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SAMENVATTING 

Het Beckwith-Wiedemann Syndroom (BWS) omvat een aantal aangeboren 
afwijkingen. Kinderen met dit syndroom hebben bij de geboorte vaak een hoog 
geboortegewicht, een vergrote tong en buikwanddefecten. Verder worden bij BWS 
patiënten vaak typische putjes en groefjes in het oor gezien, hebben ze soms 
overgroei van een gedeelte van het lichaam (hemihypertrofie), vergrote organen, 

een verlaagde bloedsuikerspiegel vlak na de geboorte en wijnvlekken in het gezicht 
(zie figuur 1 hoofdstuk 1). 

Na de geboorte stopt de verhoogde groeisnelheid, meestal hebben BWS patiënten 

rond de puberteit een normaal postuur. 

Een ernstige complicatie bij dit syndroom is het feit dat BWS patiënten een sterk 
verhoogd risico van 10% hebben op het krijgen van kindertumoren. Het merendeel 

van deze tumoren worden gevonden vóór het 8e levensjaar. Afgezien van het risico 
kanker te krijgen, betekent dit dat deze kinderen vanaf hun geboorte tot hun 8e 
jaar iedere drie maanden gescreend moeten worden zodat deze tumoren in een 
zeer vroeg stadium opgespoord en behandeld kunnen worden. 

Het algemene doel van deze studie is inzicht te krijgen in de genetische oorzaken 

van BWS. Daarnaast moet een diagnostische test opgezet worden waarmee de 
diagnose BWS bevestigd kan worden. Onderzocht moet worden of de test geschikt is 
om kinderen op te sporen die een verhoogd risico hebben op kanker. 

Bij BWS patiënten worden heel sporadisch chromosoomafwijkingen (translocaties) 
gevonden waarbij altijd chromosoom 11p15 betrokken is. Deze chromosoom-
afwijkingen wordt altijd via de moeder overgeërfd. Bovendien wordt bij BWS 

patiënten soms geconstateerd dat beide kopieën van dit gebied van chromosoom 11 
van de vader afkomstig zijn (paternale uniparentale disomie, pUPD). 

Dit zijn aanwijzingen dat de genen die betrokken zijn bij het ontstaan van BWS 

niet voldoen aan de mendeliaanse wetten van overerving. 

Imprinting 

Een normale cel bevat 23 chromosomenparen. Van ieder paar chromosomen is 
één chromosoom afkomstig van de vader (paternaal) en één afkomstig van de 

moeder (maternaal). Of een gen dominant is of recessief bepaalt welke eigenschap 
tot uitdrukking komt in het nageslacht (wetten van Mendel). Bij de BWS genen 
bepaalt niet de dominantie of de eigenschap tot uitdrukking komt, maar of dit gen 
op het chromosoom ligt dat afkomstig is van de vader of van de moeder. Dit 
fenomeen wordt imprinting genoemd. 

Bij geïmprinte genen wordt één van beide kopieën uitgeschakeld, soms op het 
paternale soms op het maternale chromosoom. Dat uitschakelen vindt plaats door 
aan een van de bouwstenen van DNA, het cytosine, een extra methylgroep te 

binden. Geïmprinte genen liggen vaak in clusters bij elkaar. Regulering van 
geïmprinte genen vindt plaats doordat specifieke gebieden binnen zo’n cluster op 
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slechts één van beide chromosomen gemethyleerd worden. Deze gebieden heten 
differentieel gemethyleerde regio’s, DMR’s. 

Imprinting clusters in BWS 

Eind jaren ’90 werden, in het gebied betrokken bij BWS, twee clusters met 
geïmprinte genen ontdekt. In beide clusters werden DMR’s gevonden die de 
expressie van genen in het cluster reguleren (zie figuur 2 hoofdstuk 1). 

