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Ongeveer 1 op de 200 baby's wordt geboren met een chromosoomafwijking. De

gevolgen daarvan kunnen sterk uiteenlopen, van verwaarloosbaar (het kind zal er

in zijn of haar ontwikkeling geen last van ondervinden) tot aan 'niet levensvatbaar'.

Veel chromosomale afwijkingen blijken gepaard te gaan met hartafwijkingen,

ontwikkelingsachterstand en uiterlijke bijzonderheden.

Chromosomale afwijkingen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld:

numerieke en structurele. Bij een numerieke afwijking is een chromosoom teveel of

te weinig aanwezig. Bij een structurele afwijking mist er materiaal van een

chromosoom of heeft een chromosoom juist extra materiaal. Ook kan het zijn dat

bepaalde stukken van chromosomen zijn uitgewisseld. Alles is wel aanwezig maar

zit niet op de juiste plaats. De ernst van de aandoening wordt over het algemeen

bepaald door de mate waarin chromosomaal materiaal is toe- dan wel afgenomen.

Door middel van prenatale cytogenetische diagnostiek is het mogelijk om

het overgrote deel van de chromosoomafwijkingen uit te sluiten en zwangeren op

dat punt gerust te stellen. Indien bij dergelijk onderzoek wel een

chromosoomafwijking wordt aangetoond, kunnen de toekomstige ouders na

grondige voorlichting over wat hen mogelijk te wachten staat, eventueel kiezen

voor afbreking van de zwangerschap. Ook al wordt er d.m.v. prenataal

chromosomenonderzoek geen afwijking gevonden, dan blijft er nog een algemeen

risico bestaan van ca. 2% - 3% op een kind met een erfelijke ziekte of aangeboren

afwijking berustend op een gen-afwijking, die niet aan de chromosomen te zien is.

De meest gebruikte methodes om uit foetaal materiaal  cytogenetisch

onderzoek te verrichten zijn de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest (Figuur 1).
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Figuur 1: Schematische weergave van een vroege zwangerschap tijdens de

afname van  chorionvlokken (uit Genetics: Human Aspects; Mange & Mange,

Second Edition, Sinauer Associates, INC. Publishers Sunderland, pg. 504)

Bij de vruchtwaterpunctie wordt normaliter tussen de 16e en 18e week van de

zwangerschap 15- 20 ml vruchtwater afgenomen. Foetale cellen die in het

vruchtwater zijn terecht gekomen worden onder bepaalde omstandigheden in

kweek gebracht.  Door deling groeien de vitale cellen uit tot een samenhangend

groepje cellen, een zogenaamde celkloon. Als er redelijk wat klonen van

voldoende grootte zijn, dit is na circa acht dagen, wordt een mitose-remmer aan de

kweken toegevoegd, zodat de cellen in het delingsstadium blijven steken. Om tot

een chromosoompreparaat te komen worden de cellen met een hypotone vloeistof

behandeld, bedoeld om de cellen te laten opzwellen en de chromosomen beter te

spreiden. Vervolgens worden de cellen met een mengsel van methanol en

azijnzuur gefixeerd. Na het verwijderen van het fixatief worden de cellen gedroogd.

Hierna worden de chromosomen bewerkt en gekleurd om een bepaald

bandenpatroon te verkrijgen. Aan de hand van dit bandenpatroon kunnen de
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chromosomen in paren worden gerangschikt (karyotype)1, zodat eventuele

numerieke of structurele afwijkingen kunnen worden gedetecteerd. Het gehele

proces van afname van het vruchtwater tot diagnose duurt twee tot drie weken.

Bij een vlokkentest worden 5- 50 mg chorionvlokken (embryonaal weefsel

dat deel uitmaakt van de placenta) afgenomen, normaliter tussen de 10e en de

12e week van de zwangerschap. Na afname worden de chorionvlokken eerst van

aanhangend moederlijk weefsel ontdaan. De vlokken bestaan uit verschillende

celtypes. Van één daarvan, de cytotrofoblast cellen, kunnen via de zogenaamde

directe afwerking zonder kweek chromosoompreparaten gemaakt worden,

aangezien meestal voldoende cellen in deling zijn. Een cytogenetische diagnose is

dan reeds na enkele uren mogelijk, echter de kwaliteit van deze

chromosoompreparaten is slecht. Zodoende kunnen kleine structurele afwijkingen

over het hoofd worden gezien.

