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Samenvatting

Het zeldzame Dravet-syndroom behoort tot een groep epileptische aandoeningen die worden
gekenmerkt door epileptische afwijkingen geassocieerd met progressieve cerebrale dysfunctie4. De
frequentie van Dravet komt neer op 1 kind per 20.000 tot 40.000 geboortes28. Jongens worden bij
deze vorm twee keer zo vaak aangedaan als meisjes31. Een kenmerk van epileptische
encefalopathieën is dat deze gewoonlijk ongevoelig zijn voor standaard anti-epileptica (AED's)4.
Naast epileptische aanvallen moet er rekening gehouden worden met de zeer waarschijnlijke
achteruitgang van de cognitieve en psychomotorische ontwikkeling7.
De oorzaak van Dravet-syndroom kan in meer dan 90% van de gevallen herleidt worden naar
heterozygote de novo mutaties in het SCN1A gen dat codeert voor een van de belangrijke
natriumkanalen in de hersenen, Nav1.131. Een positieve SCN1A-test beïnvloedt vaak de keuze van de
behandeling en kan een gunstig effect op het klinisch beloop en cognitieve uitkomst hebben, vooral
bij jonge patiënten. Echter worden variabele fenotypes geassocieerd met dezelfde mutatie en alleen
het vaststellen van een mutatie kan verder niet worden gebruikt om het verloop van de ziekte in
individuen te voorspellen. In dit project wordt gezocht naar nieuwe predictors om de uitkomst van
de ziekte en in het bijzonder de cognitieve prestaties te voorspellen.
Het doel van dit onderzoek was drieledig. Ten eerste werd de methode met Moleculair Inversion
Probe’s en Next Generation Sequencing voor het detecteren van mosaïcisme en varianten binnen het
SCN1A gen geoptimaliseerd door het analyseren van de data van 11 families en het vaststellen van
eventuele errors. Als tweede werden 22 novel varianten, die werden geïdentificeerd met NGS, met
Sanger Sequencing opgevolgd om de resultaten van de NGS te bevestigen en eventuele vals-positieve
resultaten te detecteren. Als laatste werd een analyse gestart om het effect van 3 varianten binnen
het 5’Untranslated Regions van SCN1A op de expressie van SCN1A vastgesteld met behulp van
luciferase assay’s.
Uit de analyses van de NGS resultaten van het SCN1A gen, van 11 families, geanalyseerd met behulp
van IGV en vcf files bleek dat niet alle varianten konden worden geïdentificeerd. In IGV werden zeven
van de elf varianten gedetecteerd, in de vcf file was dit vier van de elf varianten. daarnaast werden
verschillende errors vastgesteld. De gedetecteerde errors in de NGS data omvatte Indel’s die moeilijk
te identificeren waren. Daarnaast werden ook de probes aan de uiteinden van de target sequentie in
deze analyse gemapt tegen de referentie sequentie. Dit resulteerde in een niet geïdentificeerde
variant en een scheve Wildtype/Variant read verhouding. Een lage mapping quality had vooral
invloed op de variant calls binnen de vcf files omdat deze criteria hanteren met een mapping quality
van >40, hierdoor werd een variant niet gedetecteerd. Als laatste werd er geconstateerd dat niet alle
posities gecoverd werden door een probe waardoor posities niet geanalyseerd konden worden.
Als tweede werden 22 novel varianten, gedetecteerd met behulp van NGS, geïdentificeerd met
behulp van Sanger Sequencing. Met deze resultaten konden alle varianten worden bevestigd, er
werden geen vals-positieve varianten gedetecteerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
huidige NGS methode geschikt is om varianten in patiëntenmateriaal vast te stellen. Voor positie
Chr6:33393588 [T/C] kon echter de variant niet worden vastgesteld, de primersets die voor deze
positie werden ontworpen waren niet in staat om een specifiek amplicon te amplificeren.
Als laatste werden drie varianten binnen het 5’UTR van SCN1A, gedetecteerd met NGS, bevestigd
met Sanger Sequencing. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze varianten zijn overgeërfd van
ouder op kind. Hierna werden inserts van 2598 bp geamplificeerd met behulp van In-Fusion primers
die vervolgens in een psicheck vector geligeerd kunnen worden. Uit de resultaten van de online
PROMO tool bleek dat de varianten een verandering in de bindingskans van transcriptiefactoren tot
gevolg zouden kunnen hebben. Uit de resultaten konden echter geen betrouwbare conclusie worden
getrokken over het mogelijke effect van de varianten op de bindingskans van de transcriptiefactoren
op de target sequenties. De resultaten waren uitsluitend indicatief.
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1. Inleiding

Het zeldzame Dravet-syndroom behoort tot een groep epileptische aandoeningen die worden
gekenmerkt door epileptische afwijkingen geassocieerd met progressieve cerebrale dysfunctie, ook
wel epileptische encefalopathieën genoemd4. Van de 500 kinderen die gediagnosticeerd worden met
epilepsie hebben slechts één, of ten hoogste twee kinderen deze vorm van epilepsie. Dit komt neer
op 1 kind per 20.000 tot 40.000 geboortes28. Jongens worden bij deze vorm twee keer zo vaak
aangedaan als meisjes31. De oorzaak van Dravet-syndroom kan in meer dan 90% van de gevallen
herleidt worden naar heterozygote de novo mutaties in het SCN1A gen dat codeert voor een van de
belangrijke natriumkanalen in de hersenen, Nav1.131.
Een kenmerk van epileptische encefalopathieën is dat deze gewoonlijk ongevoelig zijn voor
standaard anti-epileptica (AED's)4. Omdat Dravet-syndroom een farmaco-resistente vorm van
epilepsie is, zullen patiënten nooit aanval vrij zijn7. Dokters zullen de meest efficiënte combinatie van
medicijnen moeten bepalen en ouders zullen moeten leren omgaan met de incidentele aanvallen.
Naast epileptische aanvallen moet er rekening gehouden worden met de zeer waarschijnlijke
achteruitgang van de cognitieve en psychomotorische ontwikkeling7. De cognitieve ontwikkeling
verloopt in eerste instantie normaal maar vertraagd gedurende het tweede levensjaar, de
intellectuele prognose is voor de patiënt op langere termijn meestal slecht.
Binnen de afdeling Biomedische Genetica van het UMC Utrecht is een pilot onderzoek gestart naar
de detectie en identificatie van mutaties binnen genen die verantwoordelijk worden gehouden voor
het ontstaan van Dravet-syndroom met behulp van Next Generation Sequencing. In het bijzonder
wordt er gefocust op het SCN1A gen en een mogelijke oorzaak voor het voorkomen van een mild
fenotype bij een ernstige mutatie, mosaïcisme. Daarnaast zijn er ook patiënten die een ernstig
fenotype laten zien maar die een milde mutatie hebben binnen het SCN1A gen. Onderzocht wordt of
mutaties binnen de 5’Utranslated Regions van SCN1A invloed hebben op de expressie van het SCN1A
gen.
Het doel van dit onderzoek was drieledig. Ten eerste werd de methode met Moleculair Inversion
Probe’s en NGS voor het detecteren van mosaïcisme en varianten binnen het SCN1A gen
geoptimaliseerd door het analyseren van de data van 11 families en het vaststellen van eventuele
errors. Als tweede werden 22 novel varianten, die werden geïdentificeerd met NGS, met Sanger
Sequencing opgevolgd om de resultaten van de NGS te bevestigen en eventuele vals-positieve
resultaten te detecteren. Als laatste werd een analyse gestart om het effect van 3 varianten binnen
het 5’UTR van SCN1A op de expressie van SCN1A vast te stellen met behulp van luciferase assay’s.
Als eerste werd de data van de NGS resultaten van het SCN1A gen geanalyseerd met behulp van IGV
en vcf files en vergeleken met de Sanger Sequencing resultaten van de Afdeling Diagnostiek, die als
controle dienden. Met behulp van de resultaten werden verschillende errors vastgesteld, zoals
mapping van de probes en slechte mapping quality’s. Daarnaast werden 22 novel varianten,
gedetecteerd met behulp van NGS, geïdentificeerd met behulp van Sanger Sequencing. Alle
varianten konden worden bevestigd, er werden in de resultaten geen vals-positieve varianten
gedetecteerd. Als laatste werden drie varianten binnen het 5’UTR van SCN1A, gedetecteerd met
NGS, bevestigd met Sanger Sequencing. Hierna werden inserts geamplificeerd met behulp van InFusion primers die in een psicheck vector geligeerd kunnen worden. Daarnaast werd met behulp van
de online PROMO tool een voorspelling gedaan over het effect van de varianten op transcriptiefactor
bindingsplaatsen.
Dit verslag bestaat uit 7 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 is de theoretische achtergrond van Dravetsyndroom uitgewerkt. Daarna volgt in hoofdstuk 3 de materiaal en methode. In hoofdstuk 4 zijn de
resultaten opgenomen van de uitgevoerde onderzoeken. Ten slotte volgen hoofdstuk 5 met de
discussie, hoofdstuk 6 geeft de conclusie van het onderzoek weer en in hoofdstuk 7 staan de
eventuele aanbevelingen. Aan het eind van dit verslag is de literatuurlijst en de bijlage weergegeven.
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2. Theoretische achtergrond
2.1. Epileptische encefalopathieën: Dravet-syndroom

Epileptische encefalopathieën is een groep epileptische aandoeningen die worden gekenmerkt door
epileptische afwijkingen geassocieerd met progressieve cerebrale dysfunctie4. In de classificatie van
“the International League Against Epilepsy” worden acht leeftijdsgebonden epileptische
encefalopathie syndromen erkend. Deze syndromen omvatten vroege myoklonische encefalopathie,
Ohtahara syndroom, West syndroom, Dravet-syndroom, myoclonische status non progressieve
encefalopathieën, Lennox-Gastaut syndroom, Landau-Kleffner syndroom en epilepsie met continue
spike golven tijdens slow wave slaap in de kindertijd en adolescentie4. Een gemeenschappelijk
kenmerk van deze stoornissen is dat deze gewoonlijk ongevoelig zijn voor standaard anti-epileptica
(AED's). Epilepsie kan worden veroorzaakt door een hersenbeschadiging, maar in veel gevallen
spelen genetische factoren een rol 4. Mutaties, binnen genen die ionkanalen reguleren, spelen een
belangrijke rol bij de pathogenese van diverse vormen van epilepsie, hierdoor worden sommige
vormen van epilepsie beschouwd als kanalopathieën20.
In dit onderzoek ligt de focus op het zeldzame Dravet-syndroom, wat gedurende de eerste 6
maanden tot uiting komt. Van de 500 kinderen die gediagnostiseerd worden met epilepsie hebben
slechts één, of ten hoogste twee kinderen deze vorm van epilepsie4. Dit komt neer op 1 kind per
20.000 tot 40.000 geboortes28. Jongens worden bij deze vorm twee keer zo vaak aangedaan als
meisjes31. De epilepsie begint met aanvallen die in eerste instantie niet verschillen van aanvallen die
voorkomen bij koortsachtige ziekten. Het is in sommige gevallen niet mogelijk om de juiste diagnose
te stellen totdat het kind twee, drie of zelfs vier jaar oud is. De aanvallen beginnen in het eerste
levensjaar en worden gekenmerkt door schokken in plaats van stijfheid4. De vroege ontwikkeling van
de getroffen kinderen verloopt meestal normaal, maar zodra de myoclonische aanvallen en partiële
aanvallen beginnen, kunnen kinderen vaardigheden verliezen en kan de vooruitgang stagneren. In
het bijzonder kan de spraak en taal van het kind worden aangetast4.
Ongeveer 30 jaar geleden werd het sterftecijfer, geassocieerd met Dravet, geschat op 10 tot 15%,
maar in recente studies wordt het sterftecijfer op 5% geschat. Dit verschil kan worden veroorzaakt
door adequate preventie, een betere behandeling van aanvallen en een betere keuze van antiepileptica7. De doodsoorzaak van patiënten zijn complicaties van status epilepticus, ongelukken
gerelateerd aan aanvallen en het grote probleem van plotseling onverklaarbaar overlijden bij
epilepsie (SUDEP)7. Omdat Dravet-syndroom een farmaco-resistente vorm van epilepsie is, zullen
patiënten nooit volledig aanval vrij zijn. Dokters zullen de meest efficiënte combinatie van medicijnen
moeten bepalen en ouders zullen moeten leren omgaan met de incidentele aanvallen7.
Naast epileptische aanvallen moet er rekening gehouden worden met de zeer waarschijnlijke
achteruitgang van de cognitieve en psychomotorische ontwikkeling7. De cognitieve ontwikkeling
verloopt in eerste instantie normaal maar vertraagd gedurende het tweede levensjaar, de
intellectuele prognose is voor de patiënt op langere termijn meestal slecht31. In bijna alle patiënten
zal de achteruitgang een plateau bereiken rond het zesde levensjaar wat resulteert in een matige of
ernstige mentale achterstand7. De gevolgen van terugkerende convulsies is een mogelijke verklaring
voor de ontwikkelingsstoornissen. Maar zelfs bij patiënten waar de aanvallen goed gecontroleerd
zijn, worden soortgelijke ontwikkelingsproblemen waargenomen. Dit is een aanwijzing dat de
genetische afwijking zelf de meest belangrijke factor is voor ontwikkelingsstoornissen bij deze
patiënten7.
Dravet-syndroom wordt beschouwd als een idiopathische vorm van epilepsie waarbij genetische
factoren een rol spelen. DS wordt voor meer dan 90% veroorzaakt door heterozygote de novo
mutaties in het SCN1A gen dat codeert voor een van de belangrijke natriumkanalen in de hersenen28.
Het SCN1A gen is gelokaliseerd op chromosoom 2q24 en bestaat uit 26 exonen die samen uit 6030
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base paren bestaan. Het gen codeert specifiek voor de grote α-subunit van het voltage-gated
natriumkanaal type 1, ook wel aangeduid als NaV 1.128. Mutaties kunnen ofwel worden overgeërfd
via de ouders of kunnen ontstaan in het kind zelf, wat de novo wordt genoemd. Verschillende
soorten mutaties kunnen verantwoordelijk zijn voor het beïnvloeden van de werking van NaV 1.1., in
figuur 133 zijn een aantal mutaties en het effect op de aminozuur keten weergegeven. Truncating
mutaties zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de mutaties en hebben daarnaast een
aanzienlijke correlatie met een vroege onset leeftijd van de epileptische aanvallen. De resterende
SCN1A mutaties omvatten splice-site en missense mutaties waarvan de meeste voorkomen in het
porievormende gebied van het natriumkanaal20.

Figuur 1
Overzicht van de verschillende mutaties en hun effect op de aminozuur sequentie. Bij een single base mutatie is
het mogelijk dat de mutatie geen merkbaar effect heeft op de aminozuur sequentie (Silent), er kan een stop
codon worden gevormd (Nonsense) of een aminozuur veranderd (Missense). Wanneer er een frame-shift
optreedt door een insertie of deletie kan de volledige aminozuur sequentie veranderen33.

