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Ataxia teleangiectasia (AT) is een zeldzame, autosomaal recessief overervende, multisysteem- 
aandoening en wordt gekenmerkt door neurodegeneratie - met name van het cerebellum 
en de perifere zenuwen -, oculocutane teleangiëctasieën, immuundeficiëntie en predis-
positie voor kanker. De aandoening wordt veroorzaakt door mutaties in het ‘ataxia-
telangiectasia mutated’ (ATM)-gen, dat codeert voor het eiwit ATM-kinase. Dit eiwit speelt 
een belangrijke rol bij de reparatie van DNA-schade en bij controle van de celcyclus. 
Het klinische spectrum van AT is breed. Bij de klassieke vorm begint de ziekte rond de leeftijd 
van anderhalf jaar met een cerebellaire ataxie en hebben patiënten een ernstig progressief 
ziektebeeld dat rond het tiende levensjaar leidt tot rolstoelafhankelijkheid en altijd de oor-
zaak is van vroegtijdig overlijden. Daarnaast zijn er zogenoemde variant AT-patiënten, met een 
klinisch beeld dat minder ernstig verloopt en dat vaak gedomineerd wordt door andere, 
meestal extrapiramidale, verschijnselen in plaats van cerebellaire symptomen. Het variant 
AT-fenotype wordt, evenals het klassieke fenotype, geassocieerd met een verhoogd risico 
op maligniteiten. Voor beide fenotypen is een verhoogde alfafoetoproteïne (AFP)-serum-
concentratie een belangrijke ziektemarker. 
In dit artikel gaan we aan de hand van 3 casussen nader in op de klinische en pathofysio-
logische aspecten van AT. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:3-12)

Ataxia teleangiectasia: 
het klinische spectrum 

Inleiding
Ataxia teleangiectasia (AT), ook wel het syndroom 
van Louis-Bar genoemd, is een zeldzame autosomaal 
recessieve multisysteemaandoening, met in Nederland 
een incidentie van ongeveer 1 op de 180.000. De 
ziekte behoort tot de groep DNA-reparatiestoornissen 
en wordt gekenmerkt door neurodegeneratie, oculo-
cutane teleangiëctasieën (c.q. verwijde bloedvaatjes), 
predispositie voor maligniteiten, verhoogde serum-
concentratie van alfafoetoproteïne (AFP), variabele 
immuundeficiënties, chromosomale instabiliteit (met 

name van chromosomen 7 en 14) en overgevoelig-
heid voor ioniserende straling.1 Andere veelvoor-
komende verschijnselen zijn vertraagde groei, diabetes 
mellitus type 2 en een progressieve restrictieve long-
functiestoornis.1,2 
Het voor AT verantwoordelijke ‘ataxia-telangiectasia 
mutated’ (ATM)-gen is gelegen op chromosoom 11 
(q22-23) en codeert voor het ATM-eiwit (ATM).3,4 
Dit eiwit speelt een centrale rol bij de reparatie van 
DNA-schade - met name van dubbelstrengs DNA - 
en bij controle van de celcyclus.5 
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Patiënten met klassieke AT presenteren zich ge-
woonlijk rond de leeftijd van anderhalf jaar met een 
progressieve cerebellaire ataxie, zijn rolstoelafhanke-
lijk rondom het tiende levensjaar en overlijden in de 
tweede of derde decade van het leven als gevolg van 
respiratoire insufficiëntie en/of een maligniteit. Een 
kleine groep patiënten, de zogenoemde variant-AT-
patiënten, heeft een minder ernstig ziektebeloop 
met een minder ernstig fenotype, langzamere ziekte-
progressie en een beduidend langere overlevings-
duur.6-16 Dit gematigder fenotype wordt geassocieerd 
met mutaties waarbij nog een kleine resthoeveelheid 
functioneel ATM-eiwit kan worden gevormd.5 
Bij variant patiënten wordt de diagnose ‘AT’ over het 
algemeen pas op (jong)volwassen leeftijd gesteld. 
Een vroege en correcte diagnose is van groot belang, 
omdat mutaties in het ATM-gen predisponeren voor 
maligniteiten. Bovendien zijn AT-patiënten verhoogd 
gevoelig voor alkylerende stoffen en ioniserende 
straling.1,17 Behandeling met radiotherapie kan leiden 
tot mutilerende bijwerkingen.

Aan de hand van een drietal casussen beschrijven wij 
het klinische spectrum van AT, met als doel de ziekte-
herkenning te vergroten. Hierna zal dieper ingegaan 
worden op de pathofysiologische, diagnostische en 
therapeutische aspecten van de ziekte. De  neurolo-
gische en niet-neurologische symptomen gevonden 
bij de in dit artikel beschreven AT-patiënten zijn  
samengevat in Tabellen 1 en 2.

