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Samenvatting

Nederlandse samenvatting

Fanconi anemie (FA) is een zeldzame, erfelijke ziekte die gekenmerkt wordt door aangeboren 
afwijkingen, beenmergfalen (BMF), endocriene aandoeningen en een sterk verhoogd 
risico op het ontwikkelen van maligniteiten, met name acute myeloïde leukemie (AML) 
en plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied (HHPCC). FA wordt veroorzaakt 
door mutaties in één van de 20 bekende FA-genen. Deze genen coderen voor eiwitten die 
betrokken zijn bij de reparatie van DNA-schade en samen de FA-pathway vormen. FA-
patiënten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker, maar zijn tegelijkertijd 
overgevoelig voor behandeling met chemotherapie en bestraling. Behandelmogelijkheden 
voor kanker zijn hierdoor beperkt. 
In de afgelopen 15 jaar is de levensverwachting van FA-patiënten sterk toegenomen door 
verbeteringen in diagnostiek en ontwikkelingen in stamceltransplantatie (SCT). Ruim 80% 
van de FA-patiënten bereikt op dit moment de volwassen leeftijd en krijgt te maken met 
transitie van kindergeneeskunde naar volwassenenzorg. De sterk verbeterde levensduur 
heeft consequenties voor de organisatie van de gezondheidszorg voor FA en vergt betere 
diagnostiek en adequate behandeling van andere FA-gerelateerde problemen, zoals kanker 
en endocriene aandoeningen.

In Hoofdstuk 2 beschrijven we het fenotype en de moleculaire analyse van een familie 
met mutaties in het FANCD2-gen. FA werd gediagnosticeerd bij een 9-jarig meisje dat 
zich presenteerde met een ontwikkelingsachterstand, gehoorproblemen en microcefalie. 
Mutatie-analyse toonde biallelische FANCD2-mutaties (c.458T>C en c.2715+1G>A). Drie 
jaar eerder ontwikkelde haar jongere broertje T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL). 
De vader, drager van de c.2715+1G>A-mutatie, ontwikkelde een seminoom op de leeftijd 
van 36 jaar. De moeder had een SLE-achtige bindweefselziekte en was drager van de 
c.458T>C-mutatie. Het broertje bleek eveneens drager te zijn van de c.458T>C-mutatie. 
Heterozygositeit werd gevonden in het beenmerg, afgenomen tijdens de T-ALL-diagnose 
en tijdens remissie. DNA-analyse van het seminoom toonde eveneens aanwezigheid van 
beide FANCD2-allelen. Het seminoom en de T-ALL leken niet veroorzaakt te worden door 
verlies van het wild type allel.
De FANCD2-mutatie c.458T>C is eerder beschreven bij een FA-patiënt die een T-ALL 
ontwikkelde. SLE is niet geassocieerd met FA of FA-dragerschap, maar DNA-polymorfismen 
in andere DNA-reparatie stoornissen zijn beschreven in de pathogenese van SLE.
Concluderend: de klinische en moleculaire gegevens van deze familie impliceren een 
mogelijke, nieuwe associatie van heterozygote FANCD2-mutaties met maligniteiten en 
auto-immuunziekte.
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Hoofdstuk 3 beschrijft de epidemiologie en het genotype, fenotype en ziektebeloop van 
het Nederlandse FA-cohort. Op dit moment zijn 137 Nederlandse FA-patiënten bekend, 
van wie er 84 in leven zijn (geschatte prevalentie: 1:208.000, geschatte geboorte-incidentie: 
1:57.000). Mutatieanalyse, verricht in 118 patiënten, bevestigde dat het FA-C-subtype 
(39%) het meest voorkomt in Nederland, gevolgd door FA-A (34%). De Nederlandse 
foundermutatie c.67delG in het FANCC-gen werd gevonden in 46 patiënten: homozygoot 
in 32 en compound heterozygoot in 14 patiënten. Met betrekking tot patiënten met 
homozygote c.67delG-mutaties zagen we dat deze patiënten geen ernstige aangeboren 
afwijkingen vertoonden. Van deze patiënten ontwikkelde 61% ernstig BMF en onderging 
48% een SCT op een mediane leeftijd van 12.3 jaar. Langetermijnfollow-up toonde dat 
26% van de volwassen homozygote c.67delG-patiënten een solide tumor ontwikkelde, 
voornamelijk PCC, op een mediane leeftijd van 36.0 jaar. Van de 32 patiënten stierven er 
10 op een mediane leeftijd van 26.1 jaar. Doodsoorzaak was PCC (n = 4), SCT-gerelateerd 
(n = 3), BMF (n = 2) en onbekend (n = 1). Cumulatieve overleving was 54% op de leeftijd 
van 35 jaar.
Concluderend: de meerderheid van de Nederlandse FA-patiënten behoort tot het FA-C-
subtype. Patiënten met homozygote c.67delG-mutaties in het FANCC-gen hebben in het 
algemeen geen ernstige aangeboren afwijkingen, wat een milder fenotype suggereert, maar 
ze ontwikkelen wel BMF en levensbedreigende solide tumoren.