2.2. Voltage gated natriumkanalen

Onderzoek heeft een groeiend aantal mutaties ontdekt die epilepsie veroorzaken. De meerderheid
van de genen, waarin deze mutaties voorkomen, coderen voor ionkanalen of receptors, waaronder
voltage-gated natrium, kalium, calcium en chloride kanalen en receptoren voor acetylcholine en γaminoboterzuur (GABA)11. Het lijkt logisch dat mutaties in voltage-gated natriumkanalen epilepsie
kunnen veroorzaken omdat deze kanalen mede verantwoordelijk zijn voor het reguleren van
elektrische exciteerbaarheid11.
De voltage-gated natriumkanaal α subeenheid wordt in zoogdieren gecodeerd door negen genen,
SCN1A tot SCN11A, SCN6A en SCN7A coderen voor een niet voltage-gated natriumkanaal11. De genen
coderen voor negen verschillende isovormen die worden aangeduid met Nav1.1. tot Nav1.9. Vier van
deze isovormen hebben een hoge expressie in het centrale zenuwstelsel, namelijk Nav1.1., Nav1.2.,
Nav1.3. en Nav1.6. en vier hebben een hoge expressie in het perifere zenuwstelsel (Nav1.6., Nav1.7.,
Nav1.8. en Nav1.9.)11. De laatste twee isovormen komen vooral tot expressie in volwassen
skeletspieren (Nav1.4.) en in embryonale skeletspieren en de hart spier (Nav1.5.). De isovormen zijn
gedurende verschillende stadia in de ontwikkeling op verschillende locaties aanwezig in het centrale
zenuwstelsel11. Nav1.1., dat wordt gecodeerd door het SCN1A gen, is vlak na de geboorte
detecteerbaar en zal toenemen tot in de volwassenheid11.
Voltage-gated natriumkanalen in het centrale zenuwstelsel bestaan uit een porievormende
subeenheid α geassocieerd met twee van de vier toebehorende subeenheden β1, β2, β3 en β414. De
primaire porië vormende α subeenheid van elk kanaal bestaat uit vier homologe domeinen
aangeduid I-IV14. Elk domein bestaat uit zes transmembraan segmenten die S1-S6 worden genoemd
en een haarspeld lus tussen S5 en S6 dat een gedeelte van de kanaal porie vormt. De primaire α
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subeenheid wordt geassocieerd met verschillende accessoire subeenheden voor elk kanaal type14. De
β2 en β4 subeenheden zijn covalent gebonden aan de α subeenheid door een disulfidebinding. De β1
en β3 subeenheden zijn niet-covalent gebonden aan de α subeenheid. De β subeenheden komen tot
expressie op een complementaire wijze zodat de α subeenheden worden geassocieerd met β1 of β2
en β3 of β414. Naast de genen die coderen voor Nav1.1 tot en met Nav1.11 is er een gen dat codeert
voor elk van de β subeenheden (SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B). Voor een schematische weergave
van de Natrium voltage-gated ionkanalen zie figuur 214.

Figuur 2
Schematische weergave van de voltage-gated natriumkanalen. De α subeenheid van het kanaal bestaat uit vier
homologe domeinen I-IV, met elk zes transmembraan segmenten die S1-S6 worden genoemd. De P-regio tussen
S5 en S6 in elk domein vormt een deel van de kanaal porie. De α subeenheid bevat daarnaast ook twee β
subeenheden, in dit figuur weergegeven als β1 en β2. De β1 subeenheid is niet-covalent gebonden aan de α
subeenheid en de β2 subeenheid is covalent gebonden door een disulfidebinding. Alle β subeenheden hebben
een soortgelijke structuur die bestaat uit kleine carboxy-eindstandige cytoplasmatische gebieden, een
transmembraan overspannend gebied en een groter uitwendige amino-eindstandige regio die
immunoglobuline-achtige domeinen bevat. De α subeenheid omvat de kanaalporie en gating machinerie en de
β subeenheden moduleren de eigenschappen van het kanaal complex14.

Mutaties in SCN1A en SCN2A en in β subeenheid gen SCN1B, blijken een veroorzaker te zijn van
epilepsie. Frameshift en Nonsense mutaties binnen deze genen zorgen over het algemeen voor een
ernstiger fenotype dan missense mutaties. Ongeveer 700 verschillende variaties in het SCN1A gen
worden geassocieerd met Dravet-syndroom, deze werden allemaal in een heterozygote staat
gedetecteerd, wat erop wijst dat een homozygotestaat dodelijk is voor het embryo. De variaties
werden allemaal terug gevonden in de coderende regio van het gen en omvatten ook grote deleties
en duplicaties. Derhalve kan worden gesteld dat deze ziekte-geassocieerde variaties, verlies-vanfunctie mutaties zijn en DS een gevolg is van haploinsufficiëntie.
Bij een normale werking van de natriumkanalen zullen deze gedurende het rust potentiaal gesloten
zijn en kunnen er geen natriumionen de cel in migreren27. Door een milde membraan depolarisatie,
zoals veroorzaakt wordt door synaptische activiteit, gaan deze natriumkanalen open om de
natriumstroom de cel in te laten. Hierdoor ontstaat verdere snelle depolarisatie die ten grondslag ligt
aan de stijgende fase van het actiepotentiaal. Volgend op deze opening vindt er een snelle inactivatie
van de natriumkanalen plaats die de stroom van natriumionen doet stoppen27. De daaropvolgende
opening van voltage-gated kalium kanalen resulteert in een langzame membraan repolarisatie, de
natriumkanalen kunnen hierdoor herstellen van de in activatie en zijn weer instaat tot openen27.
De signaaloverdracht naar een ander neuron vindt plaats aan het axon terminal door ofwel
overdracht van het elektrische signaal of door de afgifte van neurotransmitters. Een van de
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belangrijkste inhiberende neurotransmitters is het γ-aminoboterzuur (GABA)37. GABA is
verantwoordelijk voor zo’n 30% van alle synaptische transmissies en bindt aan de GABA receptor op
het target neuron waardoor er inhibitie van de neurotransmissie plaatsvindt. Een onderzoek met
SCN1A knock-out muizen laat zien dat Nav1.1. verantwoordelijk is voor meer dan 75% van de
natriumstroom in GABAergische interneuronen in de hippocampus37. De verwijdering van remming
op neurotransmitters leidt indirect tot een overmaat van exciteerbaarheid in de hersenen, welke een
belangrijke oorzaak is van epileptische aanvallen.
In de Verenigde Staten is de laatste paar jaar een medicijn ontwikkeld die voor een vermindering van
de epileptische aanvallen kan zorgen bij patiënten met Dravet-syndroom35. Stiripentol is getest op 82
patiënten met Dravet, waarvan meer dan 70% na behandeling een meer dan 50% vermindering in de
aanvallen en gebruik van zware medicatie lieten zien35. Stiripentol verhoogt aanzienlijk de
postsynaptische GABAergische stromen waardoor de inhibitie van neurotransmitters wordt
verbeterd.

2.3. SCNA1 gen en epilepsie

SCN1A is het gen dat codeert voor voltage-gated natriumkanaal Type I, alpha subunit en is
gelokaliseerd op chromosoom 2q24.3 base paar 165.989.159 tot 166.149.131, zie figuur 325. Het
SCN1A gen bevat instructies voor het maken van de alfa-subeenheid van een natriumkanaal NaV1.1.
In het volwassen centrale zenuwstelsel is Nav1.1. het voornaamste kanaal in de caudale gebieden
van de hersenen en het ruggenmerg11. Het wordt waargenomen in hoge niveaus in dendrieten en
cellichamen en is ook aanwezig in het axon initiële segment van fast-spiking parvalbumin-positieve
neuronen.

Figuur 3
Genomische locatie van het SCN1A gen op de lange arm van chromosoom 2 weergegeven met de rode band,
bands volgens Ensembl, locaties volgens GeneLoc25.

Mutaties in het gen dat codeert voor de subeenheid van het α1 natriumkanaal (SCN1A) werden voor
het eerst ontdekt in het epileptisch syndroom genetische (voorheen gegeneraliseerde) epilepsie met
koortsstuipen plus (GEFS+)20. Een familiegeschiedenis van epilepsie of koortsstuipen wordt soms
gevonden bij patiënten met DS en de meeste getroffen familieleden hebben GEFS+ fenotypes. Na
screening van SCN1A bij patiënten met Dravet-syndroom, bleek dat meer dan 80% van de patiënten
de novo mutaties bevatten20. Een recent onderzoek van Heron et al. liet zien dat deze de novo
mutaties het vaakst afkomstig zijn van het paternale chromosoom11. Het grotere aantal mitoses
tijdens spermatogenese ten opzichte van oögenese en de gevoeligheid van het gemethyleerde DNA
van zaadcellen om mutaties te verkrijgen is de waarschijnlijke verklaring voor deze observatie28.
In totaal zijn er 786 SCN1A gen varianten gerapporteerd die geassocieerd worden met Dravetsyndroom (682), met GEFS+ (35) en met ernstige myoclonische epilepsie borderline (SMEB)(69), een
aan Dravet verwant syndroom28. Dit betekend dat 86% van de mutaties binnen het SCN1A gen
geassocieerd worden met Dravet. De SCN1A gen variaties zijn vrijwel exclusief voor een epilepsie
syndroom, van de 786 varianten zijn er slechts 27 die geassocieerd worden met zowel Dravet als
SMEB en slechts 6 met zowel Dravet als GEFS+28. Op het eiwitniveau wordt ongeveer 45% van de
bekende varianten van de SCN1A gen veroorzaakt door missense mutaties28. Daarnaast komen er
vooral kleine deleties (16%), nonsense mutaties (11%), splice-site mutaties (11%) en grote deleties
(4,3%) voor. In figuur 428 is de verdeling van de verschillende mutaties binnen het SCN1A gen
weergegeven.
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Figuur 4
Dit cirkeldiagram geeft de verdeling van de verschillende soorten mutaties weer (in percentage) die bekend zijn
in SCN1A genen en die geassocieerd worden met Dravet-syndroom28.

In totaal zijn er 399 missense mutaties bekend in SCN1A, waarvan 395 een invloed hebben op een
geconserveerd residu van het voorspelde eiwit, wat suggereert dat elk residu essentieel is voor de
functie van het gecodeerde eiwit28. Deze opvatting wordt versterkt door de waarneming dat een
aanzienlijk deel van de missense mutaties (29%) geclusterd is in de P-regio van het kanaal, dat
verantwoordelijk is voor de ion selectiviteit. Daarnaast zijn er missense mutaties (12%) in de
intracellulaire amino- en carboxyl termini, die de activatie/inactivatie van het kanaal moduleren. De
overige mutaties (59%) worden gevonden in de 20 transmembraan segmenten van het kanaal.
Verwacht wordt dat de meeste mutaties ernstig afbreuk doen aan de kanaal functie28. In figuur 528 is
het aandeel van de verschillende mutaties in Dravet, SMEB en GEFS+ in procenten weergeven.

Figuur 5
Staaf diagram dat de relatieve frequentie (in procenten) van de verschillende type mutaties in het SCN1A gen
weergeeft in Dravet (SMEI), SMEB en GEFS+ fenotypes. Truncating mutaties refereren naar zowel frameshift als
nonsense mutaties. Hier is te zien dat in patiënten met een Dravet fenotype vooral missense en truncating
mutaties voorkomen28.
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Bij het grootste gedeelte van de patiënten, 88%, is de mutatie de novo, terwijl 12% van de patiënten
de mutatie van de ouders heeft overgeërfd28. In deze gevallen hebben andere familieleden met de
SCN1A mutatie een mild fenotypen in overeenstemming met het GEFS + spectrum20. Somatisch of
kiembaan mozaïek mutaties zouden de aanwezigheid van een onaangetaste of licht aangetaste
ouder kunnen verklaren. Een recente studie van Depienne et al, geeft aan dat mosaïcisme wordt
gevonden in tenminste 7% van de gezinnen met DS20. Het aandeel van het gemuteerde allel in het
bloed van de 12 beschreven patiënten varieerde van 0,04% tot 85% en kan een belangrijke factor zijn
onderliggende intrafamilial fenotypische variabiliteit20.

2.4. Overerving van SCN1A mutaties: mosaïcisme

Mosaïcisme kan dus een verklaring zijn voor het voorkomen van ernstige mutaties met milde
fenotypes bij patiënten met Dravet. In biologische systemen staat mosaïcisme voor de aanwezigheid
van meer dan één genetisch afzonderlijke cellijn in één enkel organisme36. Op het niveau van het
gehele organisme is het vaststellen van het fenotype afhankelijk van weefsel-tot-weefsel genetische
variaties die niet altijd de mendeliaanse regels van overerving volgen. Somatisch mosaïcisme is
betrokken bij meer dan 30 monogene aandoeningen die een variabele expressie vertonen.
Mosaïcisme verklaart ook bepaalde aspecten van mitochondriale aandoeningen, splitsing van
embryo's en is daarnaast een van de belangrijkste bronnen van antigene diversiteit36.
Mosaïcisme beschrijft een persoon die zich ontwikkelt vanuit een bevruchte eicel maar die twee of
meer populaties van cellen met verschillende genotypes bevat5. Dit criterium, het voortkomen vanuit
één enkele eicel, onderscheidt mosaïcisme van chimerisme, waarin een individu uit meerdere
cellijnen bestaat die afkomstig zijn van meerdere bevruchte eicellen. Het genereren van genetisch
verschillende cellen uit één zygote wijst op postzygotische de novo mutaties als de oorzaak van
mosaïcisme, dergelijke mutaties kunnen leiden tot sporadische ziekte5. Ook kunnen de novo mutaties
prezygotisch optreden, in dit geval kan een van de ouders mosaïcisme vertonen terwijl deze meestal
onaangetast blijft. De mutatie kan vervolgens worden overgenomen in de zygote en in alle cellen van
het ontwikkelende nageslacht aanwezig zijn, wat resulteert in de vorming van een de novo
ziektefenotype5.
Naast deze algemene beschrijvingen zijn er meer specifieke soorten mosaïcisme die beschrijven
welke delen van het lichaam de variant cellen bevatten en de overdracht naar het nageslacht
bepalen. Deze omvatten kiembaan mosaïcisme, ook bekend als gonadisch mosaïcisme, somatisch
mosaïcisme en gonosomal mosaïcisme, dit is een combinatie van gonadisch en somatisch
mosaïcisme5. Het patroon van de verdeling van mutaties wordt grotendeels bepaalt door normale
embryologische processen van celdeling, celmigratie, apoptose, de timing en pathofysiologische
effecten van de mutatie5.
Het verschil tussen somatisch mosaïcisme en gonadisch mosaïcisme is gebaseerd op het voorkomen
van verschillende populaties cellijnen in ofwel de somatische weefsels of de gonaden (eierstokken en
testis). Bij gonosomal mosaïcisme komen de verschillende cellijnen zowel in de somatische weefsels
als in de gonaden voor. In Figuur 65 zijn de soorten mosaïcisme weergeven en weefsels waarin deze
voorkomen. In de praktijk blijkt het echter moeilijk om in een klinische context dit onderscheid te
maken omdat DNA uit de gonaden moeilijk te verzamelen is, vooral bij vrouwen. De karakterisering
wordt daarom voornamelijk gebaseerd op de fenotypische informatie die wordt afgeleid uit het
onderzoek van zowel de proband als de nakomelingen. Wanneer mosaïcisme ontstaat tijdens de
embryogenese, kan zowel gonadisch als somatisch mosaïcisme in hetzelfde individu voorkomen. Dit
is verder afhankelijk van de specifieke aangedane cel en het moment waarop de mosaïcisme
inducerende gebeurtenis plaatsvindt36.
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Figuur 6
Soorten mosaïcisme. De belangrijkste soorten mosaïcisme zijn somatisch (a), gonosomal (b) en de gonadisch
(c)5.

Het blootleggen van mosaïcisme bij Dravet-syndroom biedt een plausibele verklaring voor de
verminderde penetrantie die door Gennaro et al. werd waargenomen bij een aantal ouders van
kinderen met Dravet10. Er werden ook vijf families met een erfelijke SCN1A mutatie, waaronder vier
geïsoleerde Dravet patiënten en een sib paar, gerapporteerd. Hiervan waren twee moeders met
missense mutaties asymptomatisch, terwijl bij de overige ouders (een moeder en twee vaders) met
een truncating mutatie ofwel koortsstuipen of partiële epilepsie is vastgesteld. De hypothese die
Depienne et al.10 stelt, is dat een ouder met mosaïcisme minder ernstig is aangedaan of zelfs
asymptomatisch is, afhankelijk van het aantal cellen in de hersenen die de mutatie bevatten.
Het bestaan van mosaïcisme in Dravet-syndroom heeft grote gevolgen voor genetische counseling.
Het risico van terugkerende overdracht kan namelijk alleen worden ingeschat als het gemuteerde
allel wordt gedetecteerd in het bloed van de ouder, maar dit kan niet van te voren worden voorspeld
wanneer er sprake is van een de novo mutatie10. Het voorkomen van mosaïcisme in de populatie van
ouders met een kind met Dravet is moeilijk in te schatten, op dit moment is het namelijk alleen
mogelijk om gevallen van mosaïcisme te identificeren waarbij de mutatie naar meer dan één kind
werd overgebracht. Door Depienne et al10. werden er twee van dit soort gevallen gerapporteerd van
de 40 patiënten (5%) met een SCN1A mutatie die door het Moleculair Diagnostisch Laboratorium
werden onderzocht. Bij een zeer ernstige ziekte zoals Dravet-syndroom, is het mogelijk dat voor
families die al een getroffen kind hebben prenatale diagnostiek wenselijk is10. Een mogelijkheid is om
binnen het SCN1A gen op zoek te gaan naar pathogene varianten met behulp van Next Generation
Sequencing en bijvoorbeeld Molecular Inversion Probe’s waardoor het hele gen in kaart kan worden
gebracht.

