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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2010;111:265-6)

Ziektegeschiedenis
Een 65-jarige man presenteerde zich met gedrags-
stoornissen en moeizamer lopen sinds een aantal we-
ken. Hij was ’s nachts onrustig, pleegde allerlei tele-
foontjes en was gedesoriënteerd in tijd en plaats. Hij 
had een stok nodig om te kunnen lopen. Bovendien 
was hij trager geworden en enkele keren gevallen. 
De voorgeschiedenis vermeldde lokalisatiegebonden 
epilepsie op basis van een verwijderd meningeoom 
rechts pariëtaal op 13-jarige leeftijd. Als medicatie 
gebruikte hij hiervoor fenobarbital. De patiënt had 
de medicatie niet meer in eigen beheer, deze werd 
geregeld door zijn buren.
Bij neurologisch onderzoek waren er cognitieve 
stoornissen met een ‘mini mental-state examina-
tion’ (MMSE)-score van 19/30. De langzame volg-
bewegingen van de ogen verliepen met saccadische 
intrusies. Het lopen was breedbasisch en de knie-
hakproef was gestoord. Daarnaast bestond er een 
rust- en intentietremor van de rechterarm. Labora-
toriumonderzoek liet een te hoge fenobarbitalspie-
gel van 66 µg/ml zien (therapeutisch 15-40 µg/ml) 
bij een dosering van 3 dd 50 mg. Na staken van de 
fenobarbital verbeterde het looppatroon enigszins, 
maar de ataxie en tremoren bleven duidelijk aan-
wezig. De cognitieve stoornissen bleken al langer 
te bestaan en toe te nemen. In de familie werden 

geen specifiek neurologische aandoeningen gemeld. 
Aanvullend werd een MRI-scan van het cerebrum 
verricht (zie Figuur 1).

Kunt u met deze gegevens en de MRI-
scan van het cerebrum een diagnose 
stellen?

De juiste diagnose vindt u op pagina 266.

Figuur 1. MRI-scan van het cerebrum, transversale FLAIR-

opname. Beiderzijds verhoogde signaalintensiteiten in de cere-

bellaire pedunkels.
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Diagnose: 
Fragiele-X tremor-ataxiesyndroom (‘fragile X-associated tremor and ataxia syndrome’; FXTAS).

De MRI-scan van het cerebrum toont op de flairopname beiderzijds gebieden met een verhoogde signaalintensiteit in 
de cerebellaire pedunkels. Deze afwijkingen zijn sterk verdacht voor FXTAS, maar kunnen ook bij andere ziektebeel-
den worden gevonden, zoals multipele systeematrofie (MSA) of spinocerebellaire ataxie (SCA). Naast deze opvallende 
afwijkingen in de cebellaire pedunkels worden ook aspecifieke afwijkingen zoals atrofie en wittestofafwijkingen peri-
ventriculair of in de diepe witte stof op T2-gewogen en FLAIR-opnamen gevonden.1 Bij onze patiënt werd vervolgens 
het FMR1-gen geanalyseerd middels DNA-onderzoek. Inderdaad bleek sprake te zijn van een premutatie in dit gen 
(met 96 CGG-repeats). Dit bevestigde onze klinische diagnose.

FXTAS is een X-gebonden erfelijke aandoening. Het wordt net als het fragiele-X (mentale-retardatie)-syndroom ver-
oorzaakt door een toename van de herhalingen van de trinucleotide CGG in het FMR1-gen. Bij normale individuen 
varieert deze ‘repeat’ van 5 tot 55 CGG’s. Bij meer dan 200 herhalingen spreekt men van een volledige mutatie 
waarbij het gen geïnactiveerd wordt zodat er geen fragiele X-eiwit (FMRP) wordt aangemaakt. Dit leidt bij mannen 
tot het fragiele-X-syndroom. Bij een herhaling tussen de 55 en 200 CGG’s spreekt men van een premutatie waarbij 
wel FMRP wordt aangemaakt, maar de vorming van mRNA verstoord is, wat vervolgens op oudere leeftijd FXTAS 
kan veroorzaken.2-4

Alle mannen met een volledige mutatie hebben het fragiele-X-syndroom vanaf de geboorte. Voor vrouwen geldt dit in 
50-70% van de gevallen, vaak met geringere symptomatologie. Indien er sprake is van een premutatie, zijn er in eerste 
instantie geen klinische verschijnselen, maar ontstaan deze pas op oudere leeftijd. Sinds 2001 is bekend dat dragers 
van de premutatie in de loop van het leven FXTAS kunnen ontwikkelen, zoals bij de door ons beschreven patiënt.4

Bij deze aandoening presenteren patiënten zich vaak met een progressieve intentietremor en ataxie. Daarnaast kun-
nen ook parkinsonisme, autonome disfunctie en perifere neuropathie voorkomen.5

Het stellen van de diagnose FXTAS is belangrijk voor zowel patiënt als familie. Het beloop varieert van perioden van 
stabiliteit gedurende enkele decennia tot achteruitgang in enkele jaren. Hierbij moet in acht worden genomen dat de 
levensverwachting gemiddeld 10 jaar korter is.6

De dochters van een patiënt zijn 100% draagster van de premutatie. Zij kunnen hierbij kliniek ontwikkelen op latere 
leeftijd passend bij FXTAS en hebben ook een verhoogd risico om vroegtijdig in de overgang te komen. Daarnaast heb-
ben ze vooral een kans van 25% op het krijgen van zonen en 10-15% op dochters met het fragiele X-syndroom, omdat 
het aantal ‘repeats’ tijdens de meiose kan toenemen (anticipatie). Genetische counseling door een klinisch geneticus is 
daarom bij deze families van groot belang. Bij genetische counseling van deze familie bleek een zus van de patiënt een 
zoon te hebben met mentale retardatie zonder duidelijke oorzaak. Nadat bij deze zus de premutatie in het FMR1-gen 
kon worden gevonden, werd bij haar zoon vervolgens de volledige mutatie in het FMR1-gen vastgesteld en daarmee 
de diagnose fragiele-X-syndroom gesteld. 
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