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Cellen, DNA, RNA en eiwitten 



CGG-herhaling in het FMR1 gen 

De lengte kan veranderen als het FMR1 gen 
wordt doorgegeven aan de volgende generatie  

 

wereldwijd:  ~ 20 miljoen premutatie dragers 



De normale situatie 

 



De volledige mutatie 

geen eiwitproductie 

>200 CGGs 

 

RNA 

FMRP 



De premutatie 

FXTAS: 

Fragiele X-geassocieerd Tremor/Ataxie Syndroom 

FXPOI: 

Fragiele X-geassocieerd Primaire Ovariële Insufficiëntie 

 



De vorming van inclusies 

insluitsels 



Inclusies of insluitsels in de hersenen 



Inclusies niet alleen in de hersenen 

Functie? 

hart 

schildklier 

nier 

alvleesklier darm 



Ook inclusies in de ovaria 

muis met ~150 CGGs  premutatie drager met FXPOI 



De aantallen follikels  

in muizen met CGG verlenging 

Geen probleem in de aanleg 

Normale muis 

CGG muis 



De aantallen follikels  

in muizen met CGG verlenging 

Grotere follikels lijken meer af te sterven 

 In muismodellen kleinere nesten 

Normale muis 

CGG muis 



een extra eiwit betrokken? 



start 

De normale aanmaak van eiwit 



ztart 

De extra aanmaak van eiwit bij PM 

start 



Ons onderzoek 

- Inzicht krijgen in de oorzaak van FXTAS 

 

- Ontwikkelen van een therapie 

Gereedschapskist: 

In silico 
 

Brein van patiënten met FXTAS 

 en dragers premutatie 

    

Celkweek systeem 

 

 

Diermodellen 

 



De rol van CGG RNA vs FMRpolyG 

 

? 

 



Het extra eiwit FMRpolyG is nodig om ziek te worden 

In de muis! 
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De mogelijkheden om ziekte processen om te keren 

? 



In muis lijkt het ziekteproces lijkt omkeerbaar, 

 

   12 wkn RNA aan  

+ 12 wkn RNA uit 

    8  wkn RNA aan  

+ 12 wkn RNA uit 

mits je op tijd de aanmaak van RNA kunt stoppen. 



Omkeerbaarheid is afhankelijk van breinregio 

Muizen met 90CGG zijn meer angstig 

Verschil in angst verdwijnt 



Omkeerbaarheid is afhankelijk van breinregio 

Verschil in motoriek blijft 

Muizen met 90CGG hebben probleem in motoriek 



ztart 

Idee voor ingrijpen 

start 



Eerste stap  



Onze plannen 

Andere ‘compounds’ testen in celkweek 

‘compounds’  testen in de muis 

 

 

Verder begrijpen: 

De rol van CGG RNA en van eiwit FMRpolyG 

in verschillende (dier)modellen 

 

 

 

 

Vinden van biomarkers: 

Inzichten krijgen in wie en wanneer behandeld moet worden 

 

 

 

 



vooraankondiging 

Inventarisatie onder 

premutatie dragers met en 

zonder FXTAS: 

 

 Problemen met diagnose? 

 

 Kennis van professionals? 

 

 Behoefte aan zorg? 

 

 

 

 Vragenlijsten en interviews 

 

Inventarisatie onder 

professionals: 

 

 

 Kennis van premutatie? 

 

 Kennis van FXTAS? 

 

 Aanbod van zorg? 

 

 

 

 Vragenlijsten 

 



En verder nog …. 



Risico afhankelijk van CGG repeat lengte 

Risico op FXPOI: 

  

 70-90CGGs 

55 200 

Risico op FXTAS: 

  

 lijkt toe te nemen met aantal CGGs 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqlKW0uJjXAhUEa1AKHQYDAvIQjRwIBw&url=https://www.socialresearchmethods.net/kb/relation.php&psig=AOvVaw11pv6lE0nkFni8zsqzU3-1&ust=1509456127991930


Longitudinaal MRI onderzoek 

Op zoek naar verschil tussen  

premutatie dragers met en zonder FXTAS 

 

 Is de omslag te voorspellen aan de hand van MRI? 



Interessant onderzoek  

risicofactoren onder premutatie dragers 

FXPOI 

 

premutatie drager met: 

 

FXPOI jonger dan 35 jaar 

 

vs 

 

Menopauze ouder dan 50 jaar 

 

FXTAS 

 

premutatie drager met: 

 

Duidelijke problemen met motoriek jonger dan 65 jaar 

 

vs 

 

Geen enkel probleem met motoriek bij 70 jaar 

 