2.5. Detectie van varianten en mosaïcisme: NGS en MIP’s

Het molecular inversion probes (MIP’s) systeem is een methode voor de detectie van single
nucleotide polymorfismen (SNP’s) in DNA6. Mip’s kunnen daarnaast ook gebruikt worden om
complete genen in kaart te brengen. De molecular inversion probe is een lineaire probe en bevat
twee doel specifieke gebieden, één aan elk uiteinde. Daarnaast bevat de MIP twee
primerbindingsplaatsen en een 20-nucleotide lang unieke sequentie tag. Voor een schematische
weergave van de probe zie figuur 72. De probe hybridiseert aan de target sequentie, de beide
uiteinden aan weerszijden van de potentiële SNP of locus die wordt geanalyseerd. De ruimte tussen
de twee uiteinden wordt opgevuld door DNA polymerase met vrije nucleotiden. Vervolgens worden
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de uiteinden van de probe geligeerd door ligase wat resulteert in een volledig gecirculariseerde
probe6.

Figuur 7
Schematische weergave van een molecular inversion probes (MIP’s) met de twee target regions aan het
uiteinde, de twee PCR primers, een tag en twee cleavage sites2.

Zodra de probe is geligeerd en gecirculariseerd, wordt het vrijgegeven van de target sequentie en
wordt het resterende lineaire DNA en niet-gereageerde probes door een exonuclease behandeling
afgebroken6. De probe-release site (gewoonlijk een knipplaats) wordt geknipt door restrictieenzymen zodat de probe weer wordt gelineariseerd. Hierna wordt traditioneel een PCR amplificatie
uitgevoerd om de target sequentie te amplificeren met de universele primers van de probe. In het
geval van een circulaire probe wordt er een rolling circle amplificatie uitgevoerd6.
De inversion probe array is in staat om meerdere polymorfismen tegelijkertijd te analyseren als een
multiplex inversie probe assay. Omdat elke probe een unieke sequence tag heeft om het in de array
en gemeenschappelijke PCR-primer-sites te identificeren, kunnen er duizenden probes worden
toegevoegd aan een enkele set van genomisch DNA6. Daarnaast zijn de PCR-primer sites hetzelfde
voor alle probes, één primerset kan dus alle geligeerde probes amplificeren. Voor een schematische
weergave van de methode zie figuur 83.
De target sequentie kan middels array gebaseerde hybridisatie methoden of met behulp van
sequencing worden geïdentificeerd. Als de array gebaseerde benadering wordt gebruikt kan de
probe eventueel een probe specifiek label bevatten dat zowel de probe als de genomische regio
identificeert6. De tags van elke probe worden vrijgegeven door het splitsen van de tag release site
met behulp van restrictie-enzymen. Deze tags worden vervolgens gehybridiseerd aan de sequenties
die op de array worden geplaatst. De vastgelegde target kan ook worden geïdentificeerd door het
sequencen van de probe dat nu ook de target bevat. Traditionele Sanger sequencing, Next
generation sequencing of high-throughput technologieën zoals SOLiD, Illumina of Roche 454 kunnen
worden gebruikt voor dit doel6.
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Figuur 8
Schematische weergave van de werking van het molecular inversion probes (MIP’s) systeem3. De target
complementaire regio’s H1 en H2 binden aan de target sequentie met daartussen het target DNA. De uiteinden
van de probe worden geligeerd door ligase wat resulteert in een volledig gecirculariseerde probe. Zodra de
probe is geligeerd en gecirculariseerd wordt het vrijgegeven van de target sequentie en wordt het resterende
lineaire DNA en niet-gereageerde probes door een exonuclease behandeling afgebroken. De probe-release site
X1 wordt geknipt door restrictie-enzymen zodat de probe weer wordt gelineariseerd. Hierna wordt traditioneel
een PCR amplificatie uitgevoerd om de target sequentie te amplificeren met de universele primers van de probe.
De target sequentie kan middels array gebaseerde hybridisatie methoden of met behulp van sequencing
worden geïdentificeerd6.

De Illumina sequencing technologie maakt gebruik van template moleculen die worden bevestigd op
een vast substraat en met behulp van een brug PCR verder worden geamplificeerd, zie figuur 923. Bij
deze aanpak worden zowel de forward als de reversed PCR primers gebonden aan een vast substraat
door een flexibele linker. Hierdoor zullen alle amplicons die voorvloeien van een template molecuul
tijdens de amplificatie geïmmobiliseerd blijven en clusters vormen op een fysieke locatie op het
array32. De solid-phase amplificatie bestaat uit twee stappen, ten eerste de initiële priming en
verlenging van de enkelstrengs, enkel-molecuul template en ten tweede brugamplificatie van de
geïmmobiliseerde template met aangrenzende primers zodat er clusters gevormd worden23.

10

Figuur 9
De Illumina technologie is gebaseerd op de brug PCR om klonale sequencing functies te amplificeren. Kortom,
een in vitro geconstrueerde adapter-geflankeerd shotgun bibliotheek wordt PCR geamplificeerd. Beide primers
bekleden het oppervlak van een vast substraat, gehecht aan hun 5'-uiteinden door een flexibele linker. Als
gevolg amplificatieproducten afkomstig van elk lid van de template bibliotheek blijven lokaal gebonden in de
buurt van het punt van oorsprong. Aan het eind van de PCR bevat elk klonaal cluster ~ 1.000 exemplaren van
één lid van de template bibliotheek23.

Sequencing templates worden geïmmobiliseerd op een flow celoppervlak dat is ontworpen om het
DNA te presenteren op een wijze die het DNA toegankelijker maakt voor enzymen en tegelijkertijd
een hoge stabiliteit van de template en lage niet-specifieke binding van fluorescent gelabelde
nucleotiden waarborgt32. Vaste-fase-amplificatie maakt tot 1000 identieke kopieën van elk
afzonderlijke template molecuul in de dichte nabijheid (diameter van één micron of minder). Omdat
dit proces niet fotolithografie, mechanische spotting of het positioneren van beads in wells omvat,
kunnen dichtheden in de orde van tien miljoen single-molecule clusters per vierkante centimeter
worden bereikt15. Na het genereren van de clusters zijn de amplicons enkelstrengs (linearisatie).
Vervolgens wordt een sequencing primer, met een universele sequentie die de target sequentie
flankeert, gehybridiseerd32.
Na de amplificatie wordt er een Sequencing door synthese (SBS) technologie gebruikt om de clusters
parallel te sequencen15. Sequencing door synthese (SBS) technologie gebruikt vier fluorescentgemerkte nucleotiden om de tientallen miljoenen clusters op het doorstroomoppervlak parallel te
sequensen, zie figuur 1023. Tijdens elke sequencing cyclus wordt een gelabeld deoxynucleoside
trifosfaat (ddNTP) toegevoegd aan de nucleïnezuurketen. Het nucleotide label dient als een
terminator voor de polymerisatie, na elke dNTP incorporatie wordt de fluorescerende kleurstof in
beeld gebracht om de base te identificeren. Deze wordt vervolgens gesplitst om de incorporatie van
de volgende nucleotide toe te staan15. De vier kleuren worden gedetecteerd door totale interne
reflectie fluorescentie (TIRF) met behulp van twee lasers, de output wordt weergegeven in figuur
10b23.
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Figuur 10
a) De vier kleuren cyclische omkeerbaar terminatie (CRT) methode maakt gebruik van Illumina/Solexa's
3'-O-azidomethyl omkeerbare terminator chemie met vaste-fase-geamplificeerde template clusters. Na
de beeldvorming vindt er een splitsingsstap plaats dat de fluorescente kleurstoffen verwijdert en de 3'OH-groep regenereert met het reductiemiddel tris(2-carboxyethyl)fosfine (TCEP)23.
b) De vier-kleuren beelden markeren de sequencing gegevens van twee klonaal geamplificeerde
templates23.

Sequentievarianten worden gecalled door de reads uit te lijnen tegen een referentie genoom met
behulp van bioinformatica instrumenten23. Er zijn beperkingen bij het gebruik van deze benadering,
zo is het uit lijnen van reads binnen repetitieve regio's in het referentiegenoom of binnen
overeenkomstige gebieden die niet bestaan in het referentiegenoom erg lastig. Dit laatste kan
worden veroorzaakt door gaten in het referentie genoom of door structurele varianten van het
geanalyseerde genoom23.

12

2.6. SCNA1 expressie en 5’ untranslated regions

De promoter regio en gerelateerde transcriptiefactoren spelen een primaire rol in de regulatie van
gen expressie19. Het 5' niet getranslateerde gebied (5' UTR) (ook bekend als een leiderssequentie of
Leader RNA) is het gebied in het mRNA dat zich direct stroomopwaarts van het startcodon bevindt.
Hoewel het “niet getranslateerd” wordt genoemd, wordt de 5' UTR of een deel ervan soms vertaald
in een eiwit product. Dit product kan vervolgens zelf de translatie reguleren van de coderende
sequentie van het mRNA. In veel andere organismen wordt er niets van het 5’UTR getranslateerd
maar vormen deze een complexe secundaire structuur die de translatie reguleert9.
De gemiddelde lengte van een 5’UTR is 100 tot 220 nucleotiden. In gewervelde zijn de 5’UTR’s vaak
langer in transcripten die coderen voor transcriptiefactoren, proto-oncogenen, groeifactoren en hun
receptoren en eiwitten die slecht worden omgezet onder normale condities1. Een hoog GC-gehalte is
ook een geconserveerde functie, met waarden die 60% overtreffen bij warmbloedige gewervelden.
In het kader van de haarspeldstructuren kan het GC-gehalte de eiwittranslatie efficiëntie
beïnvloeden, onafhankelijk van de hairpin thermische stabiliteit en hairpin positie1.
Recent onderzoek laat zien dat niet getransleerde exonen aan de 5’ kant van verschillende genen, die
verantwoordelijk zijn voor de expressie van natriumkanalen, een verhoging van de genexpressie tot
gevolg kunnen hebben19. De voltage gated natriumkanalen hebben complexe 5’UTR’s en daarvan is
het menselijk SCN1A de meest complexe met zeven niet coderende exonen die zijn verdeeld over
een 75 kb interval upstream van het eerste coderende exon19. SCN1A heeft een variabel 5’ UTR
inclusief twee veelgebruikte niet-coderende exonen. Het upstream genomisch fragment van één van
de coderende exons heeft een enhancer / promoter regio, gerapporteerd door Lange et al. Mutaties
of chromosomale deleties die dergelijke regulerende gebieden beïnvloeden zouden de SCN1A
transcriptie kunnen verminderen en haplo insufficiëntie veroorzaken wat kan leiden tot epilepsie24.
De eerste SCN1A 5’ UEs met een mogelijke regulerende functie werden in 2008 ontdekt door Long et
al19. Tot 71 kb stroomopwaarts van de ATG van het eerste coderende exon van SCN1A werden deze
gebieden (h1u, h2u en h3u) geanalyseerd en gebruikt voor functionele expressie assays. h1u bleek de
luciferase expressie in functionele assays te verhogen, dit is een indicatie dat dit gebied een
versterkende regio is voor SCN1A transcriptie19. Twee jaar later ontdekte Nakayama et al24 nog drie
5’ UEs, waarvan de eerste h1a deels overlapt met h1u. De tweede en derde 5’ UEs, ook wel h1b en
h1d genoemd, bevinden zicht tussen h1u en h2u, voor een overzicht van de locaties zie figuur 1118.
h1a en h1b werden inclusief de 5’ regios tot 2.5 kbp in luciferase vectoren gekloneerd. H1b liet een
expressie zien die twee keer zo hoog was in vergelijking met h1a24. De verhoging van de expressie
van SCN1A door 5’ UEs is gecompliceerd omdat expressie niveaus verschillen per celtype. Het is wel
duidelijk dat SCN1A 5’UEs de expressie verhogen en mutaties in deze regio’s de activiteit van het
SCN1A gen kunnen beïnvloeden24.

Figuur 11
Overzicht van de SCN1A 5’untanslated exons. De veelgebruikte exons (h1a/h1u, h1b, h1c/h2u, en h3u) zijn
aangegeven met de witte balken en de zelden gebruikte exons (h1d, h1e, h1f, en h1g) zijn weergegeven met de
zwarte balken. Ook de translatie start site, ATG, is weergegeven, de afstand tussen de veelgebruikte exons zijn
aangegeven in kilobasen18.
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2.7. SCNA1 expressie: Luciferase assay

In de cellen van zoogdieren worden dual reporters vaak gebruikt om de nauwkeurigheid van
transiënte-reporter assays te verbeteren bij de analyse van genexpressie21. Het gebruik van deletie
analyses om de cis-elementen binnen een promoter te definiëren vereist dat promoter deletie
plasmiden paarsgewijs getransfecteerd, zoals in een psicheck-2 vector zie figuur 1229, worden met
een controle reporter. Dit verschaft een interne controle voor het normaliseren van de werking van
de experimentele reporter. Een reporter systeem dat in zoogdiercellen voor genexpressie studies
wordt gebruikt is de duale luciferase reporter (DLR) assay. De DLR-assay maakt gebruik van de
verschillende biochemische vereisten voor luminescentie van luciferase eiwitten van de vuurvlieg
(Photinus pyralis) en het zee viooltje (Renilla reniformis)21.

Figuur 12
Overzicht psiCHECK-2 vector, hRluc (renilla luciferase) expressie is onder controle van de insert, hluc+ (firefly
luciferase) is onder controle van de HSV-TK promotor om de hRluc expressie te normaliseren. De rode pijl geeft
de 5’ untranslated exon upstream van hRluc aan29.

Zowel de vuurvlieg als de Renilla luciferase proteïnen hebben bewezen zeer effectieve gen reporters
te zijn. De testen zijn zeer gevoelig, snel, reproduceerbaar en gemakkelijk uit te voeren21. Bovendien
laten beide luciferasen een lineaire range zien in activiteit van tenminste 5 ordergroottes. Vuurvlieg
luciferase (Fluc) is een 61-kDa monomerisch eiwit dat geen posttranslationele verwerking voor
activiteit vereist. Luminescentie treedt op via de oxidatie van luciferine tot oxyluciferine in een
reactie met ATP, Mg2 + en O2. Renilla luciferase (Rluc) is een 36-kDa monomerisch eiwit dat
geglycosyleerd wordt in de natuurlijke gastheer, er is echter geen posttranslationele modificatie
vereist voor de activiteit21. De luminescentie die wordt geproduceerd door Renilla luciferase maakt
gebruikt van O2 en coelenterazine. Het verschil in de substraten van de twee luciferasen maakt het
mogelijk om selectief een onderscheid te kunnen maken tussen de luminescerende reacties. Met de
DLR reagentia kan de luminescentie van het vuurvlieg luciferase wordt gemeten door het toevoegen
van luciferine reagens21. Deze reactie wordt vervolgens gestopt terwijl gelijktijdige de activering van
de luminescentie van Renilla luciferase plaatsvindt. Op deze manier kan achtereenvolgens de
luminescentie van beide reporters in een enkele reactiebuis worden gemeten21.
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3. Materiaal en Methode

In het komende hoofdstuk is beschreven welke apparatuur en chemicaliën er gebruikt zijn tijdens het
gehele onderzoek. In hoofdstuk 3.2. staat per onderzoek beschreven welke stappen er zijn
uitgevoerd. Voor de msds van Ethidium Bromide zie Bijlage I.