Als alternatief kan van een ander celtype, de mesenchymale cellen, een kweek

worden ingezet. Meestal worden hierbij eerst de cytotrofoblast cellen verwijderd en

de mesenchymale cellen met behulp van een enzym tot een suspensie (cellen

bevattende vloeistof) verteerd. Deze celsuspensie wordt in kweek gebracht. Het

proces om tot een chromosoompreparaat te komen is dan hetzelfde als bij

vruchtwatercellen. Een cytogenetische diagnose is na acht tot veertien dagen

mogelijk en de kwaliteit is dusdanig dat ook kleine structurele afwijkingen kunnen

worden gedetecteerd. Een nadeel van deze methode is de mogelijke bijmenging

van moederlijke cellen, waardoor in plaats van foetale cellen moederlijke cellen

                                                     
1 Een mens heeft normaliter in elke cel 46 chromosomen; 22 paren van autosomen en één paar

geslachtschromosomen. Bij een vrouw zijn beide geslachtschromosomen X- chromosomen, bij de man

bestaan ze uit één X- en één Y-chromosoom. Chromosomen zijn tijdens een celdeling (mitose) het

meest gecondenseerd in de metafase. Zij zijn dan lineair van gestalte en kunnen als paar naar lengte,

positie van het centromeer en bandenpatroon gerangschikt worden. Deze ordening wordt karyotype

genoemd.
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zouden kunnen worden geanalyseerd. Vanwege de kans op discrepanties tussen

het chromosomenpatroon van de foetus en weefsel van de placenta  wordt een

diagnose gebaseerd op de resultaten van cytotrofoblast en mesenchymale cellen

dan ook het betrouwbaarst geacht.

De belangrijkste kwaliteitscriteria ten behoeve van de diagnostiek voor het

genoemde foetale materiaal zijn de sensitiviteit, of wel de mate waarin het lukt een

in de foetale cellen aanwezige afwijking ook inderdaad aan te tonen; en de

specificiteit, die aangeeft in hoeverre kan worden vastgesteld dat een afwijking ook

daadwerkelijk voorkomt in de foetale cellen en niet stamt uit moederlijke cellen of

berust op een pas in de kweek ontstane afwijking. Het doel van prenatale

cytogenetische diagnostiek is immers om een mogelijke chromosomale afwijking

bij de foetus vast te stellen. Er is sprake van een optimale diagnostiek wanneer

sensitiviteit en specificiteit zo goed als 100% zijn. Bovendien dient een diagnose zo

snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten tot stand te komen. Om dit te kunnen

realiseren is kennis nodig van alle factoren die hierbij een rol spelen en van de

mate van hun invloed. Gebaseerd op deze kennis kunnen richtlijnen worden

opgesteld met betrekking tot de wijze waarop vruchtwatercellen en chorionvlokken

bewerkt moeten worden om uiteindelijk tot betrouwbare prenatale diagnostiek te

komen.

Het cytogenetisch proces kan in de volgende de stappen gesplitst worden;

afname van materiaal, celkweek, preparaatbereiding en analyse. Voor de analyse

van chorionvlokken en vruchtwatercellen bestaan reeds richtlijnen, opgesteld door

de Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Cytogenetica. Deze

richtlijnen zijn van voldoende kwaliteit om een betrouwbare diagnose te

waarborgen. Voor de andere stappen in dit proces zijn echter vrijwel geen

richtlijnen voorhanden. Deze aan de analyse voorafgaande stappen zijn wel van

groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het chromosoompreparaat inzake

de  hoeveelheid klonen en delende cellen en de lengte en structuur van de

chromosomen. Bovendien is de invloed van factoren die hierbij een rol zouden
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kunnen spelen nog nooit systematisch onderzocht. Dergelijk onderzoek is wel van

belang, met name voor prenatale diagnostiek, omdat het verkrijgen van

vruchtwater of chorionvlokken gepaard gaat met een zeker risico voor zowel de

aanstaande moeder alsook voor de foetus en dus een gewaarborgde kwaliteit

gewenst is. Mislukkingen die herhaling van de procedure noodzakelijk zouden

maken, dienen daarom zo veel mogelijk te worden vermeden dan wel beperkt.

