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Summary y 

First-trimesterr pregnancy loss is a frequent event, with many etiological factors still 

unknown.. It consists of sporadic miscarriage, ectopic pregnancy, recurrent miscarriage and 

gestationall trophoblastic disease. In this thesis, ectopic pregnancy and recurrent 

miscarriagee are the primary subject of investigation. 

Ectopicc pregnancy is defined as an implantation occurring outside the uterine cavity. Ectopic 

pregnanciess constitute 1-2% of all clinically recognized pregnancies. Maternal factors, in 

particularr tubal pathology, previous ectopic pregnancy, in utero DE5 exposure, or previous 

genitall infections play an etiological role. The etiology of about 30% of cases still remains 

unknown.. Suggested factors are underreporting of pelvic inflammatory disease, hormonal 

imbalancee and fetal chromosome abnormalities. Studies focusing on chromosome 

abnormalitiess in ectopic pregnancies have reported a wide range of prevalence of 

chromosomee abnormalities. Because of these inconclusive findings, furtherinvestigation 

seemss justified. 

Inn recurrent miscarriage, many uncertainties exist regarding definition, a rational diagnostic 

approachh and treatment. When defined as three or more miscarriages, irrespective of parity, 

recurrentt miscarriage is estimated to occur in 0.5-1% of all couples trying to conceive. 

Whenn women with two or more pregnancy losses are included, the scale of the problem 

increasess to more than 3% of couples. 

Recentt evidence shows that genetic abnormalities of the conceptions account forthe majority 

off miscarriages. At present, there is no consensus on whether carriership analysis is useful 

inn couples with recurrent miscarriage and advanced maternal age. These women are eligible 

forr prenatal diagnosis, in addition to parental karyotyping. Testing for carriership is time-

consumingg and expensive. Therefore, investigation whether withholding carriership detection 

inn the subgroup with recurrent miscarriage at maternal age of 36 years or higher is needed. 

Inn this thesis, the results of chromosome studies in ectopic pregnancies are presented. 

Firstly,, by (semi-)direct chromosome technique, and then by multiplex fluorescent 

polymerasee chain reaction (MF-PCR) and fluorescence in situ hybridization (FISH). 

Furthermore,, an association study between histologic features and chromosome 

abnormalitiess in ectopic pregnancies is described. 

Too investigate current policy on diagnosis and treatment of recurrent miscarriage, a cross-



sectionall survey among Dutch Departments of Obstetrics and Gynecology was performed. 

Parentall karyotyping, one of the diagnostic tests most frequently requested in couples with 

recurrentt miscarriage, was further evaluated. In a historical cohort study, frequencies of 

carriershipp in couples with recurrent miscarriage at maternal age <36 years and >36 years, 

andd possible unbalanced outcome afterthe detection of carriership were established. 

Thee aim of the thesis as outlined in Chapter l was to answer six questions, each described 

separatelyy in chapters 2 until 7. 

Chapterr 2 focuses on the first question: 

WhatWhat is the prevalence of chromosome abnormalities in ectopic pregnancies? 

Tissuee was collected from 30 surgically managed patients presenting with vital ectopic 

pregnancies.. Chorionic villi of the removed tissue were successfully karyotyped by (semi-) 

directt chromosome technique in 22 cases. Only one abnormal chromosomal complement, 

aa triploidy (69,XXX) was found (1/22=5%). As controls, 10 cases of intrauterine pregnancies 

weree investigated, all showing a normal karyotype. A low prevalence of chromosome 

abnormalitiess was found in ectopic pregnancies. These findings suggest that chromosome 

abnormalitiess do not play an important role in the etiology of vital ectopic pregnancies. 

Chapterr 3 addresses the second question: 

CanCan multiplex fluorescence polymerase chain reaction (MF-PCR) and/or fluorescence in situ 

hybridizationhybridization (FISH) detect chromosome abnormalities in ectopic pregnancies? 