3.1. Materiaal
Laboratorium apparatuur

Vortex-Genie 2, 230V, European Plug (Model G560E), “Scientific Industries, Inc.”; Microcentrifuge,
MiniStar silverline, Max. RCF 2000, “VWR international”; Sorvall Legend T, id: 20057916, “Thermo
scientific”; Pipetten 2, 10, 20, 200, 1000 µl “Gilson”; 0-10 µl Graduated Filter Tip (Sterile), TipOne®
Tips, “Star Labs”; 200μL pipet tips, graduated, reload system, yellow, non-sterile, polypropylene,
DeckWorks™ standard pipet tips, “Corning”; College Balance, model: B502-S, “Mettler Toledo”;
Hybex microsample incubator, “SciGene”.

Nanodrop

Nanodrop 2000 spectrophotometer, software: Nanodrop 2000/2000c, “Thermo scientific”; Elution
buffer, 15 ml, lot: 148017776, “Qiagen”;

PCR amplificatie

Referentie DNA, afkomstig van de afdeling Diagnostiek, opgelost in elutie buffer, 25 ng/µl ;
Magnesium Chloride Solution, 25 mM, lot: 1402002, “Applied Biosystems”; dNTP mix, elk 10mM in
water, totaal 40mM, pH 7.5, “Promega”; 10 x PCR gold buffer, contains no MgCl2, lot: 141001,
“Applied Biosystems”; AmpliTaq gold, 250 units, 5 U/µl, lot: 1404004, “Applied Biosystems”; Water
ultra-pure for uhplc and lc-ms, Millipore advantage A10, “Millipore”; PCR microplate, Polypropylene
96-well half skirt amplification PCR plate, Non-sterile, PCR-96M2-HS-C, “Axygen”; PCR strip caps, PCR02-FCP-C, 8 caps/strip, “Axygen”; GeneAmp PCR system 9700 thermal cycler, ±0.25°C from 35.0°C–
99.9°C, “Applied Biosystems”; Gradiënt cycler, Peltier Thermal Cycler PTC-200, “Bio-Rad”.

Gelelektroforese

Gelelektroforese systemen van “Bio-Rad”; PowerPac basic, 041 BR 04705, max 150 VA, “Bio-Rad”;
Agarose MP, 500 g, lot: 17618000, “Roche”; TBE buffer, 10X (pH 8.3), “Promega”; Ethidium Bromide
solution, 10 mg/mL in H2O, lot: 0001409626, “Sigma”; Orange G, CAS-Nummer 1936-15-8, “SigmaAldrich”; Generuler 50 bp DNA ladder, 0,5 µg/µl, 50µg, lot: 00082795, “Fermentas”; Generuler 1 kb
DNA ladder, 0,5 µg/µl, 50µg, lot: 00033708, “Fermentas”; Proxima 10 phi, camera: CMLN_13S214,
S/N: 8400185, software: Proxima AQ-4 for proxima 10 phi “Isogen lifescience”.

Zuivering PCR producten

Multiscreen filter plates PCR, lot: R4HA77154, “Millipore”; MultiScreenHTS Vacuum Manifold with
DirectStack™ Technology “Millipore”.

Sequence reactie

M13 primers “Biolegio”; Big Dye Terminator V1.1 cycle, sequencing RR-100, lot: 1412085, “Applied
Biosystems”.

Zuivering sequence producten

Sephadex G-50, superfine, lot: 10221553, “GE-healthcare”; MultiScreen Column Loader, 45 µL, black,
aluminium, non-sterile, “Millipore”; Multiscreen-HV, 96 well plates, 0.45 µm, low protein binding, lot:
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R4NA09551, “Millipore”; Thermowell 96-well plate, polycarbonate, non-sterile, lot: 05015001,
“Costar”.

Capillaire gelelektroforese

3730 DNA analyser, serial no: 16107-018, software: Foundation data collection V3.0, “Applied
Biosystems”; MicroAmp optical 96-well reaction plate with barcode, ref: 4306737, ”Applied
Biosystems”; Chromas Lite software, version 2.1.1. 1998-2013, “Technelysium Pty Ltd”.

Kloneren

In-fusion primers “Biolegio”; psiCHECK™-2 Vector, “Promega”; CloneAmp Hifi PCR premix (2x) lot:
1308273A, “Clontech”; Nhei fast digest 50 µl (50 reacties), lot:00255053, “Thermo scientific”; 10x fast
digest green buffer, 1ml, lot: 00254542, “Thermo scientific”.

3.2. Methode
3.2.1. MIP’s en Next generation sequencing: data analyse

Bij patiënten met ernstige mutaties binnen het SCN1A gen, maar met een mild fenotype, kon
mosaïcisme een verklaring zijn. Een aantal patiënten met een ernstige mutatie maar een mild
fenotype werden geselecteerd voor onderzoek. Er werden ook patiënten geselecteerd die een
relatief milde mutatie hadden maar een ernstig fenotypen lieten zien. De mutaties in het SCN1A gen
van deze patiënten werden vastgesteld door de afdeling Diagnostiek met Sanger Sequencing. Een
Next Generation Sequencing methode werd opgezet en vervolgens gevalideerd met behulp van het
patiëntenmateriaal als controle. De resultaten van 11 patiënten en hun familie werden vervolgens
geanalyseerd met behulp van Integrative Genomics Viewer (IGV) en Variant Call Format (vcf) files.

Integrative Genomics Viewer (IGV)

Na de amplificatie van de sequenties met behulp van de MIP’s en de analyse met behulp van Next
Generation Sequencing door het Hubrecht Instituut, werd de data aangeleverd in BAM files. In deze
BAM files was de ruwe informatie aanwezig van de data analyse. Met behulp van de Integrative
Genomics Viewer (IGV) werd de data gevisualiseerd waardoor real-time verkenning van de
grootschalige genomische datasets mogelijk werd. Bij een zeer wijds beeld, zoals van het hele
genoom, zouden de NGS gegevens vertegenwoordigd zijn als een eenvoudig dekkingsplot. Forward
reads kregen een roze en Reversed reads een blauwe kleur, SNP’s werden weergegeven met
verschillende kleuren, groen (Adenine), rood (Thymine), blauw (Cytosine) en oranje (Guanine).

Variant Call Format (vcf)

Naast een weergave in IGV kon de data worden weergegeven in Variant Call Format files (vcf). In
deze vcf files werd de data gefilterd en per positie voor elk monster weergegeven in een
GT:AD:DP:GQ:PL format. GT gaf het genotype aan met getallen, 0 stond voor het Wildtype en 1 (of
meer) stond voor een bepaalde variant, een Heterozygote variant werd weergeven met 0/1. AD
stond voor de Allelic Depth, dit gaf aan hoeveel reads counts per allel werden gedetecteerd. De read
depth voor een bepaalde positie werd weergegeven door de DP, dit was het totaal aantal reads voor
een positie. GQ (Genotype quality) en de PL (Phred-scaled likelihoods for genotypes) gaf de
betrouwbaarheid weer van de door vcf toegekende genotypes.

3.2.2. Validatie Next generation sequencing resultaten TEGA

In het project TEGA werden 370 kandidaatgenen getest in 300 patiënten met epileptische
encefalopathie, deze analyse leverde ongeveer 600 novel hits op. Om vals-positieve resultaten uit te
sluiten en te bepalen of de methode geschikt was voor analyse, werden een aantal monsters en
kandidaatgenen opgevolgd. Hierbij werden genen geselecteerd die meer hits hadden dan op grond
van toeval werd verwacht. Uiteindelijk werden 22 monsters geanalyseerd met behulp van 18
primersets.
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Primerdesign

Primersets werden ontworpen met behulp van Primer3Plus software en de UCSC website. De positie
van de varianten werden in UCSC weergeven waarna een grotere DNA sequentie, dat de variant
bevatte, werd geselecteerd. Binnen deze sequentie werd met behulp van Primer3Plus een forward
en reversed primer ontworpen. De primers werden zodanig gekozen dat deze niet over een SNP of
repetitieve sequentie lagen. De In Silico tool van UCSC werd vervolgens gebruikt ter controle van de
primers op specifieke binding. Na het primers design werd een M13-primer staart aan het ontwerp
toegevoegd zodat een universele M13 primer bij het sequencen gebruikt kon worden. Primers
werden besteld bij “Biolegio”, voor verdere informatie zie Bijlage II.

Voorbereiding primers en patiëntenmateriaal

Primers afkomstig van “Biolegio” werden verdund met Milliq tot een 100x stockoplossing. Vanuit
deze stockoplossing werd een 10x werkoplossing bereidt door 10 µl 100x primer stockoplossing op te
lossen in 90 µl Milliq. Vanuit de Diagnostiek werd het patiënten DNA geleverd, geïsoleerd uit bloed,
opgelost in elutie buffer. De concentratie en zuiverheid van de monsters werd bepaald met de
Nanodrop 2000, als blanco werd elutie buffer gebruikt.

PCR optimalisatie

Voor het optimaliseren van de PCR werd elke primerset geamplificeerd met het TouchDown
protocol, de reactie werd in duplo uitgevoerd. Voor elke primerset was de PCR input: 2 µl Referentie
DNA CEPH 1347-01 25 ng/µl, 1 µl Forward primer, 1 µl Reversed primer, 2 µl MgCl2 (25 mM), 2 µl
dNTP’s, 2 µl Taq buffer (10x), 0.16 µl Taq polymerase (5U/µl) en 9.84 µl Milliq. De primersets werden
vervolgens geamplificeerd met het volgende PCR programma (TouchDown):
7 min 95°C, 15 cycli: 30 sec 95°C, 30 sec 65°C, 60 sec 72°C, 27 cycli: 30 sec 95°C, 30 sec 58°C, 60 sec
72°C, Final extension: 7 min 72°C, ∞ 8°C
Een 2% gelelektroforese werd ingezet ter controle van de PCR producten. 2 gram Agarose werd
afgewogen en opgelost in 100 ml 1x TBE. Na opwarmen van het mengsel werd 5 µl Ethidium Bromide
toegevoegd. Tijdens het stollen van de gel werd 4 µl PCR product gemengd met 4 µl 2x Orange G, als
marker werd 2.5 µl GeneRuler 50 bp gebruikt. De gel werd gerund op 100 V gedurende 1 uur.
Bij een aantal primersets bleek een gradiënt PCR noodzakelijk voor het vaststellen van de optimale
annealingstemperatuur. Een gradiënt PCR met annealingstemperaturen van 55-65°C werd ingezet, in
totaal werden zes temperaturen getest in duplo. De volgende temperaturen werden getest, 55.0°C;
55.9°C; 57.8°C; 61.0°C; 63.5°C; 64.8°C. De input in de PCR was: 2 µl Referentie DNA CEPH 1347-01 25
ng/µl, 1 µl Forward primer, 1 µl Reversed primer, 2 µl MgCl2 (25 mM), 2 µl dNTP’s, 2 µl Taq buffer
(10x), 0.16 µl Taq polymerase (5U/µl) en 9.84 µl Milliq.. De primersets werden vervolgens
geamplificeerd met het volgende PCR programma:
7 min 95°C, 35 cycli: 30 sec 95°C, 30 sec 50-65°C, 60 sec 72°C, Final extension: 7 min 72°C, ∞ 8°C
De PCR producten werden vervolgens op gel gebracht zoals eerder al is beschreven en de optimale
annealingstemperatuur werd vastgesteld.

Analyse patiëntenmateriaal

Het patiënten DNA werd geamplificeerd met behulp van de geoptimaliseerde PCR methode, de DNA
input was 50 ng per reactie, en gecontroleerd met een 2% Agarose gel. Na amplificatie werd het
overgebleven PCR product gezuiverd met behulp van een Multiscreen filter plaat. Hiervoor werd
Milliq aan de PCR producten toegevoegd tot een totaal volume van 100 µl, dit mengsel werd
aangebracht op het filter van de Multiscreen filter plaat. De plaat werd vacuüm getrokken gedurende
7 minuten. Als laatste werd er 20 µl Milliq aan de wells toegevoegd en gedurende 10 minuten
geschud. Het mengsel werd overgebracht op een 96 wells plaat. Een sequence reactie werd ingezet
door 1 µl Forward of 1 µl Reversed M13 primer, 0.4 µl gezuiverd PCR product en 1 µl Big dye te
mengen met 7.6 µl Milliq. Vervolgens werd het sequence programma ingezet:
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1 min 94°C, 25 cycli: 10 sec 94°C, 5 sec 50°C, 4 min 60°C, ∞ 8°C
Een Sephadex gel werd bereidt om de sequence producten te zuiveren. Met behulp van de Sephadex
loader werd de Sephadex aangebracht op een Multiscreen-HV plaat. Aan elke well werd 300 µl Milliq
toegevoegd. Na 2 tot 2.5 uur werd de Sephadex gecentrifugeerd gedurende 10 min bij 710 xg. 10 µl
Milliq werd aan het sequence product toegevoegd waarna dit op de Sephadex gel werd aangebracht.
Hierna werd de plaat nogmaals gecentrifugeerd gedurende 10 min bij 710 xg. In totaal werd 10 µl
gezuiverd sequence product op een barcoded 96-wells plaat gebracht en geanalyseerd door de ABI3730. De data die werd verkregen van de ABI-3730 werd geanalyseerd met Chromas Lite software
om de varianten te identificeren.

3.2.3. 5’UTR SCN1A novel variants

Van 94 patiënten werden delen van het 5’UTR geanalyseerd met behulp van Next Generation
Sequencing, hierbij werden diverse novel hits ontdekt. Onderzocht werd of de novel variants
mogelijk een effect hadden op de expressie van het SCN1A gen. Met behulp van Sanger sequencing
werden drie varianten gecontroleerd waarna een follow-up met behulp van luciferase werd gestart.

Primerdesign Sanger sequencing

Primersets werden ontworpen met behulp van Primer3Plus software en de UCSC website op
dezelfde manier als de primersets uit de voorgaande analyse. Na het primerdesign werd een M13primer staart aan het ontwerp toegevoegd zodat een universele M13 primer bij het sequencen
gebruikt kon worden. Primers werden besteld bij “Biolegio”, voor verdere informatie zie Bijlage II.

Voorbereiding primers en materiaal familie patiënten

Primers afkomstig van “Biolegio” werden verdund met Milliq tot een 100x stockoplossing. Vanuit
deze stockoplossing werd een 10x werkoplossing bereidt door 10 µl 100x primer stockoplossing op te
lossen in 90 µl Milliq. Vanuit de Diagnostiek werd het DNA van de ouders van patiënten aangeleverd,
geïsoleerd uit bloed, opgelost in elutie buffer. De concentratie en zuiverheid van de monsters werd
bepaald met de Nanodrop 2000, als blanco werd elutie buffer gebruikt.

Analyse materiaal ouders patiënten

Het DNA van de ouders werd geamplificeerd met behulp van de TouchDown PCR methode. De input
van de PCR was: 2 µl DNA 25 ng/µl, 1 µl Forward primer, 1 µl Reversed primer, 2 µl MgCl2 (25 mM), 2
µl dNTP’s, 2 µl Taq buffer (10x), 0.16 µl Taq polymerase (5U/µl) en 9.84 µl Milliq.
7 min 95°C, 15 cycli: 30 sec 95°C, 30 sec 65°C, 60 sec 72°C, 27 cycli: 30 sec 95°C, 30 sec 58°C, 60 sec
72°C, Final extension: 7 min 72°C, ∞ 8°C
Een 2% gelelektroforese werd ingezet ter controle van de PCR producten. 2 gram Agarose werd
afgewogen en opgelost in 100 ml 1x TBE. Na opwarmen van het mengsel werd 5 µl Ethidium Bromide
toegevoegd. Tijdens het stollen van de gel werd 4 µl PCR product gemengd met 4 µl 2x Orange G, als
marker werd 2.5 µl GeneRuler 50 bp gebruikt. De gel werd gerund op 100 V gedurende 1 uur.
Na amplificatie werd het overgebleven PCR product gezuiverd met behulp van een Multiscreen filter
plaat. Hiervoor werd Milliq aan de PCR producten toegevoegd tot een totaal volume van 100 µl, dit
mengsel werd aangebracht op het filter van de Multiscreen filter plaat. De plaat werd vacuüm
getrokken gedurende 7 minuten. Als laatste werd 20 µl Milliq aan de wells toegevoegd en gedurende
10 minuten geschud. Het mengsel werd overgebracht op een 96 wells plaat. Een sequence reactie
werd ingezet door 1 µl Forward of 1 µl Reversed M13 primer, 0.4 µl gezuiverd PCR product en 1 µl
Big dye te mengen met 7.6 µl Milliq. Vervolgens werd het sequence programma ingezet:
1 min 94°C, 25 cycli: 10 sec 94°C, 5 sec 50°C, 4 min 60°C, ∞ 8°C
Een Sephadex gel werd bereidt om de sequence producten te kunnen zuiveren. Met behulp van de
Sephadex loader werd de Sephadex aangebracht op een Multiscreen-HV plaat. Aan elke well werd
300 µl Milliq toegevoegd. Na 2 tot 2.5 uur werd de Sephadex gecentrifugeerd gedurende 10 min bij
710 xg. 10 µl Milliq werd aan het sequence product toegevoegd waarna dit op de Sephadex gel werd
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aangebracht. Hierna werd de plaat nogmaals gecentrifugeerd gedurende 10 min bij 710 xg. In totaal
werd 10 µl gezuiverd sequence product op een barcoded 96-wells plaat gebracht en geanalyseerd
door de ABI-3730. De data die werd verkregen van de ABI-3730 werd geanalyseerd met Chromas Lite
software om de varianten te identificeren.