Het doel van dit proefschrift is om te trachten richtlijnen op te stellen voor
het hele proces dat vruchtwatercellen en chorionvlokken ondergaan om tot
een juiste cytogenetische diagnose te komen.

In ons onderzoek hebben wij de invloed van mogelijk belangrijke factoren binnen

dit proces onderzocht om, al naar gelang de mate van hun invloed, te kunnen

bepalen  welke factoren kritisch bewaakt dienen te worden en voor welke er

richtlijnen moeten worden opgesteld.

In een algemene introductie in hoofdstuk 1 wordt het proces beschreven

dat vruchtwatercellen en chorionvlokken ondergaan om tot een cytogenetische

diagnose te komen. Tevens worden bestaande richtlijnen voor dit proces

beschreven en wordt aangegeven wat reeds bekend is over de invloed van

verschillende factoren op de kwaliteit van het cytogenetisch proces.

Hoofdstuk 2 richt zich op het kweken van vruchtwatercellen volgens de in-

situ  procedure (in-situ = ter plaatse 2). Hierbij werd middels retrospectief

onderzoek bekeken in welke mate de gynaecoloog, de hoeveelheid vruchtwater,

de samenstelling van het vruchtwater (met name al dan niet ook bloed bevattend),

de grootte van het neerslag van cellen na centrifugatie, de zwangerschapsduur bij

afname, de reden voor diagnostiek, de chromosomale diagnose en het type of  de

                                                     
2 In dit geval wil dit zeggen, dat vruchtwater in een kweekschaaltje wordt gebracht waarin op de bodem
een glaasje is geplaatst en dat de cellen van het vruchtwater uitzakken naar de bodem en zich ter
plaatse aan het glasoppervlak hechten. Ze kunnen daar dan eventueel tot klonen uitgroeien.
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geleverde partij van het kweekmedium van invloed zijn op de uiteindelijke kwaliteit

van de celkweken. Kwaliteit wordt in dit verband gemeten aan de totale

hoeveelheid klonen welke aanwezig zijn op de eerste dag van de beoordeling van

de celkweken en aan de tijdsduur van het in kweek brengen van de

vruchtwatercellen tot aan de preparaatbereiding (hoofdstuk 2.1). Uit ons onderzoek

is gebleken dat vruchtwater afgenomen volgens de richtlijnen van de Nederlandse

Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie over het algemeen van voldoende

kwaliteit is voor cytogenetisch onderzoek. Verder kwam naar voren dat  de

hoeveelheid vruchtwater, de reden voor afname, de zwangerschapsduur bij

afname, alsmede de chromosomale diagnose niet van invloed zijn op de kwaliteit

van vruchtwater celkweken. Kleine veranderingen binnen deze factoren leiden niet

tot een onacceptabel resultaat. Daarentegen werd duidelijk, dat bloederig of bruin

vruchtwater een grote invloed heeft op de kwaliteit van de kweken. Hoewel de

kweken hierdoor weliswaar niet mislukken, wordt de kweekduur er met maar liefst

drie dagen door verlengd.

Verder hebben wij de minimale hoeveelheid vruchtwater bepaald die voor

een betrouwbare diagnose nodig is (hoofdstuk 2.2). Dit bleek 3,2 ml te zijn.