Chorionicc villi samples of 70 ectopic pregnancies were studied by multiplex fluorescent 

polymerasee chain reaction. Probes for chromosomes 16, 21, X and Y in chorionic villi were 

evaluated.. FISH was performed where results of MF-PCR showed aneuploidy, in case of 

uninterpretablee MF-PCR results, and in ten cases with normal MF-PCR results. FISH was 

performedd without prior knowledge of the MF-PCR results. 

MF-PCRR gave a resultin 53 (76%) of ectopic pregnancies. Fifty-one (73%) of these results 

weree normal and two (3%) were abnormal, one trisomy 16 and one triploidy. The trisomy 16 



couldd be confirmed with fluorescence in situ hybridization. In ten random control cases MF-

PCRR diagnosis was confirmed by FISH. In seventeen cases (24%) inconclusive findings, partial 

resultss or no results were found with MF-PCR. In five of these cases (7%) a result could be 

obtainedd with FISH. 

Inn conclusion, MF-PCR and/orfluorescence in situ hybridization (FISH) technique can 

establishh the chromosomal status for chromosomes 16, 21, X and Y in ectopic pregnancies, 

butt the technical failure rate is still considerable. 

Chapter44 focuses on the third question: 

AreAre histologic features associated with cytogenetic abnormalities in ectopic pregnancies? 

Inn fifty-four patients with ectopic pregnanciesadditional histologic evaluation was carried 

outt on chorionic villi. Seventeen histologic features of chorionic villi were evaluated: villus 

size,, villus contour, ghost villi, hydropic villi, trophoblastic hyperplasia, trophoblastic 

hypoplasia,, syncytial knots, Hofbauer cells, blood vessels, trophoblastic lacunae, 

trophoblasticc inclusions or cisterns, degeneration, fibrohyalinization, microcalcifications, 

perivillouss and intervillous fibrin deposits. Histologic evaluation was carried out by two 

pathologistss who were unaware of the cytogenetic outcome. The relationship between 

histologicc features and cytogenetic abnormalities was tested by X2 tests (Fisher's exact test). 

P<0.055 was defined as statistically significant. 

Thee presence of ghost villi, intervillous or perivillous fibrin was found to be associated with 

cytogeneticc abnormalities. These features are associated with prior fetal cell death. 

Histologicc examination is still needed to confirm an ectopic pregnancy, but as in 

miscarriages,, histologic results do not add any information regarding chromosomal outcome. 

ÏÏ Chapter 5 focuses on the fourth question: 

zz What is the the prevalence of chromosome abnormalities in sporadic miscarriage and recurrent 

I-I- miscarriage? 

ii This question was primarily addressed by a review of the literature. Fetal chromosome 

looo abnormalities account for about 50% of sporadic miscarriages. Most of these abnormalities 



aree numerical chromosome abnormalities (86%) and only a few are caused by structural 

chromosomee abnormalities (6%) or other genetic mechanisms, including chromosome 

mosaicismm (8%). In couples with recurrent miscarriage, parental carriership is found in 4-6% 

off the couples. These balanced structural chromosome abnormalities are mainly 

translocationss or inversions. In case of parental carriership, a subsequent pregnancy may 

resultt in a child with an unbalanced structural chromosome abnormality. This child could have 

multiplee congenital malformations and/or mental handicaps. 

Conventionall laboratory techniques, such as tissue cultunng and karyotyping, or (semi-) 

directt chromosome technique, and results of recently developed laboratory techniques such 

ass fluorescence in situ hybridization (FISH) and comparative genomic hybridization (CGH) 

aree described successively. The newer molecular cytogenetic techniques can probably reveal 

aa higher number of chromosome abnormalities. 

Untill now, not enough evidence has been available about the role of other genetic 

mechanisms,, such as single-gene abnormalities, uniparental disomy, genomic imprinting, 

multifactoriall disorders and skewed X chromosome inactivation, in the occurrence of 

miscarriages. . 

Inn conclusion, following literature, chromosome abnormalities play an important role in the 

etiologyy of sporadic miscarriages. In couples with recurrent miscarriage, parental carriership 

off a structural chromosome abnormality, although relatively infrequent, is important, 

becausee of its possible consequences in future pregnancies. 