Amplificatie van de insert

De In-Fusion primerset die werd gebruikt om de insert van 2598 bp te amplificeren werd ontworpen
en geoptimaliseerd door voorganger Wout Weuring. Met een gradiënt PCR werd door hem de
optimale annealingstemperatuur gesteld op 60°C. De primerset werd met referentie DNA en de
monsters geamplificeerd. Hiervoor was de PCR input: 2 µl referentie DNA 1331-01 (25 ng/µl) of 2 µl
DNA monsters (25 ng/µl), 12.5 µl CloneAmp HiFi PCR premix (2x), 0.2 µl Forward primer INF_FW5,
0.2 µl Reversed primer INF_RV5 en 10.1 µl Milliq. Met het onderstaande programma werd het
referentie DNA geamplificeerd:
7 min 94°C, 30 cycli: 10 sec 98°C, 30 sec 60°C, 3 min 72°C, Final extension: 10 min 72°C, ∞ 8°C
Een 1% gelelektroforese werd ingezet ter controle van de PCR producten. 2 gram Agarose werd
afgewogen en opgelost in 200 ml 1x TBE. Na opwarmen van het mengsel werd 10 µl Ethidium
Bromide toegevoegd. Tijdens het stollen van de gel werd 4 µl PCR product gemengd met 4 µl 2x
Orange G, als marker werd 2.5 µl GeneRuler 1 kb gebruikt. De gel werd gerund op 100 V gedurende 1
uur.

Functionele voorspelling van de varianten

Een transcriptiefactor bindingssite voorspellingstool werd gebruikt om het effect van een variant in
het 5´UTR van SCN1A te voorspellen. De sequentie zonder de variant (Wt) werd geïmporteerd en
vergeleken met de resultaten van de run van de sequentie met de variant (Mut). Het programma dat
hiervoor werd gebruikt was PROMO:
http://alggen.lsi.upc.es/cgi-bin/promo_v3/promo/promoinit.cgi?dirDB=TF_8.3
De ontwerpers van het programma’s waarschuwden er wel voor dat veel van de voorspelde
bindingsplaatsen geen echte sites waren. De kans scores die door het programma werden gegeven
dienden alleen ter indicatie.
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4. Resultaten
4.1. MIP’s en Next generation sequencing: data analyse

Het SCN1A gen van 25 patiënten en hun familie (proband, moeder, vader) is door de afdeling
Diagnostiek onderzocht met behulp van Sanger sequencing, waarbij verschillende varianten zijn
geïdentificeerd. Een methode met behulp van Moleculair Inversion Probes voor de MiSeq Next
Generation Sequencing voor het SCN1A gen werd vervolgens opgezet door de afdeling Biomedische
Genetica. Om mosaïcisme en mutaties vast te kunnen stellen in patiëntenmateriaal dient de
methode en de data-analyse optimaal te verlopen. Er diende bevestigd te worden of de met Sanger
Sequencing geïdentificeerde varianten ook geïdentificeerd konden worden met NGS. De resultaten
van de eerste analyses dienen ter controle en eventuele verbetering van de NGS methode. De 25
families werden in 2 runs opgesplitst, de resultaten van familie 14 tot en met 25 werden
geanalyseerd met behulp van Integrative Genomics Viewer (IGV) en Variant Call Format (vcf). De
door Diagnostiek geïdentificeerde varianten van familie 14 tot en met 25 zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 Informatie patiëntenmateriaal en bijbehorende varianten in het SCN1A gen aangeleverd door de
afdeling Diagnostiek. Voor alle aanvullende informatie over de patiënten zie bijlage III.

Familie Familielid

Genotype

Fenotype

Variant

14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
20

Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband

Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot

Mild aangedaan, nonsense

20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25

Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader
Proband
Moeder
Vader

Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Homozygoot
Homozygoot

Chr2:166894639 [G>A]
Wildtype G
Wildtype G
Chr2:166859047 [G>A]
Wildtype G
Wildtype G
Chr2:166872158 [T/-]
Wildtype T
Wildtype T
Chr2:166892614 [CAA>C]
Wildtype CAA
Wildtype CAA
Chr2:166898801 (deletie)
Wildtype
Wildtype
Chr2:166908469 [CAG/-] +
[-/ATTACA]
Wildtype CTG
Wildtype CTG
Chr2:166866245 [C>A]
Wildtype C
Wildtype C
Chr2:166856273 [C>T]
Wildtype C
Wildtype C
Chr2:166894440 [C>T]
Wildtype C
Wildtype C
Chr2:166868783 [C>A]
Wildtype C
Wildtype C
Chr2:166848437 [G>A]
Wildtype G
Wildtype G

Mild aangedaan, nonsense

ernstig aangedaan, frameshift

ernstig aangedaan, frameshift

ernstig aangedaan, frameshift

ernstig aangedaan, frameshift

ernstig aangedaan, missense

ernstig aangedaan, missense

ernstig aangedaan, missense

ernstig aangedaan, missense

ernstig aangedaan, missense
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4.1.1. Data analyse met behulp van Integrative Genomics Viewer (IGV)

De resultaten van de analyse van de varianten in IGV zijn weergegeven in tabel 2. Na analyse werd
bevestigd dat de ouders van de patiënten Homozygoot zijn voor het Wildtype op de des betreffende
posities, deze zijn verder buiten beschouwing gelaten. Wanneer de te identificeren variant niet werd
geïdentificeerd binnen IGV, werd deze geclassificeerd als “niet gevonden”. Uit de onderstaande tabel
2 blijkt dat zeven van de elf varianten zijn geïdentificeerd in het patiëntenmateriaal in IGV. In figuur
13 is als voorbeeld variant Chr2:166868783 weergegeven die in IGV is geïdentificeerd. IGV laat zien
dat de proband van familie 24 Heterozygoot C/A is voor positie Chr2:166868783. De variant wordt
weergegeven als de groene strepen (Adenine) binnen zowel de Forward als de Reversed sequentie.
Tabel 2 Overzicht van de resultaten van de NGS van de probands, gevisualiseerd met behulp van IGV.

Familie Variant
Proband

Genotype

Read count

Mapping
Quality

14

Chr2:166894639 [G>A]

Heterozygoot

60

15

Chr2:166859047 [G>A]

Heterozygoot

16
17

G: 44 (67%)
A: 22 (33%)
G: 5932 (74%)
A: 2121 (26%)

Chr2:166872158 [T/-]
Chr2:166892614 [CAA>C]

Niet gevonden
Heterozygoot

18
20

Niet gevonden
Niet gevonden

21
22

Chr2:166898801 [-22 bp]
Chr2:166908469 [del
CAG]+[ins ATTACA]
Chr2:166866245 [C>A]
Chr2:166856273 [C>T]

23

Chr2:166894440 [C>T]

Heterozygoot

24

Chr2:166868783 [C>A]

Heterozygoot

25

Chr2:166848437 [G>A]

Heterozygoot

Niet gevonden
Heterozygoot

A: 4279 (57%)
-: 3186 (43%)
A: 4280 (57%)
-: 3185 (43%)

60
60
60

60
60

C: 70 (35%)
T: 130 (65%)
C: 8369 (79%)
T: 2253 (21%)
C: 28418 (50%)
A: 27848 (50%)
G: 4958 (72%)
A: 1936 (28%)

60
60
60
0

Figuur 13: Resultaat NGS van de proband van familie 24 gevisualiseerd met IGV. De patiënt is Heterozygoot C/A
op Chr2:166868783, de variant A wordt weergegeven door groene strepen. De variant is in zowel de Forward
als de Reversed sequentie aanwezig. De read count voor C: 28418 (50%) en A: 27848 (50%), de mapping quality
is 60.
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de verhoudingen van het wildtype en de variant bij veel posities
niet 50/50 is. Bij variant Chr2:166859047 [G>A], in de proband van familie 15, is de verhouding G:
5932 (74%) A: 2121 (26%). In de software worden de probes, die 17 tot 20 bp lang zijn, aan de
uiteinden van de sequenties ook mee gemapt tegen de referentie sequentie. Omdat een probe geen
variant kan bevatten worden deze mee geteld als Wildtype. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats
in de verhouding wildtype/variant. Dit geldt ook voor de positie Chr2:166894440 [C>T], waarbij de
verhouding C: 8369 (79%) T: 2253 (21%) is. Naast dat de verhouding tussen het wildtype en de
variant veranderd kan het ook zo zijn dat varianten niet geïdentificeerd kunnen worden omdat deze
onder een probe liggen, dit is het geval bij variant Chr2:166872158 [T/-] die hierdoor niet
geïdentificeerd kon worden.
Verder valt uit de resultaten in tabel 2 op te maken dat veelal deleties niet worden terug gevonden in
IGV. Door de deletie is het voor IGV moeilijk om de sequentie juist te mappen tegen de referentie
sequentie, omdat de sequentie is veranderd. Het gaat hierbij om de varianten Chr2:166898801 (een
grote deletie van 22 bp) en Chr2:166908469 [del CAG]+[ins ATTACA]. Voor deze posities kunnen de
varianten niet worden bevestigd. De enige deletie die in deze cohort werd geïdentificeerd is
Chr2:166892614 [CAA>C], waarbij er een deletie van twee Adenine nucleotide plaatsvindt. In het
onderstaande figuur 14 is het IGV resultaat van Chr2:166892614 [CAA>C] weergegeven. De deleties
worden in IGV weergegeven als zwarte balken, hieruit blijkt dat de proband van familie 17
Heterozygoot is voor Chr2:166892614 [CAA>C].

Figuur 14: Resultaat NGS van de proband van familie 17 gevisualiseerd met IGV. De patiënt is Heterozygoot
CAA/C op Chr2:166868783, de deletie wordt weergegeven als zwarte balken. De variant is in zowel de Forward
als de Reversed sequentie aanwezig. De read count voor A: 4279 (57%), -: 3186 (43%) en A: 4280 (57%), -: 3185
(43%), de mapping quality is 60.

Naast de deleties is Chr2:166866245 [C>A] de enige variant die niet geïdentificeerd kon worden in de
resultaten van de proband van familie 21 in IGV. Uit het onderstaande figuur 15 blijkt dat de positie
niet is gecoverd door een probe waardoor er ook geen reads zijn geproduceerd tijdens de NGS.
Hierdoor kan niet worden bevestigd of deze variant aanwezig is in de patiënt.
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Figuur 15: Resultaat NGS van de proband van familie 21 gevisualiseerd met IGV. De positie van de variant is niet
gecoverd, de positie is weergegeven met de verticale balk, er zijn geen reads aanwezig om de aanwezigheid van
de variant te kunnen bevestigen. In een volgende analyse dienen de probes voor deze positie gecontroleerd te
worden op coverage.

Een bijkomende factor om rekening mee te houden bij het beoordelen van mogelijke genetische
veranderingen, is de mapping quality. In de bovenstaande tabel hebben de meeste posities een
mapping quality van 60, behalve positie Chr2:166848437 [G>A], deze heeft een mapping quality van
0. In IGV wordt dit gevisualiseerd als een transparante sequentie, zie figuur 16. De mapping quality
geeft weer hoe betrouwbaar de mapping tegen de referentie sequentie is. Wanneer de mapping
quality 0 is zal de read ook op een andere locatie kunnen worden gemapt met een even goede
plaatsing en is dus aspecifiek. Het kan zijn dat de positie binnen een repetitieve sequentie is
gelokaliseerd, hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de resultaten af.

Figuur 16: Resultaat NGS van de proband van familie 25 gevisualiseerd met IGV. De patiënt is Heterozygoot G/A
op Chr2:166848437, de variant A wordt weergegeven door groene strepen. De read count voor G: 4958 (72%)
en voor A: 1936 (28%), de mapping quality is 0.
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Uit de resultaten van IGV kan worden opgemaakt dat een aantal varianten in patiëntenmateriaal met
behulp van NGS kan worden geïdentificeerd en bevestigd. Wel moet er rekening worden gehouden
met deleties die voor de software moeilijk te identificeren zijn en de mapping quality bij repetitieve
sequenties. Wanneer de verhouding wildtype/variant scheef is, valt dit mogelijk te wijten aan probes
die worden mee gemapt. In volgende analyses dient de software zo ingesteld te worden dat probes
niet meer worden mee gemapt. Als laatste moet er gecontroleerd worden of alle varianten gecoverd
zijn door een probe en dient dit zo nodig te worden aangepast.

4.1.2. Data analyse met behulp van Variant Call Format (vcf) files

Naast een weergave in IGV kan de data worden weergegeven in Variant Call Format files (vcf). De
data wordt eerst gefilterd en vervolgens per positie voor elk monster weergegeven in het
GT:AD:DP:GQ:PL format. In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de resultaten van de
identificatie van de varianten in de vcf file. In vergelijking met de resultaten uit IGV zijn er minder
varianten geïdentificeerd in de vcf file.
Omdat in vcf bepaalde filters worden toegepast, zoals een mapping quality van >40 en een low
quality filter, zullen minder varianten worden geïdentificeerd omdat deze niet voldoen aan de
criteria. De varianten Chr2:166872158 [T/-], Chr2:166898801, Chr2:166908469 [CTG/-] en
Chr2:166866245 [C>A] zijn niet in IGV geïdentificeerd en werden ook niet in de vcf file verwacht en
terug gevonden. De variant Chr2:166848437 [G>A] in de proband van familie 25 gaf in IGV een
mapping quality van 0 weer en voldeed niet aan de mapping quality criteria >40 in de vcf file, deze
variant werd dan ook niet geïdentificeerd in vcf.
Tabel 3 Overzicht resultaten vcf file per monster in een GT:AD:DP:GQ:PL format. GT geeft het genotype aan met
getallen, 0 staat voor het Wildtype en 1 of meer staat voor een bepaalde variant, een Heterozygote variant
wordt weergeven met 0/1. AD staat voor de Allelic Depth, dit geeft aan hoeveel reads counts er zijn per allel. De
read depth voor een bepaalde positie wordt weergegeven door de DP, dit is het totaal aantal reads voor de
positie. GQ (Genotype quality) en de PL (Phred-scaled likelihoods for genotypes) geeft de betrouwbaarheid weer
van de door vcf toegekende genotypes.