Ziektegeschiedenissen
Patiënt 1
Patiënt 1 is het vijfde kind van gezonde, niet-consan- 
guine ouders. Zijn 8 jaar oudere broer was bekend 
met AT. De jongen werd in 1972 geboren na een 
zwangerschapsduur van 27 weken. Het geboorte-
gewicht bedroeg 1.320 gram. De partus en neonatale 
periode verliepen ongecompliceerd. 
Vanaf het moment waarop de jongen leerde lopen, 
op de leeftijd van 15 maanden, liep hij onzeker. Om 
deze reden werd hij op 2-jarige leeftijd kinderneuro-
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 Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3

Patiënt 
geslacht M V V

leeftijd (jaren) 26† 34 50

fenotype klassiek variant variant

Ziektepresentatie   
presenterend symptoom cerebellaire ataxie choreo-athetose distale parese en  

   rusttremor

beginleeftijd (jaren) 1¼ 4 32

Rolstoelgebonden sinds de leeftijd van (jaren) 10 - -

Cerebellaire ataxie   
ernst +++ + ++

beginleeftijd (jaren) 1¼ 29 39

Extrapiramidale verschijnselen   

rusttremor - + +++

choreo-athetose +++ + +

Oculomotore apraxie +++ + +

Neuromusculaire afwijkingen   

polyneuropathie +++ - +

voorhoornceldegeneratie ? + +++

†=overleden; -=afwezig; +=licht; ++=matig-ernstig; +++=ernstig.

Tabel 1. Neurologische symptomen van de 3 in dit artikel beschreven AT-patiënten. 
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logisch onderzocht. 
Het algemeen intern onderzoek was ongestoord; er 
waren met name geen duidelijk zichtbare oculocutane 
teleangiëctasieën en een normale biometrie. Bij neuro-
logisch onderzoek viel een zeer atactisch looppatroon 
op, evenals een geringe cerebellaire dysartrie en een 
lichte intentietremor. Aan de armen en handen werden 
een lichte chorea en athetose gezien (zie Tabel 1). 
Pneumo-encefalografie toonde dilatatie van het vierde 
ventrikel, passend bij vermisatrofie; CT- en MRI-scans 
waren destijds nog niet beschikbaar. Vanaf drieën-
halfjarige leeftijd waren teleangiëctasieën waarneem-

baar in de sclerae, die in de loop van de jaren toe-
namen. De diagnose ‘AT’ werd uiteindelijk bevestigd 
met behulp van laboratoriumonderzoek (zie Tabel 2). 
In de jaren hierna ging de jongen op neurologisch 
gebied geleidelijk achteruit. Op de leeftijd van 10 
jaar was hij volledig rolstoelafhankelijk. Rond die 
tijd werden naast een ernstige cerebellaire ataxia ook 
oculomotore apraxie, ernstige choreo-athetose, een 
axonale sensomotorische polyneuropathie en een 
geringe kyfoscoliose waargenomen. In de daaropvol-
gende jaren namen deze verschijnselen toe. Verder 
ontstond mimiekarmoede (zie Figuur 1, pagina 6) en 
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 Patiënt 1 Patiënt 2 Patiënt 3

Patiënt 
geslacht M V V

leeftijd (jaren) 26† 34 50

Mutatieanalyse   
allel 1 c.5762-2 A>T c.5932 G>T c.2922-1 G>A

allel 2 in onderzoek c.8147 T>C c.8147 T>C 

Niet-neurologische verschijnselen

endocriene functie   
lengte <p3 p50 p10

diabetes mellitus sinds de leeftijd van (jaren) 23 - -

huid- en oogafwijkingen   

cutane teleangiëctasieën ++ - ?

oculaire teleangiëctasieën +++ - +

longfunctie   

restrictief gestoorde longfunctie +++ - -

Aanvullend onderzoek

serumconcentatie van alfafoetoproteïne      
waarde (normaal <10 ng/ml) 215 430 250

bepaald op de leeftijd van (jaren) 18 30 38

immunologisch onderzoek      
CD4 ↓ n n

IgA n n n

IgG2 def n n

IgG4 def n n

cytogenetisch onderzoek     
rearrangements van chromosoom 7 en/of 14 aanwezig aanwezig aanwezig

verhoogde stralingsgevoeligheid +++ + ++

†=overleden; -=afwezig; +=licht; ++=matig-ernstig; +++=ernstig; ↓=verlaagd; def=volledig deficiënt; n=normaal.

