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Summary

a; /*orf /' mfrtx/wc/Kwt am/ /i/rra/urc

Behavioural genetics developed as a new science in the 20* century. It links quantitative,

molecular and clinical genetics with behavioural sciences. One aim of behavioural genetics is

to unravel the genetic mechanisms that underlie neuropsychiatric disorders, such as autism,

mental retardation and others. Only a few pathofysiological pathways between gene and

behaviour have been demonstrated until now. Quantitative genetics point at the important role

of polygenic heredity in combination with environmental factors in the development of most

behaviour characteristics and neuropsychialnc disorders According to this model, an array of

genes (Quantitative Trait Loci. QTL) each partly contribute to the development of a (rait or

disorder. Molecular genetic research based on QTL models has not yet been able to expose

much of the molecular mechanisms underlying neuropsychiatric disorders and the

phenotypical variance observed in these disorders Dc expression of a single gene is very

complex en can in some genes vary widely. In models involving a large number of genes, the

complexity and variance will increase in an exponential way. This problem will only increase

if most of the involved genes are still unknown. In chapter 3 of this thesis, we advocate that

research on the effect of single genes on pathology of behaviour and the variance herein, is

fundamental for research with polygenic models in combination with environmental factors.

The impact of one gene (defect) on neuropsychiatric disorders is almost never a none-or-all

phenomenon. Molecular mechanisms and stochastic effects in the development of the brain

may result in a wide variance in the impact of a single gene (defect) on the phenotype.

Z>yna/m'c ffiu/o/;'o/w are one of these molecular mechanisms. These consist of an abnormal

expansion of a poly-, mostly tri- nucleotide repeat. Such trinucleotide repeats are present at

several sites in the genome of normal individuals. Different abnormal repeat lengths can be

associated with differences in the severity of the disorder, a different age at onset of the

disorder, or even to different disorders. Consequently, in dynamic mutation disorders, the

same type of mutation in the same gene may be associated with important differences in the

phenotype.

We studied the effect of dynamic mutations on the behavioural phenotype in two genetic

conditions: Fragile X Syndrome (FXS) and Myotonie Dystrophy (Dystrophia myotonica,

DM). In FXS (chapter 4), there are two different forms of the dynamic mutation in the FA/Ä7
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gene on Xq27 3: the premutation and the full mutation. The premutation consists of an

abnormal expansion of a trinuclcolide repeat (55-200 CGG repeats), which does not stop

transcription and translation of the gene. Until recently, it was supposed that the premutation

did not affect (he phenoiype. In the full mutation (> 200 CGG repeats), hypermethylation

occurs in the promoter region of the gene, and transcription stops. The FMR1 protein cannot

be produced anymore. This protein has an important role in growth and differentiation of

neurones and dendntes. Male carriers of Ihe full mutation will usually have the classical

fragile X phenotype: moderate mental retardation, craniofacial features, and macro-orchidism.

More than 50% of the female full mutation carriers have a milder expression of the same

phenotype.

D M (chapter 5) IN a progressive muscle disorder with multisystemic involvement. It has an

autosomal dominant inheritance. Progressive muscle wasting and myotonia are associated

with symptoms in (he eye. (he heart, the gastro-intestinal tract and other systems. The

dynamic mutation in an untranslated region of the DA//7C gene on chromosome 19q 13

consists of a CTG innuclcotidc repeat of variable length. Four subtypes or phenotypes are

differentiated, based on age-at-onsei and severity. To some extent, these phenotypes correlate

with different CTG repeal lengths. The four phenoiypes are: de congenital form of D M , the

juvenile or childhood form, the adult or classical form, and the late onset or mild form. The

congenital form is systematically associated with mental retardation, and the adult form with

increasing apathy and somnolence. These findings suggested that in D M the central nervous

system is probably affected.

/>,) /\vrf //.