#Chrom Positie

Ref

Familie 14, proband, 2006D02345
2
166894639
G
Familie 15, proband, 2007D05648
2
166859047
G
Familie 16, proband, D03-1946
2
166872158
T
Familie 17, proband, D02-3102
2
166892614
CAA
Familie 18, proband, 2006D06177
2
166898801
Familie 20, proband, D04-2406
2
166908469
CTG
Familie 21, proband, 2007D04863
2
166866245
C
Familie 22, proband, D03-2143
2
166856273
C
Familie 23, proband, D04-1488
2
166894440
C
Familie 24, proband, 2007D01694
2
166868783
C
Familie 25, proband, 2009D12837
2
166848437
G

Alt

Filter

Annotatie

Resultaat

A

PASS

Stop_gained

0/1:43,21:64:99:703,0,1627

A

PASS

Stop_gained

0/1:309,88:397:99:2522,0,11874

-

Niet gevonden

C

PASS

Frameshift

0/1:263,224:487:99:7911,0,10715

Niet gevonden
-

Niet gevonden

A

Niet gevonden

T

Niet gevonden

T

Niet gevonden

A

PASS

A

Niet gevonden

Missense

0/1:162,185:347:99:6092,0,5814
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Twee varianten die wel in IGV zijn geïdentificeerd maar niet in vcf, zijn Chr2:166856273 [C>T]
(Familie 22) en Chr2:166894440 [C>T] (Familie 23). Deze twee varianten voldoen aan de mapping
criteria gesteld in de vcf file. De andere filters die zijn ingesteld, stellen voornamelijk criteria aan de
kwaliteit van de reads en de read depth. Het is dus waarschijnlijk dat de kwaliteit van de reads of de
read depth niet voldoet aan de eisen. Hierdoor zijn deze varianten niet geïdentificeerd in de vcf file
maar wel in IGV. Om deze reden zijn zeer waarschijnlijk ook het aantal reads afwijkend in de vcf file
in vergelijking met de read count in IGV. Zo is de read count in IGV, voor positie Chr2:166859047
(familie 15), voor Guanine: 5932 (74%) en voor Adenine: 2121 (26%). De vcf file geeft een read count
voor Guanine: 309 (77%) en voor Adenine: 88 (23%), waarbij de verhouding G/A ongeveer gelijk blijft.
Een groot deel van de reads voldoet dus niet aan de criteria en wordt niet weergegeven in de vcf file.
Uit de bovenstaande resultaten kan worden opgemaakt dat door het toepassen van de gestelde
criteria enkele varianten niet zullen worden geïdentificeerd in de vcf file terwijl deze wel aanwezig en
bevestigd zijn in IGV. Hierdoor kunnen varianten een vals-negatief resultaat weergeven. Om deze
reden kan het noodzakelijk zijn om de criteria aan te passen en te verbeteren of om de kwaliteit van
de reads en de read depth te verbeteren.

4.2. Validatie Next generation sequencing resultaten TEGA

Voor de controle van de NGS resultaten van het TEGA experiment, waarbij er 370 kanditaatgenen
werden geanalyseerd in 300 patiënten met epileptische encefalopathie, werden enkele novel hits
met Sanger Sequencing opgevolgd. Eventuele vals-positieve resultaten kunnen hierdoor worden
vastgesteld. De resultaten van de Next Generation Sequencing leverde ongeveer 600 novel hits op,
hieruit zijn 22 genen geselecteerd die meer hits hadden dan op grond van toeval verwacht werd. In
tabel 4 zijn de genen en de posities weergegeven waar de novel hits zich bevinden, evenals de
monsters waarin deze zijn gedetecteerd. Voor de onderstaande posities werd met behulp van
Primer3Plus en UCSC primers ontworpen, voor de primersequenties zie Bijlage II, de te verwachtte
grootte van het amplicon (in bp) dat hierbij zou ontstaan is weergegeven in tabel 4.
Tabel 4 Overzicht van de monsters, genen, posities en de verwachtte grootte van het amplicon die zullen
worden geanalyseerd met behulp van Sanger Sequencing. De dik gedrukte rijen geven posities weer die
geamplificeerd zullen worden met dezelfde primersets, in totaal zijn er 20 primersets ontworpen.

Monster

#Chrom

Positie

na-change

aa-change

Gen

Product (bp)

2012D17010
2011D04106
2010D13404
2011D03337
2011D18313
2010D13404
2010D13404
D03/4526
2006D08584
2013D07774
2013D02329
D04/2218
2009D09514
2011D18262
2008D05091
2012D14133
2010D12136
2008D06721
2012D14133

2
3
3
3
4
5
6
11
11
12
12
14
14
14
16
16
16
17
17

27708242
113377196
113378814
113378917
39839551
168250310
33393588
134175015
134182781
110226369
110236532
102453836
102470980
102470982
28842384
28846668
56309967
46133898
46136737

T/A
A/C
G/A
G/A
C/T
C/T
T/C
A/G/A
C/T
C/A
G/A
A/G
T/G
C/T
C/T
G/A
G/A
G/C

K35N
D1111E
S572F
P538S
G1312D
R195H
L68P
frameshift
synonymous
D635N
D347Y
R862H
N1670S
S1671A
P438S
T878M
L36
A95T
D529H

IFT172
KIAA2018
KIAA2018
KIAA2018
PDS5A
SLIT3
SYNGAP1
GLB1L3
GLB1L3
TRPV4
TRPV4
DYNC1H1
DYNC1H1
DYNC1H1
ATXN2L
ATXN2L
GNAO1
NFE2L1
NFE2L1

380
383
407
"
372
402
325
349
368
385
351
409
414
"
408
422
409
407
405

25

2008D06721
2010D12136

20
X

62127325
53265568

C/T
G/T

G70S
Y924

EEF1A2
IQSEC2

367
365

4.2.1. Optimalisatie Primersets

Eerst werden de primersets geoptimaliseerd, hiervoor werden deze verdund tot een concentratie
van 50 ng/µl met behulp van Milliq. De primersets werden getest met behulp van referentie DNA in
duplo en eventueel verder geoptimaliseerd. Per sample werd het volgende aan de reactie
toegevoegd: 2 µl referentie DNA (25 ng/µl), 1 µl Forward en Reversed primer (50 ng/µl), 2 µl
Magnesium Chloride (25 mM), 2 µl dNTP’s (2 mM per nucleotide), 2 µl Taq buffer (10x), 0.16 µl Taq
polymerase (5U/µl) en 9.84 µl Milliq. Een PCR TouchDown protocol met een annealingstemperatuur
van 65◦C en 58◦C werd gebruikt voor de amplificatie. Met behulp van een 2% gelelektroforese
werden de PCR producten gecontroleerd op specifieke binding van de primers, voor het
gelelektroforese resultaat zie Bijlage IV.
Uit het resultaat van de gelelektroforese kon worden opgemaakt dat de primersets SYNGAP1_L68P,
ATXN2L_T878M, IQSEC2_Y924X en GNAO1_L36 verder geoptimaliseerd dienden te worden. De
overige primersets hebben een specifiek amplicon van de te verwachtte grootte, zie tabel 4.
SYNGAP1_L68P liet een vaag aspecifiek amplicon zien rond de 500 bp, wat niet overeen komt met
het verwachtte specifieke amplicon van 325 bp. Daarnaast waren meerdere aspecifieke bindingen
aanwezig. De primersets ATXN2L_T878M, IQSEC2_Y924X en GNAO1_L36 laten naast een specifiek
amplicon, van respectievelijk 422, 365 en 409 bp, kleinere aspecifieke amplicons zien. Om deze reden
werd de optimale annealingstemperatuur van de primersets bepaald met behulp van een Gradiënt
PCR.

4.2.2. Gradiënt PCR

Een gradiënt PCR met een annealingstemperatuur van 55◦C tot 65◦C werd ingezet voor het bepalen
van de optimale annealingstemperatuur van de primersets. De input van de PCR bleef hetzelfde, de
geanalyseerde temperaturen waren respectievelijk: 55◦C; 55.9◦C; 57.8◦C; 61.0◦C; 63.5◦C en 64.8◦C.
Uit het resultaat van de 2% gelelektroforese blijkt dat bij drie primersets een hogere
annealingstemperatuur, van tenminste 63.5◦C, zorgt voor een specifiek amplificatie product. Het gaat
hierbij om de primersets ATXN2L_T878M, IQSEC2_Y924X en GNAO1_L36, voor het gelelektroforese
resultaat zie Bijlage V. Voor deze primersets werd een annealingstemperatuur van 65◦C ingesteld bij
amplificatie van het patiëntenmateriaal.
Bij de optimalisatie van SYNGAP1_L68P_v1 kwam naar voren dat ook bij een gradiënt PCR geen
specifiek amplicon werd geamplificeerd. Om deze reden werd een nieuwe primersets ontworpen.
Ook bij deze primerset werd een gradiënt PCR ingezet, met hetzelfde resultaat. Als laatste is een
primerset uit een artikel van Hamdam et al (2009) met een gradiënt PCR geamplificeerd, ook hierbij
werd geen specifiek amplicon geamplificeerd. Om deze reden kon de variant Chr6:33393588 [T/C]
niet in monster 2010D13404 worden geïdentificeerd. Voor het gelelektroforese resultaat van de
gradiënt PCR zie Bijlage V.

4.2.3. Analyse patiëntenmateriaal met Sanger sequencing

Na optimalisatie van de primersets werd het patiëntenmateriaal geamplificeerd met het TouchDown
protocol en de geoptimaliseerde annealingstemperaturen. Na controle met gelelektroforese vond de
zuivering van de PCR producten plaats met behulp van Multiscreen filter platen. Vervolgens werd de
sequencing reactie ingezet, hierbij werd 0.4 µl gezuiverd PCR product gemengd met 1 µl Forward of
Reversed M13 primer, 1 µl Big Dye en 7.6 µl Milliq. De annealingstemperatuur is 50◦C en de
temperatuur van de extensie stap 60◦C. Hierna vond de zuivering en detectie van de sequence
producten plaats met behulp van de ABI-3730 DNA analyser van “Applied Biosystems”, de resultaten
werden gevisualiseerd met de Chromas Lite software.
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Na analyse met behulp van Sanger Sequencing konden de resultaten van de Next Generation
Sequencing worden bevestigd of weerlegd. Uit de resultaten van de NGS bleek dat de monsters voor
de posities Heterozygoot zijn voor het wildtype en de variant. Uitzondering hierop was monster
2010D12136 voor positie ChrX: 53265568 [G/T], omdat deze patiënt mannelijk is, zal hij Homozygoot
zijn voor de variant op het X chromosoom, zie figuur 17. Voor een overzicht van de resultaten van de
Sanger Sequence zie tabel 5, met uitzondering van 2010D13404 voor positie Chr6:33393588 [T/C],
zoals vermeld zijn de primers voor deze positie nog niet geoptimaliseerd. Om vals-positieve
resultaten en sequencing artefacten te voorkomen werd een variant alleen bevestigd wanneer deze
in zowel de Forward als de Reversed sequentie werd gedetecteerd.

Figuur 17: Sanger sequencing resultaat (Forward) van monster 2010D12136, ChrX: 53265568 [G/T]. Er is één
piek zichtbaar op de met rood aangegeven positie, namelijk een rode piek die staat voor een Thymine. Een man
heeft maar één X chromosoom waardoor patiënt 2010D12136 Homozygoot is voor Thymine op positie ChrX:
53265568, hiermee is het NGS resultaat bevestigd.

In figuur 18 is het resultaat van monster 2012D14133 voor positie Chr17:46136737 [G/C]
weergegeven als voorbeeld, de overige Sanger Sequencing resultaten gaven een dergelijk beeld.
Deze patiënt zou volgens de NGS Heterozygoot zijn voor Wildtype G en variant C voor de
bovenstaande positie, dit wordt bevestigd in het Sanger Sequencing resultaat. In het figuur is de
positie van Chr17:46136737 [G/C] weergegeven met een rode rand en pijl, op deze positie zijn twee
pieken zichtbaar, een blauwe (Cytosine) en een zwarte (Guanine). Hieruit kan geconcludeerd worden
dat monster 2012D14133 Heterozygoot G/C is voor positie Chr17:46136737 en hiermee is het NGS
resultaat bevestigd. Het enige monster dat een afwijkend beeld liet zien in Chromas was monster
D03/4526, die voor positie Chr11:134175015 [A/-] Heterozygoot was voor Wildtype A en een deletie
hiervan. In figuur 19 is te zien dat een deletie resulteert in een overlapping van sequenties omdat de
deletie van één base de rest van de sequentie één base laat opschuiven. De twee sequenties, van het
Wildtype en de variant, overlappen vanaf dat punt.
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Figuur 18: Sanger sequencing resultaat (Forward) voor monster 2012D14133, positie Chr17: 46136737 [G/C]. Er
zijn twee pieken zichtbaar op de met rood aangegeven positie, namelijk een zwarte piek die staat voor een
Guanine (G) en een blauwe piek die staat voor een ingebouwde Cytosine (C). Hieruit kan worden geconcludeerd
dat monster 2012D14133 Heterozygoot is voor G/C op positie Chr17: 46136737, hiermee is het NGS resultaat
bevestigd.

Figuur 19: Sanger sequencing resultaat (Forward) voor monster D03/4526, positie Chr11: 134175015 [A/-]. Er is
één piek te zien van het Wildtype Adenine. Voor de kopieën die het de deletie bevatten zullen alle base paren
één positie naar links verschuiven waardoor de beide sequenties overlappen. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat monster 2012D14133 Heterozygoot is voor G/C op positie Chr17: 46136737, hiermee is het NGS resultaat
bevestigd.
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Uit het overzicht van de resultaten in de onderstaande tabel 5 blijkt dat alle varianten die werden
gedetecteerd in de NGS resultaten bevestigd kunnen worden, met uitzondering van positie Chr6:
33393588 [T/C]. Er zijn geen vals positieve varianten vastgesteld, 100% van de geanalyseerde
varianten is bevestigd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Next Generation Sequencing
methode een betrouwbaar resultaat geeft en kan worden gebruikt voor verdere analyse van TEGA
varianten in patiëntenmateriaal.
Tabel 5 Overzicht resultaten bevestiging novel varianten NGS met behulp van Sanger sequencing.

Monster

Sekse #Chrom Gen

Positie

2012D17010
2011D04106
2010D13404
2011D03337
2011D18313
2010D13404
2010D13404
D03/4526
2006D08584
2013D07774
2013D02329
D04/2218
2009D09514
2011D18262
2008D05091
2012D14133
2010D12136
2008D06721
2012D14133
2008D06721
2010D12136

M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
V
M
M
V
M
M
V
M
V
M

27708242
113377196
113378814
113378917
39839551
168250310
33393588
134175015
134182781
110226369
110236532
102453836
102470980
102470982
28842384
28846668
56309967
46133898
46136737
62127325
53265568

2
3
3
3
4
5
6
11
11
12
12
14
14
14
16
16
16
17
17
20
X

IFT172_K35N
KIAA2018_D1111E
KIAA2018_S572F
KIAA2018_P538S
PDS5A_G1312D
SLIT3_R195H
SYNGAP1_L68P
GLB1L3_frameshift
GLB1L3_synonymous
TRPV4_D635N
TRPV4_D347Y
DYNC1H1_R862H
DYNC1H1_N1670S
DYNC1H1_S1671A
ATXN2L_P438S
ATXN2L_T878M
GNAO1_L36X
NFE2L1_A95T
NFE2L1_D529H
EEF1A2_G70S
IQSEC2_Y924

Ref

Alt

T
A
G
G
C
C
T
A
G
C
C
G
A
T
C
C
G
G
G
C
G

A
C
A
A
T
T
C
A
T
A
A
G
G
T
T
A
A
C
T
T

Genotype
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Primer niet optimaal
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Homozygoot

4.3. 5’UTR SCN1A novel variants

Van 94 patiënten werden delen van het 5’UTR van SCN1A geanalyseerd met behulp van Next
Generation Sequencing, hierbij werden diverse novel hits gedetecteerd. Onderzocht werd of de
novel variants mogelijk een effect hebben op de expressie van het SCN1A gen. Bij drie patiënten
werden drie verschillende novel hits ontdekt, welke werden opgevolgd. In tabel 6 zijn de genen en de
posities weergegeven waar de novel hits zich bevinden, evenals de patiënten waarin deze zijn
gedetecteerd. Met behulp van Sanger sequencing werden de varianten eerst vastgesteld in DNA
monsters van de ouders van de patiënten. Dit omdat de DNA monsters van de patiënten niet
aanwezig waren ten tijde van de analyse. Van patiënt F85 en EE24 werden zowel de moeder (M) als
de vader (V) geanalyseerd, van patiënt F18 alleen de moeder.
Tabel 6 Overzicht van de monsters, genen, posities en de verwachtte grootte van het amplicon die zullen
worden geanalyseerd met behulp van Sanger Sequencing.