Tabel 2. Niet-neurologische symptomen en de resultaten van aanvullend onderzoek 
 van de 3 in dit artikel beschreven AT-patiënten. 
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traden myoclonieën op. Mentaal en sociaal bleef de 
jongen prima functioneren. Hij werkte zelfs op 24- 
en 25-jarige leeftijd als diskjockey in een tehuis. Dit 
laatste was ondermeer mogelijk door intensieve logo- 
pedische begeleiding, waardoor hij lang redelijk ver-
staanbaar bleef. 
Tijdens zijn kinderjaren maakte hij frequent bovenste-
luchtweginfecties door, maar ernstige infecties deden 
zich niet voor. Op de leeftijd van 8 jaar werd begonnen 
met amoxicillineprofylaxe vanwege de dysgamma-
globulinemie. In de puberteit maakte de jongen geen 
groeispurt door; zijn volwassen lengte bedroeg uit-
eindelijk slechts 150 cm (<p3). Op de leeftijd van 
23 jaar werd diabetes mellitus type 2 vastgesteld, 
waarvoor orale antidiabetica noodzakelijk waren. 
Op 26-jarige leeftijd was opname noodzakelijk van-
wege een acute pneumonie veroorzaakt door het 
respiratoir syncytieel virus. Beademing bleek nood-
zakelijk. Vanwege de ernstig restrictief gestoorde 

longfunctie bleek ontwenning van de beademing 
niet mogelijk. De algehele conditie van de patiënt 
ging geleidelijk verder achteruit en hij overleed 58 
dagen na opname aan de gevolgen van respiratoire 
insufficiëntie. 

Patiënt 2 
Deze patiënte is het tweede kind van niet-consanguine 
ouders. Het oudste kind is gezond. De patiënte werd 
geboren na een ongecompliceerde zwangerschap en 
partus. De perinatale anamnese vermeldde geen bij-
zonderheden. 
Vanaf de leeftijd van 4 jaar viel motorische onrust en 
onhandigheid op. Daarnaast was sprake van een 
achterstand op school, met name bij het lezen en 
spreken, waarbij vooral moeilijkheden bestonden 
met tempo, articulatie en leestoon. Dit werd destijds 
aangeduid als lichte hyperkinetische verschijnselen 
en lichte articulatiestoornissen in het kader van een 
algemene motorische achterstand. Nadien werd zij 
vele jaren niet gevolgd door een neuroloog.
Op 29-jarige leeftijd bezocht zij wederom de poli-
kliniek Neurologie in verband met sinds 2 jaar be-
staande progressieve loopstoornissen. Zij klaagde 
vooral over een verminderde controle over het rechter-
been. Daarnaast had zij veel last van spierkrampen, 
met name in de benen, maar soms ook in de handen. 
Bij lichamelijk onderzoek viel een houterig loop- 
patroon op. Een lichte rusttremor van beide armen 
werd gezien, evenals een zeer geringe tremor axiaal 
en van het hoofd. Daarnaast viel op dat de patiënte 
gegeneraliseerd lichte chorea en dystonie had en een 
geringe dysartrie. De oogbewegingen waren onge-
stoord. Aan de onderste extremiteiten was zowel 
proximaal als distaal sprake van minimale spier-
zwakte. De sensibiliteit en coördinatie waren intact, 
echter ten nadele van links viel een lichte dysdiado-
chokinese op. De peesreflexen waren symmetrisch 
normaal aan de armen en aan beide zijden laag aan 
de benen, met normale voetzoolreflexen.
MRI-onderzoek van het cerebrum toonde enige cere-
bellaire atrofie, vooral van de vermis. De AFP-con-
centratie bleek duidelijk verhoogd te zijn, waarna 
aanvullende testen de diagnose ‘AT’ bevestigden (zie 
Tabel 2, pagina 5). Het elektromyografisch onderzoek 
(EMG) toonde een normaal sensibel geleidings- 
onderzoek met lage motorische actiepotentialen 
(‘compound muscle action potential’; CMAP) bij 
normale geleiding. Bij naaldonderzoek in de onder-
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Figuur 1. Gelaatsuitdrukking van een klassieke AT-patiënt 

(patiënt 1). Het gelaat van AT-patiënten is gewoonlijk slap, 

met een wat droevige en afwezige uitstraling. Bij emotie 

neemt de mimische expressie enigszins toe. 
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zochte proximale en distale musculatuur werd een 
evident neurogeen beeld met denervatie in de dis-
tale beenmusculatuur waargenomen. Gezien de lage 
CMAP’s, het neurogene beeld in alle onderzochte 
musculatuur, zonder duidelijke proximaaldistaal- 
gradiënt, en de tekenen van denervatie werd gecon-
cludeerd dat de gevonden afwijkingen het beste pasten 
bij een motorisch voorhoornprobleem. Een spier-
biopt van de musculus quadriceps toonde duidelijke 
neurogene afwijkingen met een typegroepering die 
ondersteunend was voor de diagnose ‘voorhoorn-
lijden’. In de loop van de jaren is het neurologische 
beeld slechts langzaam verslechterd. De chorea is 
enigszins toegenomen, evenals de spierzwakte in de 
onderste extremiteiten en de cerebellaire ataxie. 
De patiënte functioneert over het algemeen goed. Zij 
heeft een LHNO-/MBO-opleiding afgerond, waarna 
ze is gaan werken in een winkel. Zij loopt zonder 
hulpmiddelen. 