In Hoofdstuk 4 presenteren we de karakteristieken en resultaten van alle SCTs verricht 
in Nederlandse FA-patiënten. Tussen 1972 en 2014 ontvingen 68 patiënten een SCT op 
een mediane leeftijd van 8.2 jaar. Fludarabine (FLU)-gebaseerde conditionering was 
geassocieerd met een verhoogde kans op engraftment. Haplo-identieke SCT en ex vivo 
T-cel-depletie verhoogden het risico op non-engraftment. FLU verlaagde vroege sterfte na 
SCT, terwijl toenemende leeftijd en acute graft-versus-host-ziekte (GVHD) geassocieerd 
waren met een toename van vroege sterfte. Late sterfte werd voornamelijk veroorzaakt door 
PCC in de 2e en 3e decade na SCT. De 5 jaarsoverleving van patiënten die behandeld werden 
met FLU was 87.8% ten opzichte van 59.3% in de non-FLU-groep. De 1 jaarsoverleving 
van volwassen patiënten was 50%. Sinds 2007 zijn 22 patiënten behandeld met het huidige 
Nederlandse conditioneringsregime, dat geen bestraling of busulfan bevat. Engraftment 
na eerste SCT werd bereikt bij 19 patiënten en 11% van de patiënten ontwikkelde acute 
GVHD. Geen van de patiënten ontwikkelde chronische GVHD. De 5 jaarsoverleving na 
HLA-identieke verwante donor-SCT (n = 8) en alternatieve donor-SCT (n = 14) bedroeg 
respectievelijk 100% en 85.7%.
Concluderend: de vooruitzichten zijn aanzienlijk verbeterd voor Nederlandse FA-patiënten 
die momenteel een SCT nodig hebben. Deze verbetering is met name terug te leiden tot het 
gebruik van FLU. SCT-resultaten van volwassen FA-patiënten zijn echter nog matig. Het 
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huidige Nederlandse conditioneringsregime kan succesvol gebruikt worden in geval van 
HLA-identieke verwante en alternatieve donoren, maar niet in geval van haplo-identieke 
donoren.

In Hoofdstuk 5 hebben we de prevalentie van verlies van heterozygositeit (LOH) in het 
mondslijmvlies van FA-patiënten bepaald. Tevens hebben we gekeken naar de associatie 
van LOH met de klinische karakteristieken van de patiënt en HHPCC. Tussen mei 2005 
en november 2009 werd met een borsteltje mondslijmvlies afgenomen bij 141 niet-
getransplanteerde FA-patiënten. LOH werd gevonden bij 14 van de 141 (9.9%) patiënten op 
een mediane leeftijd van 25.5 jaar. Leeftijd bleek een belangrijke voorspeller van LOH. Bij 
longitudinale sampling persisteerde LOH in alle opeenvolgende samples. Tijdens de studie 
ontwikkelden 5 patiënten een PCC van het hoofd-halsgebied op een mediane leeftijd van 
39.6 jaar. Opvallend was dat 4 van deze 5 patiënten een PCC van het tandvlees hadden. 
LOH was significant geassocieerd met HHPCC. 
Tijdens de studie werd duidelijk dat de niet-invasieve LOH-assay niet gebruikt kon 
worden voor getransplanteerde FA-patiënten, omdat de aanwezigheid van donor-DNA, 
meest waarschijnlijk afkomstig van donorleukocyten in de mondholte, de LOH-analyse 
beïnvloedde.
Concluderend: deze niet-invasieve LOH-screeningsmethode, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van afgestreken mondslijmvlies, lijkt een veelbelovende tool voor het detecteren van 
LOH bij patiënten met FA. Echter, voor patiënten die een SCT hebben ondergaan, zal deze 
methode aangepast moeten worden vanwege contaminatie met donor-DNA. 

In Hoofdstuk 6 tonen we de resultaten van een enquête die werd uitgevoerd in samenwerking 
met de Nederlandse FA-patiëntenorganisatie, met als doel de gezondheidszorg voor FA 
in Nederland te evalueren. Omdat FA een zeldzame aandoening is, voornamelijk bekend 
bij gespecialiseerde kinderartsen en niet bekend in de algemene kindergeneeskunde en 
volwassenenzorg, was de hypothese dat FA-patiënten geen optimale zorg ontvingen, ondanks 
de beschikbaarheid van een Nederlandse FA-behandelrichtlijn. De enquête liet zien dat de 
meerderheid van de FA-patiënten momenteel suboptimale zorg ontvangt. Daarnaast bleek 
dat de transitie van kindergeneeskunde naar volwassenenzorg uiterst moeizaam verloopt. 
Vanuit het perspectief van de patiënt kan verbetering van de gezondheidszorg voor FA 
het best worden bereikt door het ontwikkelen van multidisciplinaire FA-teams voor zowel 
kinderen als volwassenen met FA.
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Samenvattend: dit proefschrift heeft geleid tot een gedetailleerde beschrijving van het 
Nederlandse FA-cohort en tot het inzicht dat het huidige Nederlandse conditioneringsregime 
met succes gebruikt kan worden voor kinderen met FA die een SCT moeten ondergaan, 
maar niet in het geval van haplo-identieke SCT. Tevens hebben we het potentieel van niet-
invasieve genetische screening laten zien, maar ook aangetoond dat donor DNA deze 
niet-invasieve test beïnvloedt. Tot slot concluderen we dat de zorg voor FA, met name de 
transitie naar volwassenenzorg, dient te worden verbeterd.