Patiënt

#Chrom

Positie

Gen

Genotype

na-change

Product (bp)

F85
EE24
F18

2
2
2

167005636
167005657
167005609

SCN1A
SCN1A
SCN1A

Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot

G/C
G/A
A/C

372
372
372
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4.3.1. Amplificatie met PCR Touch Down protocol

Met behulp van Primer3Plus werd één primerset ontworpen voor alle drie de posities, zie Bijlage II.
Eerst werd de primerset geoptimaliseerd, hiervoor werd deze verdund tot een concentratie van 50
ng/µl met behulp van Milliq. De primerset werd getest met behulp van referentie DNA in duplo. Per
sample werd het volgende aan de reactie toegevoegd: 2 µl referentie DNA (25 ng/µl), 1 µl Forward
en Reversed primer (50 ng/µl), 2 µl Magnesium Chloride (25 mM), 2 µl dNTP’s (2 mM per nucleotide),
2 µl Taq buffer (10x), 0.16 µl Taq polymerase (5U/µl) en 9.84 µl Milliq. Een PCR TouchDown protocol
met een annealingstemperatuur van 65◦C en 58◦C werd ingezet voor de amplificatie. Met behulp van
2% gelelektroforese werden de PCR producten gecontroleerd op specifieke binding van de primers,
voor het gelelektroforese resultaat zie Bijlage VI. Optimalisatie bleek na analyse van het
gelelektroforese resultaat niet noodzakelijk, de monsters werden met dezelfde methode
geamplificeerd.

4.3.2. Analyse met Sanger sequencing

Na controle van de primerset werd het patiëntenmateriaal geamplificeerd met het TouchDown
protocol. Na controle met gelelektroforese vond de zuivering van de PCR producten plaats met
behulp van Multiscreen filter platen. Vervolgens werd de sequencing reactie ingezet, hierbij werd 0.4
µl gezuiverd PCR product gemengd met 1 µl Forward of Reversed M13 primer, 1 µl Big Dye en 7.6 µl
Milliq. De annealingstemperatuur is 50◦C en de temperatuur van de extensie stap 60◦C. Hierna vond
de zuivering en detectie van de sequence producten plaats met behulp van de ABI-3730 DNA
analyser van “Applied Biosystems”, de resultaten werden gevisualiseerd met de Chromas Lite
software.
In de onderstaande tabel 7 is het resultaat van de Sanger Sequence weergegeven. Om vals-positieve
resultaten en sequencing artefacten te voorkomen werd een variant alleen bevestigd wanneer deze
in zowel de Forward als de Reversed sequentie werd gedetecteerd. Uit het onderstaande resultaat
blijkt dat in tenminste één ouder van elke patiënt de novel variant is geïdentificeerd, voor de
sequencing resultaten zie Bijlage VII. Zowel F85_Moeder, EE24_Vader en F18_Moeder bevatten de
des betreffende varianten die werden geïdentificeerd bij de probands. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de varianten zijn overgeërfd van ouder op kind. Omdat de varianten zijn overgeërfd is de
kans kleiner dat deze varianten een effect hebben op de expressie van SCN1A omdat de ouders geen
epilepsie fenotype vertonen zoals de patiënten. Om deze hypothese te toetsen werd er een begin
gemaakt met het amplificeren van een insert om deze te kunnen ligeren in een vector ter
voorbereiding op een Luciferase assay.
Tabel 7 Overzicht resultaten bevestiging novel varianten NGS met behulp van Sanger sequencing in de ouders
van de patiënten.

Monster

Sekse #Chrom Gen

Positie

F85_Moeder
F85_Vader
EE24_Moeder
EE24_Vader
F18_Moeder

V
M
V
M
V

167005636
167005636
167005657
167005657
167005609

2
2
2
2
2

5’UTR SCN1A
5’UTR SCN1A
5’UTR SCN1A
5’UTR SCN1A
5’UTR SCN1A

Ref

Alt

G
G
G
G
A

C
C
A
A
C

Genotype
Heterozygoot
Homozygoot Wt
Homozygoot Wt
Heterozygoot
Heterozygoot

4.3.3. Amplificatie Insert

Met behulp van de In-Fusion primerset werd een insert, ter grootte van 2598 bp, geamplificeerd met
een geoptimaliseerde PCR methode, ontwikkeld door Wout Weuring. Voor de volledige sequentie
van de insert en de plaatsing van de varianten zie Bijlage VIII. Alleen het DNA van de ouders waarin
de variant was geïdentificeerd werden geamplificeerd. De input van de PCR bevatte 2 µl DNA (25 ng/
µl), 12.5 µl CloneAmp HiFi PCR premix (2x), 0.2 µl Forward primer INF_FW5, 0.2 µl Reversed primer
INF_RV5 en 10.1 µl Milliq. Een annealingstemperatuur van 60°C, bepaald met behulp van een
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gradiënt PCR door Wout Weuring, werd ingesteld. Na het amplificeren van de inserts werden de PCR
producten gecontroleerd met een 1% gelelektroforese, zie figuur 20.
Uit het onderstaande gelelektroforese resultaat blijkt dat naast het specifieke amplicon van 2598 bp
een aantal aspecifieke amplicons aanwezig zijn. Een controle voor repetitieve sequenties met de In
Silico tool van UCSC was negatief. De PCR zou in een vervolg onderzoek verder geoptimaliseerd
kunnen worden. Verdere analyse omvat het uitsnijden van de amplicons en het extraheren uit gel,
het lineariseren van de vector en het knippen van de insert met het restrictie enzym Nehl, het ligeren
van de insert in de vector en uiteindelijk transfectie van de vector in e.coli (HST-08).

Figuur 20: Resultaat 1% gelelektroforese van de inserts, geamplificeerd met een annealingstemperatuur van
60°C, de verwachtte grootte van het amplicon was 2598 bp. Van links naar rechts is hier te zien: GeneRuler 1 kb
ladder, F85_Moeder, EE24_Vader, F18_Moeder en referentie DNA 1331-01.

4.3.4. Analyse Transcription Factor Binding Sites met PROMO

Om een indicatie te hebben van het effect van de varianten op de bindingsplaatsen van
transcriptiefactoren in het 5’UTR van SCN1A werd de online tool PROMO gebruikt. PROMO is een van
de meest gebruikte predictie programma’s voor Transcription Factor Binding Sites. De PROMO tool
geeft waarschijnlijkheidsscores zoals ongelijkheid (dissimilarity) van de TF-herkenningssequentie in
vergelijking met de input sequentie. Hoe hoger de dissmilarity score, hoe lager de kans is op een
voorspelde binding van de TF. De reversed sequenties van het wildtype en de varianten zijn
vergeleken met het programma waarna de dissimilarity (in %) werd berekend per TF. Het resultaat in
de onderstaande figuur 21 laat bij alle varianten een veranderd transcriptiefactor (TF)
bindingspatroon zien. Bij de variant G op positie Chr2:167005609 [T/G] is te zien dat er een
verhoogde bindingskans is voor meerdere TF dan bij het wildtype, dit geldt ook voor variant T op
positie Chr2:167005657 [C/T].
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Figuur 21: Het resultaat van PROMO transcriptiefactor bindings webtool laat een veranderd transcriptiefactor
(TF) bindingspatroon op de reversed sequentie zien die specifiek is voor de geanalyseerde posities.

In de onderstaande tabel 8 is een overzicht van de dissimilarity scores in % weergegeven voor elke
transcriptiefactor uit de bovenstaande afbeelding 21. Bij een dissimilarity score hoger dan 15% is de
kans op binding door een transcriptiefactor erg klein omdat de sequentie van de TF minder dan 85%
overeenkomt met de target sequentie. Voor Chr2:167005609 [T/G] geldt dat de dissimilarity scores
van de mogelijke bindingsplaatsen van PR B, PR A en EBF in de sequentie met de variant hoger zijn
dan in het wildtype. Dit duidt op een verlaagde bindingskans van de transcriptiefactoren in de
sequentie die de variant bevat. Daarnaast is te zien dat in de sequentie met de variant de
bindingkans voor c-Jun, CREB, ATF-2, ATF en ATF3 verhoogd is terwijl deze in het wildtype een
dissimilarity score van >15% hebben.
Positie Chr2:167005636 [C/G] laat een verhoogde dissimilarity score zien voor TF XBP-1 in de
sequentie met de variant in vergelijking met de sequentie van het wildtype. De kans op binding door
de XBP-1 transcriptiefactor binnen de sequentie met de variant is dus afgenomen. De
transcriptiefactor c-Myb laat verlaagde dissimilarity score zien in de sequentie met de variant in
vergelijking met de sequentie met het wildtype en heeft bij de variant een verhoogde bindingkans.
Als laatste valt op dat Chr2:167005657 [C/T] in het wildtype geen kans op binding van een
transcriptiefactor laat zien. Maar in de sequentie met de variant heeft XBP-1 een verlaagde
dissimilarity score en dus is er een kans dat XBP-1 zou kunnen binden op de sequentie met de
variant.
Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat dat de varianten, die in het patiëntmateriaal werden
gedetecteerd met NGS, ook in de ouders van de patiënten kon worden geïdentificeerd met behulp
van Sanger Sequencing. Hieruit kan worden opgemaakt dat de varainten van ouder op kind zijn
overgeërfd. Met behulp van de In-Fusion primerset werd vervolgens een insert van 2598 bp
geamplificeerd dat elk één van de varianten bevat. Uit de resultaten van de online tool PROMO blijkt
dat de varianten mogelijk een invloed hebben op de bindingskans van verschillende
trancriptiefactoren. Deze resultaten zijn echter alleen indicatief. Om de invloed van de varianten in
het 5’UTR op de expressie van SCN1A te analyseren zal een luciferase assay moeten worden
uitgevoerd.
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Tabel 8 Dissimilarity in % per transcriptiefactor voor zowel het wildtype als de mutatie. Hoe hoger de
dissimilarity score, des de lager is de kans op binding door de transcriptiefactor. Voor een overzicht van de
complete resultaten van PROMO zie Bijlage IX.
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5. Discussie

Na het uitvoeren van de verschillende onderzoeken zijn er een aantal zaken naar voren gekomen.
Technologische vooruitgang en de digitalisering van DNA dragen bij aan zeer nauwkeurige
genoomsequenties30. Maar sequencing methodes zijn imperfect. Door errors kunnen vals-positieve
resultaten verward worden met zeldzame somatische varianten, waardoor ware varianten van
klinisch belang worden verdoezeld. Ook vals-negatieve resultaten zullen over het hoofd worden
gezien. Bekende experimentele fouten komen voor tijdens de voorbehandeling, bibliotheek
voorbereiding of sequencing en beeldvorming30. Om deze errors zoveel mogelijk uit de methode te
verwijderen werden de NGS resultaten van 11 patiënten met Dravet-syndroom geanalyseerd.
Daarnaast werden de resultaten van de NGS analyse, waarbij er 370 kanditaatgenen werden
geanalyseerd in 300 patiënten met epileptische encefalopathie, gecontroleerd op vals-positieve
resultaten met Sanger Sequencing.
Als eerste werden de resultaten van de eerste Next Generation Secuencing run, van 11 probands en
hun families, geanalyseerd met behulp van Integrative Genomics Viewer (IGV) en Variant Call Format
(vcf). Hieruit kwam naar voren dat niet alle varianten die waren vastgesteld door de afdeling
Diagnostiek, met behulp van Sanger Sequencing, konden worden geïdentificeerd met behulp van
NGS. In IGV werden zeven van de elf varianten gedetecteerd, in de vcf file was dit vier van de elf
varianten. De resultaten werden negatief beïnvloed door probes die mee werden gemapt, Indel’s die
moeilijk te identificeren waren en lage mapping quality’s. Daarnaast bleek positie Chr2:166866245
[C/A] niet gecoverd te worden door probes waardoor de variant niet gedetecteerd kon worden.
Zoals in de resultaten al werd opgemerkt, werden de probes aan de uiteinden van de target
sequentie in deze analyse gemapt tegen de referentie sequentie. Dit resulteerde in een niet
geïdentificeerde variant voor positie Chr2:166872158 [T/-] omdat de probe geen variant kan
bevatten. Daarnaast resulteert dit in een verschuiving in de Wildtype/Variant read verhouding omdat
de probes worden mee geteld als read voor het Wildtype. Uit onderzoek door Chong et.al. blijkt dat
probe gebaseerde target verrijkingstechnieken zoals Sanger Sequencing en NGS vaak vals-negatieve
resultaten produceren vanwege mutaties onder de probe bindende sequenties8. Dit resulteert in een
onderbreking van de probe hybridisatie en uiteindelijk in amplicon dropout. Om deze reden dient de
probe zo ontworpen te worden dat deze niet over een variant heen ligt. Daarnaast is het belangrijk,
omdat de probe sequencies gesequenced worden en zijn opgenomen in de data, dat de probe
sequence data niet wordt meegenomen in de analyse. Het is mogelijk om de probe sequentie te
verwijderen tijdens de variant calling8.
Deleties en inserties, in het bijzonder wanneer deze lang zijn of aanwezig in cis met substituties, zijn
erg moeilijk te detecteren in korte reads met NGS34. In de resultaten van IGV werd één van de vier
deleties geïdentificeerd op positie Chr2:166892614 [CAA/C], deze werd ook in de vcf file
gedetecteerd. De overige indel’s, Chr2:166898801 (een grote deletie van 22 bp) en Chr2:166908469
[del CAG]+[ins ATTACA], werden in zowel IGV als de vcf file niet geïdentificeerd. Uit onderzoek door
Umbarger et.al. blijkt dat Indel detectie methodes die alleen gebruik maken van gapped alignment
van korte reads tegen een referentie, vaak gelimiteerd worden door vals positieve resultaten34. Valsnegatieve resultaten worden geïntroduceerd door het onvermogen van de Software om openingen
te creëren of te vergroten34. Een hogere dekking van de positie zal de gevoeligheid van Indel call
verbeteren, daarnaast zal het identificeren van grote Indel’s moeilijker zijn dan het opsporen van
kleinere Indel’s12.
De lage mapping quality van 0 op positie Chr2:166848437 [G/A] in IGV werd opgemerkt, dit
resulteerde vervolgens in het niet kunnen identificeren van de variant in de vcf file. De in vcf files
toegepaste filter voor de mapping quality van >40 zorgde ervoor dat de variant op positie
Chr2:166848437 [G/A] niet werd gedetecteerd omdat deze niet voldeed aan de criteria. Veel
voorkomende mapping errors treden op als gevolg van ambiguïteit in korte read sequence
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alignments22. Uit onderzoek door Meldrum et.al. blijkt dat multi-mapping kan optreden als een read
wordt uitgelijnd tegen een paraloge of repetitieve regio binnen het genoom. Daarnaast is algemeen
bekend dat de menselijk genoom assembly niet perfect is, met gaten en misassemblies die ook
kunnen leiden tot mapping errors. Met korte reads, zal een misalignment aan het referentie genoom
vaker optreden, langere reads kunnen een oplossing bieden22.
Het doel van deze analyse was om de NGS methode te optimaliseren en zo varianten en eventueel
mosaïcisme te kunnen detecteren in patiëntenmateriaal. Bij mosaïcisme is de verhouding tussen het
wildtype en de variant verschoven, om de graad van het mosaïcisme vast te kunnen stellen dient de
exacte verhouding wildtype/variant bepaald te worden. Klonen die ontstaan tijdens de amplificatie
verhinderen echter het vaststellen van de exacte verhouding. Uit onderzoek door Kivioja et.al. blijkt
dat het toevoegen van Unieke Moleculaire Identifiers, een uniek DNA sequentie label van 5-6 bp, aan
de Moleculair Inversion Probes er voor zorgt dat kunstmatig variaties geïdentificeerd kunnen worden
als technische errors16. Alle amplicons, die zijn afgeleid van één individueel uitgangsmolecuul, zullen
dezelfde unieke tag bevatten13. Na sequencing zal elke UMI meerdere keren worden geobserveerd
en het aantal originele DNA-moleculen kan eenvoudig worden bepaald door elke UMI slechts
eenmaal te tellen16.
Als tweede werden de resultaten van de NGS analyse van TEGA, waarbij er 370 kanditaatgenen
werden geanalyseerd in 300 patiënten met epileptische encefalopathie, opgevolgd met Sanger
sequencing. De novel hits die werden gedetecteerd in de NGS resultaten werden gecontroleerd op
vals-positieve varianten. De 22 geselecteerde genen, die meer hits hadden dan op grond van toeval
verwacht werd, werden geamplificeerd met PCR en geanalyseerd met de ABI-3730 DNA analyser.
Alle varianten die waren vastgesteld met NGS konden worden bevestigd met Sanger Sequencing,
behalve Chr6:33393588 [T/C], er werden geen vals-positieve resultaten gedetecteerd.
Voor positie Chr6:33393588 [T/C] werden in totaal drie primersets ontworpen en getest met behulp
van het TouchDown protocol en gradiënt PCR’s. Uit de resultaten van de gelelektroforese blijkt dat
geen van de primersets in staat is om een specifiek amplicon te amplificeren onder de beschreven
omstandigheden. Verdere optimalisatie van de PCR reactie kan resulteren in een specifiek amplicon.
Om dit te realiseren kan de concentratie van de primers of het Magnesium Chloride worden
verlaagd17. Bij het gebruik van een te hoge concentratie primers wordt de kans op primerbinding op
aspecifieke sites in het template DNA en de vorming van primer-dimers verhoogd17. Bij een te hoge
Magnesium Chloride concentratie, kan de verhoogde activiteit van Taq polymerase zorgen voor de
amplificatie van onder andere aspecifieke amplicons2.
Als laatste werd van 94 patiënten delen van het 5’UTR van SCN1A geanalyseerd met behulp van Next
Generation Sequencing, hierbij werden diverse novel hits gedetecteerd. Om de invloed van varianten
in het 5’UTR van SCN1A op de expressie van SCN1A vast te stellen, werden drie novel hits opgevolgd.
Eerst werden de drie varianten bevestigd met Sanger Sequencing, vervolgens werden de eerste
stappen van een luciferase assay uitgevoerd om de expressie van SCN1A te analyseren. Omdat er
geen DNA meer aanwezig was van de drie patiënten waarin de varianten waren vastgesteld werd het
DNA van de ouders van de patiënten gescreend op de varianten. Uit de resultaten van de Sanger
Sequencing kan geconcludeerd worden dat de varianten in alle gevallen zijn overgeërfd vanuit de
ouders. Patiënt F85 heeft variant Chr2:167005636 [G/C] van de moeder geërfd, patiënt EE24 heeft
variant Chr2:167005657 [G/A] van de vader geërfd en patiënt F18 heeft variant Chr2:167005609
[A/C] van de moeder geërfd.
De ouders van de patiënten waarbij de varianten zijn geïdentificeerd, F85_Moeder, EE24_Vader en
F18_Moeder lieten geen symptomen van een epilepsie fenotype zien. Omdat de varianten zijn
overgeërfd van ouder op kind en de patiënten, in tegen stelling tot de ouders, wel epilepsie
fenotypen vertonen is het niet waarschijnlijk dat de variant op zichzelf pathogeen is en de expressie
van SCN1A in ernstige mate beïnvloed. Genetische varianten die individueel weinig tot een matig
effect hebben, kunnen samen wel een pathogeen effect hebben26. Om vast te kunnen stellen of de
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drie varianten een effect hebben op de SCN1A expressie, worden deze opgevold met een luciferase
assay.
Met behulp van de In-Fusion primerset werd een insert, ter grootte van 2598 bp, geamplificeerd met
een geoptimaliseerde PCR methode, ontwikkeld door Wout Weuring. Alleen het DNA van de ouders
waarin de variant was geïdentificeerd werden geamplificeerd. Uit de resultaten van de
gelelektroforese bleek dat het specifieke amplicon geamplificeerd werd en dat er enkele kleinere
aspecifieke bindingen aanwezig waren. Voor verder onderzoek zullen de inserts en de psicheck
vector worden geknipt en gelineairiseerd met behulp van het restrictie-enzym Nehl. Vervolgens
zullen de inserts in de vector worden geligeerd waarna de vectoren getransfecteerd worden in e. coli
(HST-08).
Om een indicatie te krijgen van de effecten van de varianten op transcriptiefactor bindingsplaatsen
werd met behulp van de PROMO tool de sequentie van het wildtype met de varianten vergeleken. Bij
een dissimilarity score hoger dan 15% is de kans op binding door een transcriptiefactor erg klein
omdat de sequentie van de TF minder dan 85% overeenkomt met de target sequentie. Uit de
resultaten kon geen betrouwbare conclusie worden getrokken over het mogelijke effect van de
varianten op de bindingskans van de transcriptiefactoren op de target sequenties. De resultaten zijn
uitsluitend indicatief.
Voor Chr2:167005609 [T/G] gold dat de dissimilarity scores van de mogelijke bindingsplaatsen van PR
B, PR A en EBF in de sequentie met de variant hoger waren dan in het wildtype. Dit duidt op een
verlaagde bindingskans van de transcriptiefactoren in de sequentie die de variant bevat en dus op
een verlaging van de expressie van SCN1A. Daarnaast werd opgemerkt dat in de sequentie met de
variant de bindingkans voor c-Jun, CREB, ATF-2, ATF en ATF3 verhoogd was terwijl deze in het
wildtype een dissimilarity score van >15% hadden, wat duidt op een verhoging van de expressie van
SCN1A. Positie Chr2:167005636 [C/G] liet een verhoogde dissimilarity score zien voor TF XBP-1 in de
sequentie met de variant in vergelijking met de sequentie van het wildtype. De kans op binding door
de XBP-1 transcriptiefactor binnen de sequentie met de variant is dus afgenomen wat duidt op een
verlaging van de expressie van SCN1A. De transcriptiefactor c-Myb laat een verlaagde dissimilarity
score zien in de sequentie met de variant in vergelijking met de sequentie met het wildtype en heeft
bij de variant een verhoogde bindingkans, dit duidt op een verhoging van de expressie van SCN1A.
Als laatste werd opgemerkt dat Chr2:167005657 [C/T] in het wildtype geen kans op binding van een
transcriptiefactor liet zien. Maar in de sequentie met de variant heeft XBP-1 een verlaagde
dissimilarity score en dus is er een kans dat XBP-1 zou kunnen binden op de sequentie met de
variant, wat duidt op een verhoging van de expressie van SCN1A.
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6. Conclusie