Het cluster dat het dichtst bij de tip van het chromosoom ligt bevat een 

embryonale groeifactor, IGF2. Als er in muizenembryo’s teveel van dit eiwit 
aangemaakt wordt, hebben de muizen bij de geboorte een aantal eigenschappen 
die ook bij BWS patiënten gevonden worden. De DMR van dit cluster (DMR1) ligt 
vlakbij de promotor van een gen (H19) dat wel tot expressie komt maar niet 

codeert voor een eiwit. H19 en IGF2 zijn complementair geïmprint. Dit betekent 
dat als H19 tot expressie komt, de expressie van IGF2 wordt onderdrukt en 
andersom. DMR1 is alleen gemethyleerd op het maternale chromosoom. De kopie 
van H19 die van de moeder afkomstig is wordt geïnactiveerd, terwijl IGF2 tot 

expressie komt. 

Vlakbij dit eerste gencluster ligt een tweede cluster. Ook dit cluster bevat een 
DMR (DMR2) dat in het KCNQ1OT1 gen gelokaliseerd is, ook van dit gen wordt geen 

eiwit gemaakt. De expressie van dit gen is gekoppeld aan de expressie van een 
aantal andere genen in dit cluster. Een ervan is CDKN1C. Als CDKN1C uitgeschakeld 
wordt in muizenembryo’s, hebben deze muizen bij de geboorte ook een aantal 
kenmerken van BWS patiënten. De rol van de andere genen in dit cluster bij het 
ontstaan van BWS is nog niet helemaal duidelijk. DMR2 is gemethyleerd op het 

chromosoom dat van de moeder afkomstig is. Op dit chromosoom wordt dus de 
expressie van KCNQ1OT1 onderdrukt waardoor de andere genen, waaronder 
CDKN1C, tot expressie komen. 

Bij BWS patiënten worden in beide clusters afwijkingen gevonden die geïmprinte 

expressie in deze clusters veranderen (zie figuur 1). Bij een deel van de patiënten 
wordt de DMR van het bovenste cluster op de normaal ongemethyleerde maternale 
kopie gemethyleerd (gain of methylation, GOM), waardoor IGF2 van beide kopieën 

wordt afgelezen. Hierdoor ontstaat teveel van deze embryonale groeifactor, 
waardoor BWS patiënten te groot zijn bij de geboorte. IGF2 komt alleen vóór de 
geboorte tot expressie, daarna wordt het uitgeschakeld en nemen andere 
groeifactoren het over. Dit verklaart waarom de verhoogde groeisnelheid alleen 
vóór de geboorte optreedt. 

Bij een deel van de patiënten wordt de DMR van het tweede cluster op de 
normaal gemethyleerde maternale kopie gedemethyleerd (loss of methylation, 
LOM), waardoor onder andere CDKN1C niet meer tot expressie komt. Er ontstaat 

een tekort aan deze remmer van celdeling, waardoor overgroei optreedt bij BWS 
patiënten. 
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Figuur 1 Methyleringspatronen van de geïmprinte regio’s in een gezonde persoon (bovenaan) 
en de mogelijke afwijkingen die bij BWS en SRS patiënten gevonden worden. 
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Bij UPD patiënten zijn beide kopieën van DMR1 en DMR2 van de vader afkomstig 
en hebben dus de paternale imprint. Dat resulteert in GOM van DMR! (dus 
overexpressie van IGF2) en LOM van DMR2 (verlies van CDKN1C expressie).  

Methyleringsdefecten en UPD komen bijna altijd in mozaïekvorm voor, dat wil 
zeggen dat de methyleringsafwijking alleen in een deel van de cellen voorkomt en 
er ook cellen met normale geimprinte expressie zijn. 

Diagnostische test 

De eerste studie in dit proefschrift (hoofdstuk 2) had als doel  het opzetten van 
een test waamee methyleringsafwijkingen in beide DMRs aangetoond kunnen 

worden.  Omdat het methyleringsdefect soms maar in een klein percentage van de 
cellen aanwezig is, moet de test gevoelig genoeg zijn om ook kleine verschuiving in 
het methyleringspatroon betrouwbaar te kunnen detecteren. 

De test is gebaseerd op enzymen die DNA strengen alleen knippen als het DNA 

niet gemethyleerd is (zie figuur 3 in hoofdstuk 1). 