Chapterr 6 focuses on the fifth question: 

WhatWhat is the current policy on diagnosis and treatment of recurrent miscarriage in the 

Netherlands? Netherlands? 

Too review policy on diagnosis and treatment of rprurrent miscarriage in the Netherlands, a 

cross-sectionall survey was developed. In 1996/1997 a printed questionnaire was sent to all 

1255 Departments of Obstetrics and Gynecology in the Netherlands, with questions about 

definition,, diagnosis and treatment of recurrent miscarriage. The response rate was 90% 

(nn = 112). The definition of miscarriage differed. Twenty-nine percent of the respondents 

definedd recurrent miscarriage as having two or more miscarriages and 71% as three or more 

miscarriages.. In 42% of the departments a diagnostic protocol for recurrent miscarriage was 

present.. Diagnostic investigations most frequently performed were transvaginal ultrasound 



(79%),, parental chromosome analysis (78%), thyroid-stimulating hormone (72%), lupus 

anticoagulantt (69%), blood glucose concentration (65%), hysterosalpingography (56%) and 

anticardiolipinn antibodies (IgG, fgM)(56%). Uncertainty about a rational diagnostic approach 

wass evident from the large number of tests requested by 20-50% of the respondents. Some 

diagnosticc tests such as immunological investigations and the search for infectious factors 

weree not followed by therapeutic intervention. Treatment most frequently used was the 

prescriptionn of folic acid (53%). 

Inn conclusion, Dutch gynecologists used different definitions of recurrent miscarriage. 

Lackk of agreement exists concerning a rational diagnostic approach and treatment. 

Chapter77 focuses on the sixth question; 

WhatWhat is the projected prevalence of structural chromosome abnormalities in couples with 

recurrentrecurrent miscarriage, especially in the subgroup with maternal age >36 years? 

Too answer this question, a historical cohort study and a nested case control study were 

conducted.. In couples with recurrent miscarriage, data from 41 couples with a carrier of a 

structurall chromosome abnormality and 76 couples without carriership was obtained from 

medicalmedical records and telephone interviews. All couples were karyotyped between 1992-2000. 

Obstetricall outcome for at least two years after chromosome analysis was obtained. 

Thee numberof carrier couples and non-carriercouples in two maternal age groups, <36 years 

andd >36 years, were established at the time of karyotyping, at second miscarriage, and at 

thirdd miscarriage. 

AA low projected prevalence (l.9%) of carriership was found in the maternal age group >36 

yearss at the time of second miscarriage compared to the group with maternal age <36 years 

(4.6%).. No unbalanced offspring arose after the detection of carriership. 

Withholdingg karyotyping in the higher maternal age groups therefore seems justified, but 

thiss needs to be confirmed by more data. 

Implicationss for Future Research 

Thiss thesis rejects a likely role of chromosome abnormalities in the etiology of ectopic 

pregnancies.. So far, by (semi-)direct chromosome technique and by molecular cytogenetic 

techniquess (MF-PCR and FISH), chromosome abnormalities were not detected in the majority 



off cases. Still, a large number of ectopic pregnancies can not be explained by a maternal, 

mainlymainly tubal, factor. The question remains whether even more advanced molecular 

cytogeneticc techniques, such as the genomic micro array technique, can reveal currently 

undetectedd submicroscopic chromosome abnormalities. 

Futuree research should also coverthe role of abnormal implantation in ectopic pregnancies. 

Recently,, molecularmechanismsin embryo implantation have been unravelled. Defects in 

thee selectin adhesion system could possibly account for unexplained reproductive loss1. 

Inn recurrent miscarriage, structural chromosome abnormalities may play some role, but 

inn view of the absence of unbalanced chromosome abnormalities, the effectiveness and 

efficiencyy of parental karyotyping should be further investigated. The nationwide multi-

centerr study, build on top of our study, most likely will have sufficient power to decide 

onn a policy change based on maternal age in couples with recurrent miscarriage. 