Patiënt 3 
Patiënt 3 is een vrouw die op 38-jarige leeftijd op de 
polikliniek Neurologie werd gezien in verband met 
loopstoornissen en een toenemende rusttremor. Deze 
klachten waren ongeveer 5 jaar eerder ontstaan. De 
patiënte werd door mensen uit haar omgeving ge-
attendeerd op een abnormaal looppatroon. 
Bij lichamelijk onderzoek viel een moeizame gang 
met een hanentred op. De coördinatie was onge-
stoord. Op de hakken lopen was niet mogelijk en op 
de tenen lopen ging moeizaam. Aan de handen was 
een duidelijke rusttremor waarneembaar met een 
frequentie van 4 Hz. Wanneer de patiënte lag, was een 
tremor van het hoofd zichtbaar. De oogbewegingen 
waren ongestoord en er waren minimale oculaire  
teleangiëctasieën. Ataxie, rigiditeit en hypokinesie 
waren niet aanwezig. De peesreflexen waren sym-
metrisch laag-normaal, behoudens de APR die aan 
beide zijden afwezig was. De vibratiezin was onge-
stoord. Elektrofysiologisch onderzoek liet een beeld 
zien passend bij een aandoening van de voorhoorn-
cellen. Bij normale motorische geleidingssnelheden 
waren er lage CMAP’s. De sensibele geleidingstijden 
waren normaal. Bij naaldonderzoek werd een neuro-
geen beeld gezien in zowel de proximale als distale 
arm- en beenmusculatuur, met een licht proximaal-
distaalgradiënt met daarnaast ook spontane activiteit 
in meerdere spieren. In een spierbiopt van de muscu-
lus quadriceps werden neurogene veranderingen 
gezien: ondermeer een sterk verbrede spreiding van 

de spiervezeldiameters, verspreid kleine, hoekige  
vezels en matige typegroepering.13 Een MRI-opname 
van het cerebrum was normaal. Uitgebreid liquor- 
en bloedonderzoek toonde geen afwijkingen, behalve 
een verhoogde AFP-serumconcentratie. Vanwege de 
verhoogde AFP-concentratie werd de waarschijnlijk-
heidsdiagnose ‘AT’ gesteld, met hierbij voorhoorn-
lijden als meest opvallende presentatie. Deze diagnose 
werd later met behulp van mutatieanalyse bewezen 
(zie Tabel 2, pagina 5).
In de loop van de jaren zijn de neurologische afwij-
kingen langzaam in ernst toegenomen. Het lopen is 
verder achteruitgegaan door het geleidelijk manifest 
worden van een progressieve cerebellaire ataxie en in 
mindere mate door toename van het krachtsverlies. 
Daarnaast zijn de extrapiramidale stoornissen ver-
ergerd: de tremor is in ernst toegenomen en pro-
gressieve faciale dyskinesiën en lichte choreatische 
bewegingen van de extremiteiten zijn waarneembaar. 
Tevens is een geringe oculomotorische apraxie ont-
staan. Op de leeftijd van 47 jaar werd op een EMG, 
naast een in essentie onveranderd voorhoornlijden, 
mogelijk een lichte sensorische neuropathie gezien. 
De patiënte is 10 jaar geleden volledig arbeidsonge-
schikt verklaard, maar zij redt zich in het dagelijkse 
leven verder goed. Zij woont zelfstandig in een aan-
gepast huis en gebruikt voor lange afstanden een 
scootmobiel.