In chapter 6 to 8, we report research findings that have led to new insights in the gene-

behaviour relation in FXS. (1) In a group of 11 obligate carriers of the fragile X gene (chapter

6), we found a discrepancy between measured intelligence and level of education and job, as

well as a number of mild cognitive deficits. This sugges(s that even in clinically non-affected

female carriers, the gene defect may influence the central nervous system. (2) In chapter 7, we

describe seven boys with (he full mutation, but with a milder cognitive impairment than what

is usually observed. Hypertnelhylation of the promoter region of the FA/Ä/ gene proved to be

incomplete in these boys, and (he degree of hypermethylation correlated negatively with full

scale IQ. This finding demonstrated indirectly that there is a relation between degree of

transcription of the FA//?/ gene into messenger RNA and IQ in males with FXS.

Unfortunately, we did not have the opportunity to measure FMRI protein production in these
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subjects. (3> In chapter 8, we describe a group of female earners of the fragile X premutation

who display neurocognilive characteristics that are both different from what is observed in

normal female controls and in full mutation earners. We observed differences in controlled

information processing requiring focused attention in approximately 18% of these

premutation earners Although these characteristics do not seem to have clinical implications,

they suggest that in a substantial part of the female earners the premutaiion has an efteel on

the development of the central nervous system. These findings are in line with recent

gynaecological findings, which show that in approximately 2 0 * of the female carriers the

premutaiion leads to premature ovarian failure. This suggests that expansions of the COG

repeat in the /•'A/Ä/ gene may result in two different phenotypes: one associated with the

premutation. and one with the full mutation.

<7 /"or/ //. rwearcA i« Afyofonic D

In chapter 9 we report the results of standardized cognitive and behaviour testing in a referred

group of 14 youngsters with juvenile D M and two youngsters with congenital D M . All

subjects had an IQ below average. A significant number of them are socially withdrawn

and/or have attention problems. We observed a mild decline of intelligence in the two subjecti

with congenital D M . In chapter 10 we report a replication and refinement ol the previous

study in 24 not clinically referred subjects with juvenile DM. A significant number of these

subjects have behaviour problems in the child psychiatric range, principally ADHD and

anxiety disorders. In this group too, average intelligence was significantly below the

population mean, and 17 of the 21 youngsters who were still at school, had been placed in

special education programs because of academic problems. In almost all these youngsters,

academic problems had preceded neuromuscular symptoms. Unlike the predominantly

maternal inheritance of the mutation found in congenital D M , in these subjects with juvenile

D M paternal inheritance was as frequent as maternal inheritance. Remarkably, a number of

subjects had inherited the mutation from an unaffected parent with a relatively small

mutation. In some of these cases, D M had not been diagnosed in the core family yet, but only

in more distant relatives. All these findings are quite different from the clinical picture in

classical type DM. Referral bias is unlikely the cause of this as the group consisted of non-

clinical subjects. The findings demonstrate the wide variance in the D M phenotype. It draws

attention to the fact that one should always think of the possibility of juvenile D M when there

is a family history of the condition, even if the parents are unaffected. On the other hand,

learning and behaviour difficulties should receive the necessary attention in youngsters in
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whom juvenile DM has been diagnosed, even if their neuromuscular symptoms are still

minimal. The finding that behaviour and cognitive problems often come before

neuromuscular complaints is a strong argument that suggest that DM affects the brain

directly. Not much is known about the pathofysiology of brain involvement in DM, en to

clarify this further, molecular research, brain imaging and longitudinal studies in DM are

necessary.