Whenn pre-implantation genetic screening is performed in couples with a history of 

unexplainedd recurrent miscarriage, a higher amount of chromosome abnormalities has been 

found,, when compared with controls2. Most likely, these 'extra' chromosome abnormalities, 

mainlymainly autosomal monosomies characterize conceptions which are eliminated during the 

implantationn process. Larger studies are needed to reveal the importance of pre-implantation 

geneticscreeningg in the reproductive outcome of couples with unexplained recurrent 

miscarriage,, and the benefit of in-vitro fertilization (IVF) combined with pre-implantation 

geneticc screening should be compared with spontaneous reproductive outcome in this group. 

Finally,, the tentative role of skewed X chromosome inactivation in couples with recurrent 

miscarriagee needs further investigation. Thus far, a significant relationship between skewed X 

chromosomee inactivation and recurrent miscarriage has been found. Recently, an association 

betweenn skewed X chromosome inactivation and trisomic losses was found in women with 

recurrentt miscarriage3. The frequency of this phenomenon in couples with recurrent 

miscarriagee and the usefulness of diagnostic testing needs to be further evaluated. 

11 GenbacevOD, Prakobphol A, Foulk RA, Krtolica AR, llic D, Singer MS et al. Throphoblast L-Selectin-

mediatectt adhesion at the maternal - foetal interface. Science 2003;299:405-8. 

22 Rubio C, Simon C, Vidal F, Rodngo L, Pehhvan T, Remohi J et al. Chromosomal abnormalit ies and embryo 

developmentt in recurrent miscarriage couples. Hum Reprod 2003;18:182-8. 

33 Beever CL, Stephenson MD, Penaherrera MS, Jiang RH, Kalousek DK, Hayden M et al. Skewed 

X-chromosomee inactivation is associated with trisomy in women ascertained on the basis of recurrent 

spontaneouss abortion or chromosomally abnormal pregnancies. Am J Hum Genet 2003;72:399-407. 



Samenvatting g 

Zwangerschapsverliess in het eerste trimester komt frequent voor, terwijl vee] oorzakelijke 

factorenn nog onbekend zijn. Onder eerste-trimester zwangerschapsverlies wordt verstaan 

spontanee miskraam, extra-uteriene graviditeit, herhaalde miskraam en mola zwangerschap. 

Inn dit proefschrift is het onderzoek primair gericht op de extra-uteriene graviditeit en de 

herhaaldee miskraam. 

Eenn extra-uteriene graviditeit is een zwangerschap die optreedt buiten de baarmoederholte. 

Vann het totale aantal klinisch herkenbare zwangerschappen resulteert 1-2% in een extra-

uterienee graviditeit. Factoren van maternale origine, zoals tubapathologie, een voorafgaande 

extra-uterienee graviditeit, DES expositie in utero of eerdere doorgemaakte genitale infectie, 

spelenn een belangrijke rol in het ontstaan van extra-uteriene graviditeiten. De oorzaak blijft 

inn ongeveer 30% van de gevallen onbekend. Mogelijke factoren zijn onderrapportage van 

genitalee infecties, hormonale verstoringen en foetale chromosoomafwijkingen. Een grote 

spreidingg in de prevalentie van chromosoomafwijkingen bij extra-uteriene graviditeiten werd 

gerapporteerd.. Vanwege deze bestaande onduidelijkheid over het optreden van chromosoom-

afwijkingenn bij extra-uteriene graviditeiten lijkt nader onderzoek geïndiceerd. 

Bijj 'herhaalde miskramen' bestaan veel onzekerheden over de definitie, een rationeel 

diagnostischh protocol en de behandeling. Wanneer herhaalde miskraam wordt gedefinieerd 

alss drie of meer miskramen, ongeacht de pariteit, dan treedt het probleem op bij 0,5-1% 

vann de paren met kinderwens. Wanneer vrouwen met twee of meer miskramen worden 

geïncludeerd,, dan betreft het 3% van de paren met kinderwens. 