Commercieel medium voor vruchtwatercellen dat is aangevuld met hormonen, is

over het algemeen van voldoende kwaliteit voor het kweken. Omdat medium

tevens in-vivo geproduceerd serum bevat, kan de kwaliteit tussen verschillende

geleverde partijen uiteenlopen. Om deze reden hebben wij een acceptatietest voor

medium ontwikkeld, gebaseerd op het principe van een stresstest (hoofdstuk 2.3).

Om de validiteit en sensiviteit van deze test te kunnen bepalen, hebben wij als

voorbeeld de invloed van een verlaagde zuurstofspanning tijdens het kweken

onderzocht. De groei van vruchtwatercellen is m.b.v. de stresstest en groeicurven3

vergeleken onder gereduceerde zuurstofspanningen van 10%, 5% en 2,5% en bij

de 20% zuurstof in de normale atmosfeer. Het bleek dat een gereduceerde

                                                     
3 Vanuit samengevoegde vruchtwatermonsters zijn verschillende kweken opgezet. De groei van deze
kweken wordt op verschillende dagen gestopt om de hoeveelheid cellen te tellen en zo een groeicurve
over die dagen op te stellen.
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zuurstofspanning resulteerde in een 2,5 voudige toename in het aantal cellen per

kloon. Het aantal klonen nam slechts licht toe.

Hoofdstuk 3 richt zich op de preparaatbereiding. Tijdens de

preparaatbereiding van in-situ kweken4 van vruchtwatercellen en chorionvlokken is

de invloed bepaald van de samenstelling van het fixatief, de relatieve vochtigheid,

de temperatuur en de luchtstroom op de kwaliteit van chromosomen. Kwaliteit

wordt in dit verband gemeten als de mate van spreiding van de chromosomen en

de mate van het (niet) aanwezig zijn van cytoplasma. Hierbij heeft de

samenstelling van het fixatief de grootste invloed op de spreiding van de

chromosomen. Het beperken van de aanwezigheid van cytoplasma wordt bij

vruchtwatercellen gerealiseerd door het beïnvloeden van de luchtvochtigheid en bij

chorionvlokken door het beïnvloeden van de luchtstroom. We hebben echter

vastgesteld, dat de genoemde factoren maar in beperkte mate van invloed zijn op

de kwaliteit van de chromosomen. Variatie in deze condities leidt nauwelijks tot

kwaliteitsveranderingen. Desalniettemin  verdient de in-situ preparaatbereiding

onze voorkeur boven de preparaatbereiding van celsuspensies5, omdat de in-situ

procedure veel sneller is en daarbij minder delende cellen nodig zijn voor een

betrouwbare diagnose.

Hoofdstuk 4 richt zich op de analyse van preparaten van vruchtwatercellen

en chorionvlokken. Voor de analyse bestaan reeds richtlijnen met betrekking tot de

hoeveelheid cellen die geanalyseerd moeten worden per indicatie en per gevonden

afwijking en inzake de benodigde bandenresolutie van de chromosomen. In

aanvulling hierop hebben wij in een tabel gedefinieerd hoeveel cellen geanalyseerd

moeten worden voor het kunnen uitsluiten van een chromosomaal

                                                     
4 Dat wil zeggen dat de in-situ celkweken tijdens de preparaatbereiding op het glaasje blijven en na het
drogen op een objectglaasje geplakt worden.

5 Dat wil zeggen dat de cellen meestal in een plastic flesje worden gebracht en op de bodem groeien.
Wanneer bijna het gehele oppervlak met cellen is bedekt, worden de cellen met behulp van een enzym
van de bodem losgehaald (getrypsiniseerd). De zo onstaande celsuspensie wordt tot chromosoom
preparaat verwerkt.
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mozaïekpatroon6  in getrypsiniseerde in-situ preparaten van vruchtwatercelkweken.

Deze tabel draagt bij aan de verdere standaardisering van de

betrouwbaarheidsgrenzen om een mozaïekpatroon uit te sluiten wanneer, de in-

situ kweek ten spijt, getrypsiniseerde kweken nodig zijn om de diagnose te

completeren (hoofdstuk 4.3). Deze tabel kan ook gebruikt worden wanneer in

flessen gekweekt wordt en vanuit een suspensie het preparaat bereid wordt van

waaruit cellen geanalyseerd worden.