> /. Conc/u5/'o/u

The research presented in this thesis illustrates the phenotypical variation that may exist in the

expression of a mutation in a single gene. In FXS, molecular differences in the mutation have

important effects on the phenotype: female carriers have two different phenotypes depending

on the length of the mutation - premutation or full mutation-, and each of these phenotypes is

different from what is found in the normal population. In male FXS full mutation carriers,

cognitive impairment is strongly determined by another molecular variable: the degree of

methylation in the promoter region of the gene. In DM, we saw that juvenile DM has a

different presentation than the classical form of DM. The effect of the mutation length on the

occurrence of two different phenotypes is not so distinct as in FXS. It is likely that other

molecular, stochastic, or perhaps environmental factors play a role in the development

towards the one or the other phenotype.
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Samenvatting

e> Der/ /

In de twintigste eeuw ontstond dc gcdragsgenetica als nieuwe wetenschap. Zij vorml een brug

tussen de kwantitaiieve. de molcculaire en de klinische genetic« enerzijds, en de

gedragswetenschappen anderzijds Een belangnjk doel van de gedragsgenetica is net

ontrafelen van genetische mechanismen die een rol spelen in het ontstaan van

neuropsychiatnsche aandocningen. o.m. psychiatrische ontwikkelingsMoornissen bij kinderen.

Tot op heden werden slechts een beperfct aantal pathofysiologische mechanismen tusscn

genen en gedrag aangetoond De bevindingen van de kwantitatieve genetica wijr.en in dc

nchting van een hoofdzakelijk polygene overerving van de meeste gedragskenmcrken en -

stoornissen, in combinatie met milieu-invloeden. Verschillende genen (Quantitative Trait

Loci. QTL) zouden een deel van het ontstaan van een kenmerk of stoornis verklären.

Moleculair genetisch onderzoek dat op dergelijke modellen gcbaseerd is heefi tot nu echter

weinig kunnen verklären van het ontstaan van en de vanantic binnen ncuropsychiatnsche

ziektebeelden De expressie van e>n enkel gen is al zeer complex en kan hi| ccn aantal genen

erg wisselend zijn. In een model met een groot aantal genen zullen complexiteit en variantie

exponentieel toenemen met het aantal genen. Dit probleem wordt nog groter wanneer de

meerderheid van de genen in een dergelijk model nog onbekend zijn. Wij betogen dan ook

(hoofdstuk 3) dat onderzoek naar de invloeden van 66n enkel gen op het gedrag en de

ontwikkeling, en naar de oorzaken van de variantie hierin, een onmisbaar fundament is voor

het onderzoek van complexe modellen met meerdere genen in combinatie met milieufactoren.

De invloed van een gen op het ontstaan van neuropsychiatnsche stoornissen, is meestal geen

alles-of-niets fenomeen. Diverse moleculaire mechanismen en stochastische effecten in dc

ontwikkeling van de hersenen leiden tot grote verschillen in de impact van een genafwijking

op het fenotype. Een van deze mechanismen vormen de zogenaamde </ymwm5c/7e mw/af/ej:

pathologische mutaties in een gen die bestaan uit een abnormale expansie van een anderzijds

normale poly- en meestal tri-nucleotide repeat. Verschillende expansielengtes kunnen leiden

tot verschillen in de ernst van het fenotype, verschillen in de beginlceftijd waarop de stoornis

zieh manifesteert, of soms tot totaal verschillende pathologische fenotypes. Kn type mutatie

in hetzelfde gen is hier dus geassocieerd met belangrijke verschillen in het fenotype.
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Wij onderzochlen het effect van dynamische mutaties in twee genetische aandoeningen: het

Fragiel-X Syndroom (FXS) en Myotonc Dystrofie (Dystrophia Myotonica, DM). Bij FXS

(hoofdstuk 4) worden twee vormen van de fragicl-X mutatie in het FA//J/-gen op

chromosoom Xq27.3 onderscheiden: de premutatie en de volledige mutatie. Bij de premutatie

is er sprake van ecn abnormale expansic van de trinucleotide sequentie (SS-2OO CGG repeats),

waarbij transcriplie en translatie van het gen nog mogclijk zijn. Tot dusver werd aangenomen

dat dit geen effect had op het fenotype. Bij de volledige mutatie (>200 CGG repeats) treedt

een hypcrmclhylatie op in de promotorregio van hel gen, waardoor transcriptie niet meer

mogelijk is. Het FMRI-eiwit word! niet meer aangemaakt. Dit ciwit speelt een rol in de groei

en differentiatie van ncuroncn en hun dendneten. Nagenoeg alle mannelijke dragers van de

volledige mutahe vertonen hct klassieke FXS fenotype -matige mentale retardatie,

macroorchidic. crumofaciale kenmcrken- en ruim de helft van de vrouwelijke draagsters

hebben een mildere expressic van dit fenotype.