Recentt onderzoek laat zien dat genetische afwijkingen van de conceptus in een groot deel 

vann de gevallen een verklaring vormen voor het optreden van de miskramen. Op dit moment 

bestaatt geen consensus of karyotypering van man en vrouw waardevol is bij paren met 

herhaaldee miskramen waarvan de vrouw 36 jaar of ouder is. Naast karyotypering van de 

ouderss komen deze vrouwen in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Screening op 

dragerschapp is tijdrovend en duur. Daarom is onderzoek nodig om in te schatten of parentale 

karyotyperingg achterwege kan blijven indien de miskramen optreden vanaf een maternale 

leeftijdd van 36 jaar en ouder. 

Inn dit proefschrift worden de resultaten van chromosoomstudies bij extra-uteriene 

graviditeitenn gerapporteerd. Allereerst komen de resultaten van de semi-directe methode 



aann bod, daarna de resultaten van 'multiplex fluorescent polymerase chain reaction' (MF-

PCR)) en fluorescentie in situ hybridisatie (FISH). Vervolgens wordt een associatie studie naar 

dee relatie tussen histologische kenmerken en chromosoomafwijkingen bij extra-uteriene 

graviditeitenn beschreven. 

Omm het huidige diagnostische en therapeutische beleid bij herhaalde miskramen in Nederland 

inn kaartte brengen, is een schriftelijke enquête gehouden onder Nederlandse gynaecologen. 

Karyotyperingg van de ouders, één van de diagnostische testen die het meest frequent werd 

aangevraagdd bij herhaalde miskramen, werd vervolgens nader geëvalueerd. 

Doorr middel van een historisch cohort onderzoek, konden de frequenties van dragerschap bij 

parenn met herhaalde miskramen en een maternale leeftijd <36 jaar of >36 jaar worden 

vastgesteld.. Tevens werden ongebalanceerde chromosomaal afwijkende zwangerschappen, 

ontstaann na vaststellen van dragerschap, geregistreerd. Resultaten van dit onderzoek worden 

gepresenteerd. . 

Hett doel van dit onderzoek, zoals geformuleerd in hoofdstuk l , is het beantwoorden van zes 

vragen,, die elk afzonderlijk in hoofdstuk 2 t/m 7 worden besproken. 

Hoofdstukk 2 richt zich op de eerste vraag: 

WatWat is de prevalentie van chromosoomafwijkingen bij extra-uteriene graviditeit? 

Foetaall weefsel van 30 chirurgisch behandelde patiënten met een vitale extra-uteriene 

graviditeitt werd verzameld. Succesvolle karyotypering van chorionvlokken vond 22 maal 

plaats,, door middel van de semi-directe methode. Slechts één chromosoomafwijking, 

eenn triploïdie (6g,XXX) werd gedetecteerd (1/22=5%). Controle vond plaats middels het 

karyotyperenn van weefsel afkomstig van intra-uteriene zwangerschappen. In al deze 

gevallenn was het karyotype normaal. 

Concluderendd was sprake van een lage prevalentie van chromosoomafwijkingen bij vitale 

extra-uterienee graviditeiten. Deze bevindingen suggereren dat chromosoomafwijkingen 

geenn belangrijke rol spelen in de ontstaanswijze van vitale extra-uteriene graviditeiten. 

Hoofdstukk 3 richt zich op de tweede vraag: 

KunnenKunnen chromosomale afwijkingen bij extra-uteriene graviditeiten betrouwbaar worden 

vastgesteldvastgesteld doormiddel van 'multiplex fluorescence polymerase chain reaction' (MF-PCR) 

en/ofen/of fluorescentie in situ hybridisatie (FISH)? 



Chrorionweefsell van 70 extra-uteriene graviditeiten werd onderzocht door middel van 

'multiplexx fluorescence polymerase chain reaction' (MF-PCR). Probes voor de chromosomen 

16,, 21, X en Y werden geëvalueerd. FI5H werd uitgevoerd indien met MF-PCR aneuploïdie 

werdd vastgesteld, indien de MF-PCR resultaten onduidelijk waren en tien keerter controle 

vann een normale MF-PCR uitslag. 

MF-PCRR was succesvol bij 53 (76%) van de extra-uteriene graviditeiten. Van deze uitslagen 

warenn 51 (73%) normaal en twee (3%) afwijkend, namelijk een trisomie 16 en een triploïdie. 