In de literatuur wordt voor chorionvlokken de chromosomale analyse van

cytotrofoblast cellen (directe afwerking) en mesenchymale cellen (kweek)

aangeraden. Wij hebben aangetoond dat analyse uit kweekpreparaten alleen

voldoende betrouwbaar is mits bijmenging van moederlijke cellen beperkt is

(hoofdstuk 4.2). De kans op een fout-negatieve diagnose (foetus is chromosomal

afwijkend maar de geanalyseerde cellen zijn normaal) is bepaald op 1-3 procent

per 1000 wanneer slechts cytotrofoblast cellen geanalyseerd worden en is te

verwaarlozen wanneer mesenchymale cellen worden gebruikt (hoofdstuk 4.1). De

kans op een fout- positieve diagnose (foetus is chromosomal normaal maar de

geanalyseerde cellen zijn afwijkend) is over het algemeen hoger bij analyse van

cytotrofoblast cellen dan bij analyse van mesenchymale cellen en hangt af van de

gevonden afwijking (hoofdstuk 4.2).

Samengevat kan geconcludeerd worden dat onze cytogenetische

diagnostiek in vruchtwatercellen en chorionvlokken robuust en betrouwbaar is. De

volgende aanvullende conclusies en richtlijnen worden door ons in hoofdstuk 5

gegeven.

Vruchtwater kan zonder verlies van groeipotentiaal van de cellen twee

dagen in de koelkast of bij kamertemperatuur bewaard worden. De gewenste

hoeveelheid vruchtwater per patiënt is 6 ml. Volgens onze standaard procedure

voor in-situ kweken zouden vier kweken met 1,5 ml vruchtwater opgezet moeten

                                                     
6 Mozaïekpatroon wil zeggen dat naast elkaar verschillende cellen met verschillende chromosomale
samenstelling voorkomen.
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worden. Met 3,2 ml vruchtwater (0,8 ml per kweekschaaltje)  is echter reeds (met

een twee dagen langere kweekduur) een betrouwbare diagnose te stellen. Het in

kweek brengen van minder dan 3,2 ml vruchtwater zou geregistreerd moeten

worden, evenals een bloederige of bruine samenstelling van het vruchtwater. Dit

om een mogelijke groeivertraging of mislukking te kunnen verklaren. Een nieuw

geleverde partij of type medium dient eerst op groeipotentiaal getest te worden

d.m.v. een stresstest voordat het in de diagnostiek wordt gebruikt. De

groeisnelheid van vruchtwatercellen  binnen een kloon kan 2,5 keer vergroot

worden door een verlaagde zuurstofspanning tijdens het kweken.

Tijdens de preparaatbereiding is de chromosoomkwaliteit van in-situ

kweken van vruchtwatercellen en chorionvlokken slechts beperkt afhankelijk van

de samenstelling van het fixatief, de relatieve vochtigheid, de temperatuur en de

luchtstroom. Binnen deze beperkte invloed kan het volgende worden vastgesteld:

(1) hoe hoger de concentratie van azijnzuur in het fixatief voor het drogen van de

preparaten, hoe beter de spreiding van de chromosomen, (2) het minste

cytoplasma is zichtbaar wanneer de relatieve vochtigheid tijdens het drogen tussen

30% en 40% is, (3) een extra luchtstroom van 0,6 m/s kan de aanwezigheid van

cytoplasma in chorionvlokken preparaten verder beperken.

Analyse uit mesenchymale cellen van chorionvlokken (kweek) is voldoende

voor een betrouwbare diagnostiek mits bijmenging van moederlijke cellen beperkt

is. Het aantal te analyseren cellen uit getrypsiniseerde vruchtwater celkweken zou

middels de hiervoor ontwikkelde tabel bepaald moeten worden om zo nodig de

diagnostiek uit in-situ preparaten aan te vullen.