DM (hoofdstuk S) is een aulosomaal dominante aandoening. die gekenmerkt wordt door een

progressive spierdyslrofie gepaard met myotonie, en aantasting van verschillende Systemen:

oog, maag-darm, hart en andere. De dynamische mutatie in het DA/PAT-gen op chromosoom

I9ql3 bestaat uil een CTG-trinucleotide repeat van variabele lengte. Op basis van ernst en

aanvangsleeflijd van de aandoening worden vier verschillende fenotypes beschreven, die in

beperkte mate corrcleren met de expansielengte van de CTG-repeat. Deze fenotypes zijn: de

congenitale vorm, de juveniele vorm, de adulte vorm (of klassiek fenotype), en de laattijdige

of milde vorm. Bckcnd was dat de congenitale vorm gepaard gaat met mentale retardatie, en

dat bij de volwasscn vorm meestal toenemende apathie en somnolentie optreden. Deze

bevindingen wijzen crop dat er bij DM ook sprake kan zijn van een aantasting van hct

centraal zenuwstelsel.

In hoofdstukken 6 l.e.m. 8 worden een aantal onderzoeksbevindingen gerapporteerd die tot

nieuwe inzichten hebben geleid op het vlak van gen-gedragsrelaties in FXS. (I) Bij een groep

van 11 obligate draagsters van het fragiel-X gen vonden wij een discrepantie tussen gemeten

intelligentie en niveau van scholing en functioneren, evenals een aantal milde cognitieve

afwijkingen. Dit suggerecrde dat ook bij klinisch niet-aangetaste draagsters het gen toch een

invloed kan hebben op het centraal zenuwstelsel. (2) In hoofdstuk 7 beschreven wij 7 jongens

met de volledige fragiel-X mutatie, maar met mildere cognitieve aantasting dan wat

doorgaans vastgesteld wordt. Bij hen bleek dat er geen of slechts gedeeltehjke



(167)

hypennethylatie in de promotorregio van FA/Ä/-gen was. en dat de gemeten intelligent«

negatief corrclecrde met de graad van hypennethylatie. Dezc bevinding plcittc ervoor dat een

verband bestaat tussen de transcnptie van het FA/Ä/-gen naar messenger RNA. en de

intelligent«: van personen met FXS Wij waren helaas met in de gelegenheid om het FMRI-

eiwit bij deze jongens tc bepalen (3) In hoofdstuk 8 beschreven wij een groep vrouwelijke

draagsters van de frag ic IX premutatic. die neurocognilieve kenmerken hebben die zowel

verschillen van wat vastgesteld wordt bij de normale vrouwelijke populatie. als van wat

vastgesleld wordt bij draagsters van de volledige mutatie Dezc afwijkingcn waren op het vlak

van gecomroleerde informatieverwerking met gefocuste aandacht, en we troffen zc aan bij

circa 18% van de draagsters van dc premutatic AI hoe we I het hier ging om een afwijking die

niet onmiddellijk klinische implicates hjkt te hebben. suggereerden deze bevindingen dat bij

een substantieel deel van de draagsters. de premutatie een invloed heeft op dc ontwikkeltng

van net centraal zenuwstelsel. Deze bevinding ligt in de lijn van eerdere gynecologische

bevindingen, die aantonen dat bij circa 20% van de draagsters de premutatic Icidt tot

vroegtijdige menopauze. Dit suggcreen dat expansies van dc CGG-rcpeat in hei FA/Ä/gen

kunnen leiden tot twee verschillendc fenotypes: een geassociecrd aan de premutatic, en con

feassocieerd aan de volledige mutatie.

g) Z)ee///: om/erzoeAsftev/Wmge« Ay A/yo/owe Dys/ro/ie • • '-.