Beschouwing
Kliniek
Klassiek fenotype
De 3 zogenoemde ‘hallmarks’ van AT zijn een cere-
bellaire ataxie, oculocutane teleangiëctasieën en reci-
diverende luchtweginfecties.1 Klassieke AT-patiënten 
presenteren zich rond de leeftijd waarop ze gaan lopen 
met een gang- en rompataxie. De ataxie is langzaam 
progressief, maar wordt vaak tot het vijfde levens- 
jaar gemaskeerd door een initieel normale moto-  
rische ontwikkeling.1 Vanaf de leeftijd van ongeveer 
6 jaar toont de MRI-scan afwijkingen in de zin van 
een progressieve cerebellaire atrofie. Klassieke AT-
patiënten worden rond de leeftijd van 10 jaar rol-
stoelafhankelijk. Neuropathologisch onderzoek toont 
dan onder meer ernstige cerebellaire atrofie, met 
vooral aantasting van de vermis en verlies van een 
groot deel van de purkinjecellen en in mindere mate 
van de korrelcellen. Oculaire teleangiëctasieën ont-
staan typisch tussen het tweede en achtste levens-
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jaar (zie Figuur 2). Daarnaast kunnen cutane tele-
angiëctasieën ontstaan op de aan zon blootgestelde 
huidgebieden.1 Teleangiëctasieën worden beschouwd 
als tekenen van progeria (vroegtijdige veroudering). 
De derde ‘hallmark’, recidiverende luchtweginfecties, 
is in 1957 door Boder en Sedgwick aan het ziekte-
beeld toegevoegd, maar dit kenmerk geldt niet  
voor iedere AT-patiënt. De meeste klassieke AT- 
patiënten hebben stoornissen in de humorale en/of 
cellulaire afweer. Tussen de ernst en frequentie van 
de infecties en de ernst van de afweerstoornis is  
echter geen relatie aangetoond.18

Het neurologische beeld van AT-patiënten is complex. 
De meeste klassieke patiënten hebben naast een  
cerebellair syndroom ook extrapiramidale bewegings-
stoornissen, met name progressieve choreo-athetose, 
dystonie en myoclonieën.1,19 Alle patiënten hebben 
progressieve oculomotorische apraxie. Vooral bij  
horizontale oogvolgbewegingen worden saccadische 
intrusies waargenomen.19 Saccades zijn traag en bij 
initiatie van saccades moet het hoofd meegedraaid 
worden in de richting van de blikbeweging. Bij laterale 
fixatie wordt bij de meeste patiënten een nystagmus 
waargenomen.1,19 Tussen de leeftijd van 5 en 10 jaar 
krijgen kinderen met klassiek AT een minder expres-
sieve gelaatsuitdrukking.19 In rust hebben zij een af-
wezige, droevige en ontspannen gelaatsuitdrukking 
terwijl zij bij activiteiten vrolijk en alert ogen (zie  

Figuur 1, pagina 6).1 Verder is vanaf de leeftijd van 8 
jaar een progressieve axonale sensomotorische poly-
neuropathie waarneembaar. Deze polyneuropathie 
kan zodanig ernstig zijn dat geen uitspraken kunnen 
worden gedaan over additioneel voorhoornlijden.20 
Ten slotte is in de eerste publicaties over AT regelmatig 
mentale retardatie beschreven. Echter, bij neuro-
psychologisch onderzoek blijkt dit vaak niet zo te 
zijn.1 Mogelijk gaat de cognitieve functie in de loop 
der jaren achteruit.1 
Andere belangrijke, niet-neurologische kenmerken 
zijn een verhoogd risico op maligniteiten, vervroegde 
veroudering, een progressieve restrictieve longfunctie-
stoornis en endocriene stoornissen.1,2 AT-patiënten 
hebben een vijftig- tot hondermaal verhoogd risico 
op het krijgen van kanker in vergelijking met leef-
tijdsgenoten; 10-30% van hen zal gedurende het 
leven een maligniteit ontwikkelen.18,19 Meestal betreft 
dit T-celleukemieën of lymfomen.18 Vroegtijdige ver-
oudering kan zich uiten in het op jonge leeftijd  
krijgen van grijze haren, het ontstaan van teleangiëc-
tasieën en het frequent ontwikkelen van diabetes 
mellitus type 2. Andere opvallende endocriene 
stoornissen zijn het ontbreken van een groeispurt 
tijdens de puberteit en het optreden van ovariële 
dysgenesie. 
De meeste patiënten overlijden in de tweede of derde 
decade. In het verleden werden luchtweginfecties als 
de belangrijkste doodsoorzaak gezien. Het huidige 
inzicht is echter dat deze patiënten overlijden aan 
respiratoire insufficiëntie. Kanker is daarna de be-
langrijkste onderliggende doodsoorzaak. 

Variant fenotype
Sinds het ATM-gen in 1995 bekend is geworden, zijn 
meerdere AT-patiënten in de literatuur beschreven 
met een meer gematigd fenotype.8-11,13-16 
Zoals uit de hierboven beschreven ziektegeschiedenis-
sen blijkt, kunnen variant-AT-patiënten zich op de 
kinderleeftijd presenteren met een choreo-athetose, 
maar ook als (jong)volwassenen met een rusttremor. 
Daarnaast presenteerde een van de bij ons bekende 
variant-AT-patiënten zich op 6-jarige leeftijd met  
distale spierzwakte. Het klinische beeld wordt, in 
tegenstelling tot klassieke AT, vaak niet gedomineerd 
door een cerebellaire ataxie, maar meestal door extra-
piramidale verschijnselen, eventueel in combinatie 
met voorhoornlijden.13 Vaak ontstaat de ataxie pas op 
jongvolwassen leeftijd. In Nijmegen zijn momenteel 
13 volwassen AT-patiënten bekend; 12 van hen lijden 
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Figuur 2. Teleangiëctasieën zoals karakteristiek gezien 

worden bij AT-patiënten. Teleangiëctasieën worden in eerste 

instantie in de sclerae gezien, waarna ze zich horizontaal 

(en symmetrisch) uitbreiden. Teleangiëctasieën kunnen ook 

gezien worden op de aan zon blootgestelde huidgebieden. 