Daardoor ontstaan grote DNA fragmenten als het DNA gemethyleerd is, en kleine 

fragmenten als het DNA niet gemethyleerd is. De fragmenten worden gescheiden op 
een agarose gel, overgebracht op een membraan en vervolgens gehybridiseerd met 
een radioactieve probe. Door de hoeveelheid radioactiviteit in beide fragmenten 
met elkaar te vergelijken kan een verhouding tussen de fragmenten worden 
bepaald. In een normale situatie is steeds één kopie gemethyleerd en één 

ongemethyleerd, beide fragmenten zijn aanwezig in de verhouding 1:1 (0.50). Als 
bij BWS patiënten verlies van methylering (LOM) optreedt, zal het enzym vaker 
kunnen knippen en zullen meer kleine fragmenten ontstaan. De verhouding 
verschuift dan naar een waarde onder 0.50. Als echter meer methylering (GOM) 

aanwezig is, kan het enzym minder vaak knippen en zullen meer grote fragmenten 
ontstaan. De verhouding verschuift dan naar een waarde boven de 0.50. 

Bij deze techniek is het belangrijk om te controleren of het enzym wel goed 

gewerkt heeft en daarvoor zijn controle fragmenten toegevoegd aan de test. 

De test wordt sinds 2001 gebruikt voor de bevestiging van de diagnose BWS. We 
zijn met deze test in staat de diagnose BWS in 80% van de patiënten te bevestigen. 

Er zijn vier groepen patiënten te onderscheiden: in een eerste groep patiënten is 
sprake van een pUPD, waardoor beide DMR’s afwijkende methylering vertonen, 
DMR1 vertoont GOM en DMR2 vertoont LOM. In een tweede groep is sprake van een 
methyleringsdefect in alleen het bovenste cluster, er wordt GOM of DMR1 gevonden 
bij deze patiënten. In een derde groep wordt LOM van DMR2 gevonden en bij de 

vierde en laatste groep worden geen methyleringsafwijkingen gevonden in beide 
clusters.  

Door meer dan 100 goed beschreven BWS patiënten te analyseren is de verdeling 

over de verschillende groepen vastgesteld. De grootste groep (55%) vormen de 
patiënten met alleen LOM van DMR2, 20% van de patiënten vertoont pUPD, bij 20% 
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van de patiënten wordt geen methyleringsafwijking gevonden en bij een kleine 
groep (5%) wordt alleem GOM van DMR1 gevonden. 

In deze grote serie patiënten werden tumoren gevonden in patiënten uit alle 

groepen, behalve die uit de groep met alleen LOM van DMR2. Het aantal kinderen 
met kanker in deze serie was echter te laag om hieruit conclusies te trekken.  

Tumorrisico BWS patienten 

Daarom hebben we in een tweede studie (hoofdstuk 3) specifiek gekeken naar 
BWS patiënten die kanker kregen. We hebben onze data (114 patienten/28 
tumoren) gecombineerd met data uit twee grote studies uit de literatuur; deBaun 

et al in 2002 (92 patienten/16 tumoren) en Weksberg et al (81 patienten/16 
tumoren) . Zo konden we methylerings-gegevens verzamelen over 287 BWS 
patiënten, van deze groep kregen 63 patiënten kanker. Het bleek dat patiënten met 
GOM van DMR1 de grootste kans (50%) hadden op het krijgen van kanker, al deze 
patiënten ontwikkelden een niertumor (Wilms tumor).  

Patienten met LOM van DMR2, de grootste groep BWS patiënten, hadden een heel 
laag tumorrisico, bij deze patiënten werd juist nooit een niertumor gevonden. 
Patienten met pUPD en patiënten waarbij geen methyleringsafwijking gevonden 

werden hadden een matig verhoogd tumorrisico, bij hen werden zowel niertumoren 
als andere kindertumoren gevonden. Op basis van deze bevindingen wordt 
momenteel het tumorscreeningsprotocol voor BWS patiënten aangepast; BWS 
patiënten met LOM van DMR2 hoeven het strikte driemaandelijks screeningsprotocol 

niet meer te volgen. 