In hoofdstuk 9 rapporteerden we het gestandaardiseerd cognitief en gedragsonderzoek bij een

klinische groep van 14 jongeren met juveniele DM en twee jongeren met congenitale DM. De

gemeten intelligence was bij alle subjeeten bcncdengemiddeld. Een significant aantal

subjecten was sociaal teruggetrokken en/of heeft aandachtsstoomissen. Bij de twee subjecten

met congenitale DM werd longitudinaal een lichte dating van de gemeten intelligence

vastgesteld. In hoofdstuk 10 beschreven we een verfijning van dit onderzoek, waarbij het

gedrag bij een niet-klinische groep van 24 subjecten met juveniele DM onderzocht werd.

Hierbij bleek dat een belangrijk aantal subjecten gedragsproblemen had in de

kinderpsychiatrische range, voornamelijk ADHD of angststoornissen. Ook bij deze groep was

de gemiddelde intelligence significant beneden het populatiegemiddelde, en 17 van de 21

jongeren die nog onderwijs volgden, waren wegens leermoeilijkheden naar speciaal onderwijs

verwezen. Bij nagenoeg al deze jongeren gingen leerproblemen vooraf aan enige

ncuromusculaire klachten. In tegenstelling tot wat doorgaans wordt vastgesteld bij congenitale

DM, was er bij deze groep geen overwegend maternele overerving van de mutatie, maar was

deze even frequent van paternele oorsprong. Opvallend was dat in deze groep een aantal
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jüngeren de mutatie overerfden van een niet-aangeiaste ouder mei een rclatief kleine mutatie.

De aandoemng was dan niet eerder bekend in het gezin, maar alleen in de verdere familie.

De combinatie van deze bevindingen verschilt erg van de klassieke prcscntatie van DM. Het

is onwaarschijnlijk dat dit aan referral bias kan worden tocgeschreven, aangezien de groep

niet-klinisch was gerekruteerd. Een en ander toont de grote variatie in het DM-fenotype aan.

en onderstreept dat aan de mogelijkheid van juveniele DM gedacht moet worden in

risieofamilics. Bij jongeren met juveniele DM dient aandacht te worden besteed aan

psychologische, psychiatrische en leerproblemen, ook als zij nog maar minimale

neuromusculaire Symptomen hebben. De bevindingen bij juveniele DM, in het bijzonder de

bevinding dal leerproblemen de spierklachten vaak voorafgaan, tonen aan dat DM het centraal

zenuwstelsel aantast onafhankelijk van de spiersymptomen. Er is nog maar weinig bekend

over het pathofysiologisch mechanisme van deze aantasting, en om dit verder te onderzoeken

zijn molcculair onderzoek, brain imaging en longitudinaal onderzoek bij DM nodig.

///

Het onderzoek beschreven in dil proefschrift onderstreept de fenotypische variatie die bestaat

in de cxpressie van mutaties in een enkel gen. Bij FXS zien we dat moleculaire verschillen in

een gcnafwijking belanghjke gevolgen kunnen hebben op het fenotype: bij vrouwelijkc

draagsters van de fragiel-X mutatie zijn er twee kwalitatief verschillende fenotypes in funetie

van de lengte van de mutatie (prcmuatic versus volledigc mutatie), die elk verschillen van het

fenotype bij de normale populatie. Bij mannelijke dragers van de volledige mutatie zijn de

cognitieve beperkingen sterk afhankelijk van een andere moleculaire variabele: de graad van

hypermethylatie in de promotor van het gen. Bij DM zien we dat een bepaalde fenotypische

vorm van de aandoening, met name de juveniele vorm, een beduidend verschillende klinische

presentatic heeft vergeleken met de klassieke vorm van DM. Andere moleculaire,

slochustische, en eventueel omgevingsfactoren speien hier wellicht een rol in het ontstaan van

het een of hct andere fenotype.