Ze worden het frequentst gezien op de oogleden, wangen 

en oren. De foto betreft een detailopname van patiënt 1 (zie 

ook Figuur 1).
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aan een cerebellaire ataxie, welke manifest werd tussen 
de leeftijd van 15 en 39 jaar (mediaan 27 jaar). De 
ziekteprogressie is langzaam: de in dit artikel be-
schreven variant-AT-patiënten kunnen nog zonder 
hulpmiddelen lopen op een leeftijd van respectieve-
lijk 34 en 50 jaar. Bij de meeste volwassen patiënten 
zijn dyskinesieën, oculomotore apraxie, nystagmus, 
een rusttremor en voorhoornlijden aanwezig. Verder 
kan een axonale sensomotorische polyneuropathie op- 
treden, eventueel in combinatie met voorhoornlijden. 
Zoals bij patiënte 3 (op de leeftijd van 38 jaar) worden 
bij de meeste volwassen variant-AT-patiënten geen af- 
wijkingen op een MRI-scan van het cerebrum gezien. 
Ten slotte valt op dat deze patiënten geen longfunctie-
stoornissen of endocriene stoornissen hebben en 
met name geen diabetes mellitus of groeiretardatie. 
Sommige klassieke kenmerken, zoals immuundefi-
ciëntie of teleangiëctasieën, kunnen eveneens ont-
breken en de overlevingsduur is langer. Van de 13 in 
Nijmegen bekende volwassen AT-patiënten hebben 
7 (een lichte vorm van) oculaire teleangiëctasiëen en 
geen van hen heeft een immuundeficiëntie. Wel be-
staat, evenals bij patiënten met een klassieke AT, een 
verhoogd risico op maligniteiten: 4 van de 13 patiën-
ten hebben tot nu toe een maligniteit ontwikkeld. 

Pathogenese
AT ontstaat ten gevolge van mutaties in het ATM-
gen. Dit is een groot gen, dat bestaat uit 66 allelen. 
Tot op heden zijn meer dan 400 verschillende mutaties 
beschreven, die verspreid liggen over het gehele gen, 
maar er zijn geen zogenoemde mutatie-‘hotspots’.21 
Het ATM-gen behoort tot de groep van phosphati-
dylinositol-3-kinase (PI3K)-gerelateerde genen, die 
van belang zijn bij DNA-reparatie en celcyclus- 
controle.18 Het ATM-eiwit is betrokken bij het her-
kennen van dubbelstrengs-DNA-breuken en wordt 
geactiveerd als breuken in het DNA zijn ontstaan.21 
Het ATM-eiwit activeert op zijn beurt weer andere 
eiwitten en enzymen, waaronder het bekende tumor-
suppressorgen p53, Chk2 (checkpoint kinase 2), BRCA1 
(een borstkankergen) en Nbs1.18 In gezonde cellen 
leidt dit tot het stopzetten van de celcyclus - bij de 
overgang van de G1- naar de S-fase of van de G2- 
naar de mitosefase - waardoor de cel tijd krijgt de 
DNA-schade te herstellen.21 Indien de schade te groot 
is, wordt apoptose geïnduceerd.18 ATM-deficiëntie 
leidt dientengevolge tot verlies van deze controle-
punten, waardoor de celcyclus ononderbroken door- 
gaat, ondanks het bestaan van DNA-schade. Boven-

dien kunnen beschadigde cellen overleven door het 
uitblijven van apoptose. Dit leidt tot genetische in-
stabiliteit en een verhoogd risico op maligniteiten. 
Door het uitblijven van DNA-reparatie is ook sprake 
van een verhoogde gevoeligheid voor ioniserende 
straling. Bij de ontwikkeling en differentiatie van B- en 
T-cellen ontstaan fysiologische DNA-breuken. Omdat 
deze bij AT onvoldoende gerepareerd worden, kunnen 
immuundeficiënties ontstaan en bestaat een ver-
hoogd risico op hematologische maligniteiten.21 