Dee trisomie 16 en de tien normale MF-PCR uitslagen konden worden bevestigd door middel 

vann FI5H. In 17 casus (24%) kon geen definitieve uitslag worden verkregen met behulp van 

MF-PCR.. Bij vijf van deze casus werd door middel van FI5H alsnog een uitslag verkregen. 

Dee recent ontwikkelde moleculair biologische technieken MF-PCR en FISH kunnen de 

chromosomalee status vaststellen voor de chromosomen 16, 21, X en Y bij extra-uteriene 

graviditeiten,, maar de kans op falen van de techniek blijft nog steeds vrij hoog. 

Hoofdstukk 4 richt zich op de derde vraag: 

ZijnZijn histologische kenmerken geassocieerd met chromosoomafwijkingen bij extra-uteriene 

graviditeiten? graviditeiten? 

Bijj 54 patiënten met een extra-uteriene graviditeit werd histologische reëvaluatie van 

chorionvillii uitgevoerd door twee patholoog-anatomen die niet op de hoogte waren van 

dee uitkomsten van het chromosoomonderzoek. Zeventien histologische kenmerken van 

chorionvillii werden geëvalueerd: villus grootte, villus contour, ghost villi, hydropische villi, 

trophoblastt hyperplasie, trophoblast hypoplasie, 'syncytial knots', Hofbauer cellen, 

bloedvaten,, trophoblastaire lacunae, trophoblast inclusies of cisternen, degeneratie, 

fibrohyalimsatie,, microcalcificaties, penvilleuze en intervilleuze fibrine deposities. 

Dee relatie tussen histologische kenmerken en chromosoomafwijkingen werd getoetst met 

behulpp van de X2 test (Fisher's exact test). P<0,05 werd als statistisch significant beschouwd. 

Dee aanwezigheid van ghost villi, perivilleuze of intervilleuze fibrine deposities bleek 

geassocieerdd met chromosoomafwijkingen. Deze kenmerken zijn geassocieerd met 

voorafgaandee celdood. Histologisch onderzoek blijft noodzakelijk om een extra-uteriene 

graviditeitt te bevestigen, maar net zoals bij miskramen, dragen de onderzochte histologische 

kenmerkenn met bij aan een voorspelling betreffende de chromosoomuitslag. 



Hoofdstukk 5 richt zich op de vierde vraag: 

WatWat is bekend bekend over de frequentie en het type chromosoomafwijkingen bij sporadische en 

herhaaldeherhaalde miskramen? 

Omm deze vraag te beantwoorden is literatuuronderzoek verricht. Bij 50% van de sporadische 

miskramenn kan een chromosoomafwijking worden vastgesteld. De meeste afwijkingen zijn 

numeriekee chromosoomafwijkingen (86%) en een klein percentage bestaat uit structurele 

chromosoomafwijkingenn (6%) of andere chromosoomafwijkingen zoals mozaïcisme (8%). 

Bijj 4-6% van de paren met herhaalde miskramen blijkt dragerschap van een gebalanceerde 

structurelee chromosoomafwijking te bestaan. Deze gebalanceerde chromosoomafwijkingen 

zijnn met name translocaties en inversies. In geval van dragerschap is het mogelijk dat een 

volgendee zwangerschap resulteertin een kind met een ongebalanceerde structurele 

chromosoomafwijking,, gepaard gaande met multipele congenitale afwijkingen en/of mentale 

handicaps. . 

Conventionelee laboratoriumtechnieken, zoals weefselkweek of de semi-directe methode en 

resultatenn van recent ontwikkelde laboratoriumtechnieken zoals fluorescentie in situ 

hybridisatiee (FISH) en 'comparative genomic hybridisation' (CGH) worden achtereenvolgens 

beschreven. . 

Dee nieuwere moleculaire cytogenetische technieken lijken een hoger aantal chromosoom-

afwijkingenn te detecteren. Tot op heden bestaat er onvoldoende bewijs voor de rol van enkele 

anderee genetische mechanismen, zoals monogenetische afwijkingen, uniparentale disomie, 

'genomicc imprinting', multifactoriele aandoeningen en 'scheve' lyonisatie, in de ontstaans-

wijzee van miskramen. 