Tumorrisico van patiënten met hemihypertrofie 

Overgroei van een gedeelte van het lichaam (hemihypertrofie) is één van de 

kenmerken die vaak bij BWS patiënten wordt gevonden. Maar ook patiënten met 
alleen hemihypertrophy (isolated hemihypertrophy, IH) krijgen relatief vaak kanker. 
Bij deze patiënten werden methyleringsafwijkingen gevonden die ook bij BWS 
patiënten voorkomen. We hebben een serie van 114 IH patiënten geanalyseerd. In 
tegenstelling tot BWS patiënten werd er bij het overgrote deel (75%) van deze 

patiënten geen methyleringsafwijking gevonden. Tumoren werden gevonden in alle 
groepen patiënten behalve die met LOM van DMR2, maar de groep was te klein om 
significante uitspraken te doen over het tumorrisico. Omdat ook tumoren werden 
gevonden in de IH patiënten waarbij geen methyleringsafwijking gevonden werd, 

moet het screeningsprotocol voor deze patiënten gehandhaafd blijven. 

Imprinting bij het Silver-Russell Syndroom 

Door een Franse groep (Rossignol et al 2005) werd bij patiënten met een 
groeiachterstand, patiënten met het Silver-Russell Syndroom (SRS), verlies van 

methylering van DMR1 gevonden. Bij deze patiënten wordt de normaal 
gemethyleerde paternale kopie gedemethyleerd waardoor de expressie van IGF2 
onderdrukt wordt en een groeiachterstand ontstaat. Wij hebben 9 patiënten met 
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een volledig of gedeeltelijk SRS fenotype geanalyseerd, bij 2/3 patiënten met een 
volledig fenotype werd LOM van DMR1 gevonden, maar ook bij patiënten met een 
onvolledig klinisch beeld werd LOM gevonden. Sinds deze studie wordt ook bij SRS 

patiënten routinematig de methyleringsstatus van DMR1 bepaald om de diagnose te 
bevestigen. Bij ongeveer 30% van de onderzochte SRS patiënten wordt een afwijking 
gevonden. 

Nieuwe methyleringstest 

Een probleem bij de diagnostiek bij BWS patiënten is het feit dat voor de 
gebruikte methode om methylingsafwijkingen te bepalen een relatief grote 
hoeveelheid (50 �g) DNA nodig is. Vooral omdat het vaak om kleine kinderen gaat is 
het moeilijk om genoeg DNA te isoleren om de test uit te kunnen voeren. Daarom is 

gezocht naar een methode (hoofdstuk 6) waarbij met eenzelfde gevoeligheid en 
nauwkeurigheid, maar met minder DNA methyleringsafwijkingen kunnen worden 
aangetoond. Door DNA te behandelen met natriumbisulfiet worden 
ongemethyleerde cytosines omgezet in uracil, op deze manier is onderscheid te 

maken tussen gemethyleerd en ongemethyleerd DNA. HRMA (high resolution 

melting analysis) is een techniek waarbij op basis van verschillen in smeltpatronen 
van gemethyleerd en ongemethyleerd DNA verschillen in verhoudingen tussen beide 
kopieen kunnen worden bepaald. Voor deze techniek is veel minder (100 ng) DNA 
nodig. Deze methode is vergeleken met de test gebaseerd op restictie-enzymen, en 

met de nieuwe methode kunnen methyleringsafwijkingen net zo betrouwbaar 
aangetoond worden. Sinds begin 2008 wordt HRMA binnen de DNA-diagnostiek 
gebruikt voor de analyse van BWS en SRS patiënten. 