Klassiek versus variant fenotype
Zowel AT-patiënten met een klassiek als met een  
variant fenotype zijn zogenoemd compound hetero-
zygoot of homozygoot voor een mutatie in het ATM-
gen. Klassieke AT wordt echter veroorzaakt door 
mutaties in het ATM-gen die grotere functionele 
consequenties hebben voor het ATM-eiwit: bij deze 
patiënten is de ATM-kinaseactiviteit geheel afwezig.5 
Variant AT wordt geassocieerd met missense- en 
splicesitemutaties die leiden tot expressie van rest-
eiwit met nog enige restactiviteit.5 Hoe meer resteiwit 
c.q. restactiviteit, hoe minder ernstig het klinische 
beeld lijkt te zijn.5 

Diagnostiek
Bij verdenking op de diagnose ‘AT’ is het bepalen 
van de AFP-serumconcentratie de eerste keus voor 
aanvullend onderzoek. Bij een atactisch kind is een 
verhoogde AFP-concentratie vanaf de leeftijd van 8 
maanden vrijwel bewijzend voor de diagnose ‘klassiek 
AT’.22 AFP bleek ook bij de 13 in Nijmegen bekende 
volwassen variant-AT-patiënten een betrouwbare 
marker te zijn voor de diagnose ‘AT’. Het is echter 
niet uit te sluiten dat patiënten met een variant feno-
type normale AFP-concentraties hebben op de kinder-
leeftijd of zelfs bij diagnose. In geval van een normale 
AFP-serumconcentratie dient ‘ataxie met oculomotore 
apraxia type 1 (‘ataxia-ocular apraxia type 1’; AOA1)’ 
in de differentiaaldiagnose te staan. Bij patiënten 
met een variant fenotype, waarbij een verhoogde 
AFP-waarde wordt gevonden, dient naast AT ook de 
diagnose ‘ataxie met oculomotore apraxia type 2 
(AOA2)’ overwogen te worden. Het achterliggende 
mechanisme van de verhoogde AFP-serumconcen-
tratie in AT is tot op heden onbekend.23 In afwezig-
heid van AT kan AFP ook een marker zijn voor lever-
aandoeningen, zoals het hepatocellulair carcinoom 
of chronische hepatitis. 
Naast bepaling van de concentratie AFP in het serum 
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kan cytogenetisch onderzoek worden verricht. Aan-
vullend cytogenetisch onderzoek verdient sterke 
aanbeveling bij een hoge klinische verdenking op 
variant AT, onafhankelijk van de gevonden AFP-
waarde. Zowel bij patiënten met een klassiek als  
variant fenotype worden in lymfocyten karakteris-
tieke rearrangements, translocaties en inversies in 
chromosoom 7 en/of 14 gevonden. Bovendien hebben 
lymfocyten van klassieke AT-patiënten een hogere 
stralingsgevoeligheid dan cellen van gezonde per-
sonen. Daardoor tonen deze cellen na blootstelling 
aan ioniserende straling in vitro duidelijk meer  
chromosomale afwijkingen dan gezonde cellen. 
Deze stralingsovergevoeligheid is in lymfocyten bij 
variant-AT-patiënten minder uitgesproken en kan bij 
hen zelfs geheel afwezig zijn.5 Daarnaast bestaat een 
verhoogde stralingsgevoeligheid in fibroblasten van 
AT-patiënten met zowel een klassiek als een variant 
fenotype. Bovenstaande afwijkingen bij cytogenetisch 
onderzoek worden niet bij AOA1- en AOA2-patiënten 
gevonden.12 
Bij klassieke AT-patiënten is het vinden van afwijkingen 
in het immuunsysteem ondersteunend voor de diag- 
nose. De meest voorkomende humorale afweer-
stoornissen zijn verlaagde of niet-detecteerbare serum-
concentraties van IgG2, IgA en/of IgE in combinatie 
met normale of verhoogde IgM-waarden.1 
De diagnose ‘AT’ kan bewezen worden met behulp 
van ATM-mutatieanalyse; dit onderzoek wordt in het 
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/het Nederlands 
Kanker Instituut verricht. Gegeven de grootte van 
het gen (66 allelen) en het ontbreken van ‘hotspots’ 
kan ATM-mutatieanalyse redelijkerwijs niet screenend 
gebruikt worden. Eventueel kan in buitenlandse  
laboratoria de hoeveelheid ATM-eiwit en de kinase-
activiteit bepaald worden op onderzoeksbasis.