Concluderendd spelen chromosomale afwijkingen een belangrijke rol in de ontstaanswijze van 

sporadischee miskramen. Bij herhaalde miskramen is dragerschap van een structurele 

chromosoomafwijking,, hoewel relatief weinig voorkomend, van belang in verband met het 

risicoo op naneslacht met ongebalanceerde afwijkingen. 

Hoofdstukk 6 richt zich op de vijfde vraag: 

WatWat is het het huidige diagnostische en therapeutische beleid bij paren met herhaalde 

miskramenmiskramen in Nederland? 



Omm het huidige diagnostische en therapeutische beleid bij herhaalde miskramen in Nederland 

tee inventariseren, werd een enquête onderzoek verricht. Alle 125 afdelingen Verloskunde en 

Gynaecologiee in Nederland kregen in 1996/1997 een enquête toegestuurd, met vragen over 

definitie,, diagnose en behandeling bij herhaalde miskramen. De respons bedroeg 90% 

(nn = H2). De gehanteerde definitie van herhaalde miskramen verschilde sterk. Tweeëntwintig 

procentt van de respondenten verstond onder herhaalde miskramen twee of meer miskramen, 

enn 71% drie of meer miskramen. Op 42% van de afdelingen was een protocol aanwezig ten 

behoevee van diagnostiek bij herhaalde miskramen. De onderzoeken die het meest frequent 

werdenn uitgevoerd waren transvaginal echoscopie (79%), karyotypering van man en vrouw 

(78%),, thyreoid stimulerend hormoon (72%), plasma glucose (65%), hysterosalpingografie 

(56%)) en anticardiolipine antistoffen (igG, IgM) (56%). Een groot aantal diagnostische tests 

werdd door 20-50% van de respondenten aangevraagd, hetgeen aangeeft dat er geen 

consensuss bestaat over rationele diagnostiek. Sommige diagnostische testen, zoals 

immunologischh onderzoek en onderzoek naarinfectieuze oorzaken, werden verricht zonder 

daaraann therapeutische consequenties te verbinden. De meest frequent toegepaste 

behandelingg bij herhaalde miskramen was het voorschrijven van foliumzuur (53%). 

Concluderendd gebruiken Nederlandse gynaecologen verschillende definities voor herhaalde 

miskramen.. Er bestaat geen overeenstemming over een rationele diagnostische aanpak en 

therapie. . 

Hoofdstuk?? richt zich op de zesde vraag: 

WatWat is de de geschatte prevalentie van structurele chromosoomafwijkingen bij paren met 

herhaaldeherhaalde miskramen, met name bij de subgroep met een maternale leeftijd >36jaar? 

Omm deze vraag te beantwoorden werd een historisch cohort onderzoek met een 'nested' case-

controlee onderzoek ontwikkeld. Bij paren met herhaalde miskramen werden gegevens van 41 

parenn met een drager van een structurele chromosoomafwijking en 76 paren zonder 

dragerschapp verzameld door middel van medische dossiers en telefonische interviews. 

Karyotyperingg van de paren vond plaats tussen 1992-2000. De obstetrische uitkomst werd 

verzameldd gedurende ten minste twee jaar na de uitslag van het chromosoomonderzoek. Het 

aantall dragerparen en niet-dragerparen van twee maternale leeftijdgroepen, <36jaar en >36 

jaarr werd vastgesteld op het moment van karyotypering, en ten tijde van de tweede en derde 

miskraam. . 



Dee geschatte prevalentie van dragerparen zoals vastgesteld in de maternale leeftijdsgroep 

>36jaartenn tijde van de tweede miskraam, was laag (1,9%) in vergelijking met de groep met 

eenn maternale leeftijd <36 jaar (4,6%). In de obstetrische uitkomst werden geen 

ongebalanceerdee chromosoomafwijkingen vastgesteld. Achterwege laten van karyotypenng 

lijktt gerechtvaardigd bij paren waarvan de vrouw >36jaaris ten tijde van de tweede 

miskraam,, maardit dient bevestigd te worden in een grotere onderzoekspopulatie. 