Imprintingsafwijkingen buiten de 11p15 regio’s 

In 2007 werd door een Engelse groep (Mackay et al., 2006) beschreven dat bij een 
deel van de patiënten met voorbijgaande neonatale diabetes naast LOM in een 
gebied op chromosoom 6 ook LOM in de 11p15 DMR2 regio gevonden worden. Dit 

werd HIL (hypomethylation of Imprinted Loci) genoemd. Vervolgens werden ook bij 
een kleine groep BWS patiënten met LOM van DMR2 methyleringsafwijkingen 
gevonden in regio’s buiten 11p15 (Rossignol et al., 2006). Samen met een Italiaanse 
en een Engelse onderzoeksgroep hebben we tien ge�mprinte regio;’s onderzocht bij 
in totaal 150 BWS patiënten (hoofdstuk 7). HIL werd uitsluitend gevonden bij BWS 

patiënten met LOM van DMR2, 25% van deze patiënten bleek hypomethylering van 
minimaal 1 locus buiten de BWS regio te vertonen. Er werd geen duidelijk verband 
gevonden tussen de betrokken regio’s en het fenotype. 

BWS tweelingen 

Onder BWS patiënten komen relatief veel tweelingen voor. Opmerkelijk is het 
grote aantal eeneiige tweelingen, die genetisch volledig identiek zijn, waarbij één 
van beide kinderen het BWS syndroom heeft, terwijl het ander kind gezond is. Deze 
tweelingen zijn bijna altijd meisjes. 
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In de loop der jaren hebben we van ongeveer 400 klinisch goed gedefinieerde BWS 
patiënten de methyleringsstatus op chromosoom 11p15 bepaald. Hieronder waren 
12 tweelingen en één drieling, op één na allemaal meisjes. In één tweeling werd 

een trisomie 11p15 aangetoond, in één tweeling werd geen methyleringsafwijking 
van DMR1 en DMR2 gezien, bij álle anderen werd LOM van DMR2 aangetoond. In DNA 
geisoleerd uit wangslijmvlies van de tweeling wordt de methyleringsafwijking alleen 
gevonden in het kind met het BWS syndroom. Als in bloed twee kinderen van een 
MZ tweeling wordt gekeken naar methyleringsafwijkingen, wordt deze zowel in het 

aangedane als het niet aangedane kind gevonden. Dit wordt echter alleen gevonden 
als de tweeling een placenta heeft gedeeld (monoplacentaal). Het is daarom 
aannemelijk dat uitwisseling van bloed via de placenta een belangrijke rol speelt 
bij de uitwisseling van afwijkende cellen tussen het BWS en het gezonde kind. 

Echter, in deze studie beschrijven wij een aantal observaties die niet volledig 
verklaard worden door deze uitwisseling en stellen wij een alternatief mechanisme 
voor. Het bestaan van een gezamenlijk dooierzak zou een verklaring kunnen zijn 
voor het feit dat zelfs de stamcellen, die later bloedcellen gaan worden, volledig 
gemengd zijn en dat bij beide kinderen meer 25% afwijkende cellen wordt 

gevonden. 

Bij een hoog percentage (50%) van de tweelingen werden methyleringsafwijkingen 
buiten de 11p15 regio gevonden. De genen die tot nu toe bij HIL betrokken zijn, 

zijn allemaal gemethyleerd op het maternale chromosoom. Bij twee tweelingen 
werd, in afwijking van wat tot nu toe gevonden werd, ook LOM gevonden in H19 dat 
in de normale situatie op het paternale chromosoom gemethyleerd is. 

In de BWS drieling werd een geringe methyleringsafwijking gevonden in één van 

beide kinderen die niet het BWS syndroom hadden. Dit meisje vertoonde echter wel 
enkele eigenschappen die met BWS geassocieerd zijn zoals overgroei en een iets 
vergrootte tong. Dit wijst erop dat de methyleringsafwijkingen waarschijnlijk pas 

na de geboorte zijn ontstaan. 