Therapie nu en in de toekomst? 
De behandeling van AT richt zich momenteel met 
name op symptomatische behandeling, omdat cura-
tieve behandeling niet mogelijk is. Goede begeleiding, 
zowel door medici als paramedici, is hierbij van 
groot belang om een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven te waarborgen. Zo kan met behulp van logo-
pedische begeleiding de slik- en spraakfunctie geop-
timaliseerd worden. Fysiotherapie bevordert ook bij 
deze patiënten de mobiliteit en helpt bij het voorkomen 
c.q. verminderen van contracturen. Indien een patiënt 
recidiverende infecties heeft, kan antibioticaprofylaxe 
gegeven worden. In geval van hypogammaglobuline-

mie kan immunoglobulinesubstitutie gestart worden. 
Blootstelling aan ioniserende straling (onder andere 
ten behoeve van diagnostiek, zoals X-thorax en CT-
scans) moet tot het minimum beperkt worden.
Voor vroege opsporing van maligniteiten bij AT- 
patiënten is een goede follow-up van belang. In geval 
van maligniteiten moet een aangepaste behandeling 
gestart worden met gereduceerde doseringen radio-
therapie (eventueel zelfs zonder radiotherapie) en 
met aangepaste doseringen chemotherapeutica. 
Een belangrijke doodsoorzaak bij patiënten met 
klassiek AT is respiratoir falen. Aanbevolen wordt 
regelmatig longfunctieonderzoek te verrichten. In-
dien de longfunctie ernstig restrictief gestoord blijkt 
te zijn, dient hiermee rekening gehouden te worden 
als kunstmatige beademing overwogen wordt, bij-
voorbeeld in het geval van een voorgenomen operatie 
of bij respiratoire insufficiëntie. Vroege extubatie en 
geforceerde ‘weaning’ zijn dan van belang.2 
Ten slotte wordt verondersteld dat bij AT toegenomen 
oxidatieve schade, al dan niet op basis van mito-
chondriële disfunctie, een rol speelt bij de pathoge-
nese.24-26 Dit is het geval bij veel neurodegeneratieve 
aandoeningen, onder andere bij de ziekte van  
Parkinson, Friedreichse ataxie en de ziekte van  
Alzheimer. Proefdierstudies waarbij ATM-deficiënte 
muizen behandeld worden met antioxidanten zijn 
veelbelovend.25 De eerste resultaten van de behan-
deling van AT-patiënten met antioxidanten lijken 
echter teleurstellend. 

Patiëntenzorg UMCN
Sinds 2 jaar is in het Universitair Medisch Centrum 
St Radboud een multidisciplinaire polikliniek voor 
kinderen met AT. De patiënten worden hier op een 
middag door een kinderneuroloog, een kinderpul-
monoloog, een kinderarts-infectioloog/-immunoloog, 
een revalidatiearts, een logopedist en een fysiothera-
peut gezien. Daarnaast worden volwassen AT-
patiënten door een vast team - bestaande uit neuro-
logen en een internist - gevolgd en wordt frequent 
een tumorscreening verricht op hematologische  
maligniteiten en mammacarcinoom, het laatste  
middels MRI. Tussen de specialismen wordt nauw 
samengewerkt, met als doel de zorg voor de AT- 
patiënten te optimaliseren. Tevens wordt deelgeno-
men aan een internationale oncologische werkgroep 
gericht op de behandeling van patiënten met DNA-
reparatiestoornissen.
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Conclusie
De diagnose ‘AT’ moet niet alleen bij kinderen met 
een cerebellaire ataxie en eventueel teleangiëctasieën 
overwogen worden, maar ook bij patiënten met on-
verklaarde extrapiramidale verschijnselen, onafhanke-
lijk van de debuutleeftijd. Nu wordt de diagnose 
‘AT’ bij patiënten met een variant fenotype vaak laat 
- en wellicht soms helemaal niet - gesteld door het 
lichtere en atypische ziektebeloop. 
Indien de diagnose ‘AT’ overwogen wordt, verdient 
het aanbeveling de AFP-serumconcentratie te be-
palen; dit is zowel bij klassieke als variant-AT- 
patiënten een belangrijke ziektemarker.  Bij een hoge 
klinische verdenking op de diagnose ‘AT’, maar een 
variant fenotype en/of een (rand)normale AFP- 
serumconcentratie, verdient het aanbeveling cytoge-
netisch onderzoek te verrichten voordat mutatieana-
lyse wordt aangevraagd. 
Een vroege en correcte diagnose van klassiek en  
variant-AT, is van belang voor adequate begeleiding, 
herhaaldelijke oncologische screening, erfelijkheids-
advies en therapie. Bij AT-patiënten dient onder 
meer rekening gehouden te worden met het ver-
hoogde risico op maligniteiten en de stralingsover-
gevoeligheid. Vanwege dit laatste moet blootstelling 
aan ioniserende straling tot het minimum beperkt 
blijven. Daarnaast moet bij klassieke AT-patiënten 
rekening gehouden worden met de restrictief  
gestoorde longfunctie, wat behandeling met kunst-
matige beademing ernstig kan compliceren. 
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