Implicatiess voor toekomstig onderzoek 

Medee gezien de resultaten van huidige studies, lijkt het onwaarschijnlijk dat chromosoom-

afwijkingenn een belangrijke rol spelen in de ontstaanswijze van een extra-uteriene 

graviditeit.. Met de (semi-)direct methode en met moleculaire cytogenetische technieken 

(MF-PCRR en FI5H) kon tot op heden geen groot aantal chromosoomafwijkingen worden 

vastgesteldd bij vitale extra-uteriene graviditeiten. Nog steeds kan een deel van de extra-

uterienee graviditeiten niet door een maternale, met name tubaire oorzaak verklaard worden. 

Hett is de vraag of meergeavanceerde moleculair cytogenetische technieken, zoals micro-

arrays,, tot op heden niet gedetecteerde submicroscopische afwijkingen aan het licht zouden 

kunnenn brengen. 

Verderr zou de rol van abnormale implantatie bij extra-uteriene graviditeiten verder 

onderzochtt kunnen worden. Op dit moment worden moleculaire mechanismen in het proces 

vann embryo implantatie vastgesteld. Fouten in het seiectine adhesie systeem kunnen 

mogelijkk een rol spelen bij onverklaard vroeg zwangerschapsverlies1. 

Bijj paren met herhaalde miskramen kan dragerschap van een structurele chromosoom-

afwijkingg een rol spelen, maar gezien de afwezigheid van ongebalanceerde chromosoom-

afwijkingenn dient de effectiviteit van het chromosoomonderzoek naar dragerschap verder 

onderzochtt te worden. 

Dee resultaten van de Nederlandse multi-centerstudie, die momenteel voortvloeit uit de 

resultatenn van huidige studie, zal vermoedelijk van voldoende omvang zijn om 

beleidsbeslissingenn doorte voeren, waarbij naar verwachting de maternale leeftijd een 

belangrijkee rol speelt. 

Bijj pre-implantatie genetische screening, verricht bij paren met onverklaarde herhaalde 

miskramen,, werd een hogeraantal chromosomaal afwijkende embryo's gevonden in 



vergelijkingg met een controle-groep2. Deze toename lijkt echter met name te bestaan uit 

autosomalee monosomieën. Concept! met deze chromosoomafwijkingen zijn degenen die 

gedurendee het implantatie proces worden geëlimineerd. Grotere studies zijn nodig om het 

belangg van pre-implantatie genetische screening ten aanzien van zwangerschapsuitkomsten 

vastt te stellen. Daarnaast is het van belang om in vitro fertilisatie (IVF) in combinatie met 

pre-implantatiee genetische screening te vergelijken met de uitkomsten van spontane 

reproductie. . 

Dee rol van scheve lyonisatie bij paren met herhaalde miskramen dient nader onderzocht te 

worden.. Een significant verband werd aangetoond tussen het optreden van herhaalde 

miskramenn en scheve lyonisatie. Recentelijk werd ook een associatie gevonden tussen 

schevee lyonisatie en zwangerschapsverlies ten gevolge van een trisomie3. De omvang van dit 

probleemm bij paren met herhaalde miskramen en het nut van screenen op deze afwijking dient 

naderr onderzocht te worden. 

11 Genbacev OD, Prakobphol A, Foulk RA, Krtolica AR, llic D, Singer MS et al. Throphoblastt L-Selectin-

mediatedd adhesion at the maternal-foetal interface. Science 2003;299:405-8. 

22 Rubio C, Simon C, Vidal F, Rodrigo L, Pehlivan T, Remohi J et al. Chromosomal abnormalities and embryo 

developmentt in recurrent miscarriage couples. Hum Reprod 2003;18:182-8. 

33 Beever CL, Stephenson MD, Penaherrera MS, Jiang RH, Kalousek DK, Hayden M et al. Skewed X-

chromosomee inactivation is associated with trisomy in women ascertained on the basis of recurrent 

spontaneouss abortion or chromosomally abnormal pregnancies. Am J Hum Genet 2003;72:399-407. 
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