Overerving van duplicaties 

De laatste studie in dit proefschrift betreft de overerving van chromosomale 

afwijkingen binnen twee families waarbij bij dragers van identieke afwijkingen toch 
verschillende kenmerken worden gezien. In de eerste familie werd een 
chromosomale translocatie tussen chromosoom 4 en 11 doorgegeven. Bij twee 
personen in deze familie is deze translocatie in ongebalanceerde vorm aanwezig, 
dat wil zeggen dat een gedeelte van chromosoom 4 ontbreekt en er een extra kopie 

van de tip van chromosoom 11 aanwezig is. Als deze extra kopie van de vader komt, 
heeft het de paternale imprint en komt IGF2 verhoogd tot expressie. Deze patiënt 
heeft prenatale overgroei, BWS. Als de extra kopie van de moeder komt, heeft het 
de maternale imprint en komt CDKN1C verhoogd tot expressie. Deze patient heeft 
een prenatale groeiachterstand. Binnen de tweede familie werd een verdubbeling 

van slechts een klein gedeelte van chromosoom 11p15 doorgegeven. Het 
gedupliceerde gebied bevat alleen het bovenste cluster met ge�mprinte genen. Als 
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deze duplicatie via de vader doorgegeven wordt, krijgt de extra kopie de paternale 
imprint en komt IGF2 verhoogd tot expressie. Deze patiënt heeft prenatale 
overgroei, BWS. Als de duplicatie via de moeder doorgegeven wordt, krijgt de extra 

kopie de maternale imprint. In dat geval is de patiënt normaal, de IGF2 expressie 
blijft ongewijzigd omdat alleen een extra kopie aanwezig is waarvan geen IGF2 
wordt afgelezen.  

De ouderlijke afkomst van de chromosomale afwijkingen bepaalt in deze families 

dus de de expressie van ge�mprinte genen waardoor bij eenzelfde afwijking 
verschillende eigenschappen kunnen ontstaan. 

CONCLUSIE 

Door de resultaten van de studies in dit proefschrift zijn we in staat 
methyleringsverschillen in twee geïmprinte regio’s op chromosoom 11p15 
betrouwbaar aan te tonen. Met deze test kunnen we in 80% van de Beckwith-
Wiedemann syndroom patiënten, 30% van de Silver-Russel syndroom patiënten en 

25% van de patiënten met geïsoleerde hemihypertrofie de clinische diagnose 
bevestigen. 

De resultaten van de test biedt bij BWS patiënten de mogelijkheid uitspraken te 

doen over het tumorrisico en het soort tumor van individuele patiënten. Meer dan 
de helft van de BWS patiënten heeft een methyleringsafwijking waarbij een laag 
tumorrisico gevonden wordt, deze hoeven niet meer aan een streng 
screeningsprotocol deel te nemen. De andere patiënten hebben wel een verhoogd 

tumourrisico en is de methyleringsafwijking die gevonden wordt een indicatie voor 
de soort tumor die zich kan ontwikkelen. 

Doordat de techniek waarmee de test uitgevoerd is aangepast, kan de test nu met 

een geringe hoeveelheid DNA uitgevoerd worden, zodat deze ook bij kleine 
kinderen eenvoudiger kan worden uitgevoerd. 

De studies hebben bovendien meer inzicht gegeven in de achtergronden van de 

methyleringsafwijkingen die worden gevonden. Bij een gedeelte van de patiënten is 
de methyleringsafwijking niet beperkt tot de 11p15 regio maar zijn ook geïmprinte 
regio’s op andere chromosomen betrokken. Er lijkt geen verband te bestaan tussen 
de regio’s die betrokken zijn en de klinische kenmerken van de patiënten. 

Uit het onderzoek naar BWS-tweelingen zijn een aantal feiten naar voren 

gekomen die aanwijzingen vormen voor het ontstaan van tweelingen en de 
uitwisselingen van embryonale stamcellen tussen de BWS patiënt en haar gezonde 
tweelingzus/broer. 

Als een chromosomale translocatie binnen een familie doorgegeven wordt, 
kunnen de klinische kenmerken van dragers van die translocaties verschillen. Deze 
verschillen zijn afhankelijk van de ouder waarvan de translocatie afkomstig is, 

omdat dit de methylerings-status van geïmprinte gebieden bepaalt. 



11 Samenvatting 

 

194 

 


