoofdstuk 10 is de mening gevraagd van zwangere vrouwen over prenatale 

diagnostiek en prenatale screening. Er werd een vragenlijst ontwikkeld met vragen 

betreffende huidige prenatale diagnostiek, prenatale screening, en mogelijkheden voor 

prenatale screening die in de nabije toekomst beschikbaar zouden kunnen zijn, zoals 

screening op basis van meting van de NT en maternale serum markers vroeg in de 

zwangerschap. De vragenlijsten werden uitgedeeld aan twee groepen vrouwen: vrouwen 

die in aanmerking kwamen voor prenatale diagnostiek voornamelijk op basis van hun 

leeftijd (n=148), en vrouwen met een laag risico op Down syndroom onder 

verloskundige zorg van een verloskundige (n=62). 

In beide groepen werden veel vragenlijsten ingevuld teruggestuurd (75%). De meeste 

ondervraagde vrouwen hadden een sterke voorkeur voor screening op Down syndroom 

in het eerste trimester van de zwangerschap, waarbij een combinatie van meting van de 

NT en serum screening het meest gekozen werd. Van alle geënquêteerde vrouwen bleek 

30% geen behoefde te hebben aan diagnostiek of screening op Down syndroom. 

Prenatale screeningsmethoden op Down syndroom, behoudens de maternale leeftijd, 

was niet erg bekend onder zwangere vrouwen in beide groepen. De kennis over en de 

acceptatie van prenatale diagnostiek was aanzienlijk beter. Bijna 70% van de 

ondervraagde vrouwen vond dat prenatale diagnostiek aan alle vrouwen aangeboden 

zou moeten ongeacht hun leeftijd. 

In beide groepen bestond er een grote behoefde om geïnformeerd te worden over 

prenatale screening op Down syndroom. 

Het verstrekken van informatie over de mogelijkheden om te screenen op Down 

syndroom vroeg in de zwangerschap, en het counselen van zwangere vrouwen die 

gebruik willen maken van deze mogelijkheden zou tegemoet komen aan de grote 

behoefde aan informatie die bestaat onder zwangere vrouwen. 
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