Het doel van dit onderzoek was drieledig. Ten eerste werd de methode met MIP’s en NGS voor het
detecteren van mosaïcisme en varianten binnen het SCN1A gen geoptimaliseerd door het analyseren
van de data van 11 families en het vaststellen van eventuele errors. Als tweede werden 22 novel
varianten, die werden geïdentificeerd met NGS, met Sanger Sequencing opgevolgd om de resultaten
van de NGS te bevestigen en eventuele vals-positieve resultaten te detecteren. Als laatste werd een
analyse gestart om het effect van 3 varianten binnen het 5’UTR van SCN1A op de expressie van
SCN1A vast te stellen met behulp van luciferase assay’s.
Als eerste werd de data van de NGS resultaten van het SCN1A gen geanalyseerd met behulp van IGV
en vcf files en vergeleken met de Sanger Sequencing resultaten van de Afdeling Diagnostiek, die als
controle dienden. Hieruit kwam naar voren dat niet alle varianten die waren vastgesteld door de
afdeling Diagnostiek, met behulp van Sanger Sequencing, konden worden geïdentificeerd met behulp
van NGS. In IGV werden zeven van de elf varianten gedetecteerd, in de vcf file was dit vier van de elf
varianten. daarnaast werden verschillende errors vastgesteld.
De gedetecteerde errors in de NGS data omvatte Indel’s die moeilijk te identificeren waren. Door de
verandering van de sequentie, dat gepaard gaat met een deletie, bleek het voor de software niet
mogelijk om de reads goed te mappen tegen de referentie sequentie. Daarnaast werden ook de
probes aan de uiteinden van de target sequentie in deze analyse gemapt tegen de referentie
sequentie. Dit resulteerde in een niet geïdentificeerde variant voor positie Chr2:166872158 [T/-] en
een scheve Wildtype/Variant read verhouding omdat de probe geen variant kan bevatten. Een lage
mapping quality had vooral invloed op de variant calls binnen de vcf files omdat deze criteria
hanteren met een mapping quality van >40, waardoor de variant op positie Chr2:166848437 [G/A]
niet werd gedetecteerd. Als laatste werd er geconstateerd dat niet alle posities gecoverd werden
door een probe waardoor positie Chr2:166866245 [C/A] niet geanalyseerd kon worden.
Als tweede werden 22 novel varianten, gedetecteerd met behulp van NGS, geïdentificeerd met
behulp van Sanger Sequencing. Met deze resultaten konden alle varianten worden bevestigd, er
werden in de resultaten geen vals-positieve varianten gedetecteerd. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de huidige NGS methode geschikt is om varianten in patiëntenmateriaal vast te stellen.
Voor positie Chr6:33393588 [T/C] kon echter de variant niet worden vastgesteld, de primersets die
voor deze positie werden ontworpen waren niet in staat om een specifiek amplicon te amplificeren.
Deze primersets dienen eerst verder geoptimaliseerd te worden.
Als laatste werden drie varianten binnen het 5’UTR van SCN1A, gedetecteerd met NGS, bevestigd
met Sanger Sequencing. De varianten die werden vastgesteld in het DNA van de patiënten werden
ook gedetecteerd in het DNA van de ouders. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze varianten
zijn overgeërfd van ouder op kind. Dit betekend zeer waarschijnlijk dat het effect van de varianten op
expressie van SCN1A matig is, de ouders vertoonde namelijk geen symptomen van epilepsie. Hierna
werden inserts van 2598 bp geamplificeerd met behulp van In-Fusion primers die vervolgens in een
psicheck vector geligeerd kunnen worden. Als laatste werd met behulp van de online PROMO tool
een voorspelling gedaan over het effect van de varianten op transcriptiefactor bindingsplaatsen.
Uit de resultaten van de online PROMO tool bleek dat de varianten een verandering in de
bindingskans van transcriptiefactoren tot gevolg zouden kunnen hebben. Uit de resultaten konden
echter geen betrouwbare conclusie worden getrokken over het mogelijke effect van de varianten op
de bindingskans van de transcriptiefactoren op de target sequenties. De resultaten zijn uitsluitend
indicatief. Voor een uitsluitsel op de vraag of de 5’UTR varianten invloed hebben op de expressie van
SCN1A zal een luciferase assay moeten worden uitgevoerd.
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Voor Chr2:167005609 [T/G] gold dat de bindingskans van de transcriptiefactoren PR B, PR A en EBF in
de sequentie met de variant verlaagd was en dus een verlaging van de expressie van SCN1A tot
gevolg zou kunnen hebben. De bindingkans voor de transcriptiefactoren c-Jun, CREB, ATF-2, ATF en
ATF3 waren echter verhoogd in de sequentie met de variant wat duidt op een eventuele verhoging
van de expressie van SCN1A. Positie Chr2:167005636 [C>G] liet voor de variant een verlaagde
bindingskans zien voor transcriptiefactor XBP-1, een verhoogde bindingkans in de sequentie met de
variant was er voor de transcriptiefactor c-Myb. Als laatste werd opgemerkt dat Chr2:167005657
[G/T] in het wildtype geen kans op binding van een transcriptiefactor liet zien. in de sequentie met de
variant was er echter een verhoogde bindingskans voor transcriptiefactor XBP-1, wat een verhoging
van de expressie van SCN1A tot gevolg zou kunnen hebben.
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7. Aanbevelingen

Zoals in dit verslag uitgebreid beschreven is vormen errors in de data van de Next Generation
Sequencing, en de gevolgen hiervan, een probleem voor de detectie van varianten en eventueel
mosaïcisme binnen het SCN1A gen. Er zijn een aantal mogelijkheden om deze problemen op te
lossen.
Ten eerste kan een hogere dekking van de positie de gevoeligheid van Indel call verbeteren12.
Daarnaast is het belangrijk, omdat de probe sequencies gesequenced worden en zijn opgenomen in
de data, dat de probe sequence data niet wordt meegenomen in de analyse. Het is mogelijk om de
probe sequentie te verwijderen tijdens de variant calling8. Door de lage mapping quality kwam het
voor dat varianten niet gedetecteerd konden worden omdat reads ook binnen een andere sequentie
van het referentie genoom gemapt konden worden. Met korte reads, zal een misalignment aan het
referentie genoom vaker optreden, langere reads zijn hiervoor een oplossing22. Als laatste is het
belangrijk om te controleren of alle posities worden gecoverd door probes in MIPgen, de software
die wordt gebruikt voor het design van de MIP’s.
Ten tweede wordt aangeraden om Unieke Moleculaire Identifiers toe te voegen aan de MIP
sequenties. Hierdoor kan mosaïcisme beter worden gedetecteerd in de NGS resultaten. Bij
mosaïcisme is de verhouding tussen het wildtype en de variant verschoven, om de graad van het
mosaïcisme vast te kunnen stellen dient de exacte verhouding wildtype/variant vast gesteld te
worden. Door het toevoegen van Unieke Moleculaire Identifiers, een uniek DNA sequentie label van
5-6 bp, aan de Moleculair Inversion Probes kunnen kunstmatig variaties geïdentificeerd worden als
technische errors16. Alle amplicons, die zijn afgeleid van één individueel uitgangsmolecuul, zullen
dezelfde unieke tag bevatten13. Na sequencing zal elke UMI meerdere keren worden geobserveerd
en het aantal originele DNA-moleculen kan eenvoudig worden bepaald door elke UMI slechts
eenmaal te tellen16.
Na het implementeren van de aanpassingen wordt er aangeraden om dezelfde monsters nogmaals te
analyseren met de geoptimaliseerde NGS methode. Daarnaast kunnen de overige 14 families die
waren geselecteerd ook geanalyseerd worden om vast te stellen of alle varianten geïdentificeerd
kunnen worden. Uiteindelijk zal het mogelijk zijn om zowel mosaïcisme als de varianten te
detecteren in NGS resultaten.
Als laatste is het belangrijk om het exacte effect van de drie varianten in het 5’UTR op de expressie
van SCN1A vast te stellen, hiervoor dient het luciferase assay te worden uitgevoerd. Naast de drie
onderzochte varianten waren er nog zeven andere varianten vastgesteld in het 5’UTR van SCN1A.
Om de invloed van deze zeven varianten op de expressie van SCN1A te analyseren kunnen deze ook
opgevolgd worden met een luciferase assay. Hiervoor dient wel DNA materiaal aanwezig te zijn van
de patiënten.
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Bijlagen
Bijlage I

MSDS Ethidium Bromide

Bijlage II

Overzicht gebruikte primersets per analyse

#Chrom

Positie

Gen

Forward primer
Reversed primer
Validatie Next generation sequencing resultaten TEGA

2
3
3
3
4
5
6

27708242
113377196
113378814
113378917
39839551
168250310
33393588

11
11
12
12
14
14
14
16
16
16
17
17
20
X

134175015
134182781
110226369
110236532
102453836
102470980
102470982
28842384
28846668
56309967
46133898
46136737
62127325
53265568

IFT172_K35N
KIAA2018_D1111E
KIAA2018_S572F
KIAA2018_P538S
PDS5A _G1312D
SLIT3 _R195H
SYNGAP1_L68P_v1
SYNGAP1_L68P_v2
SYNGAP1_L68P_v3*
GLB1L3_frameshift
GLB1L3_synonymous
TRPV4_D635N
TRPV4_D347Y
DYNC1H1_R862H
DYNC1H1_N1670S
DYNC1H1_S1671A
ATXN2L_P438S
ATXN2L_T878M
GNAO1_L36
NFE2L1_A95T
NFE2L1_D529H
EEF1A2_G70S
IQSEC2_Y924

AAAAAGGCATATGTGTGCTCCT
AAGGGTGGGTCTCCCTCTAA
GGACAAGATGCTTTCCTCCA
"
GCTTAGGTGTTTGGGGTGAC
GCACCCCTTGGTTAATAGCA
AAAAAGTGGGCAGGCTTAGG
GGACGGCAAAGAATGAGAGA
CTTCCTGGGAGGAGGCG
TGGCTCAAGGACTCAAGAGAA
TCCCTGCCTTCATACTGACC
CTCACCTGCAGCTTCCAGA
GTGTGCAGAGGGGTACGAGT
CACCCCAGCAGCTAGGATTA
TCCTGCAGTTTGAAATCTTACCT
"
TTTGGGTGTGTTGGAATGAC
CCCATGCTTCAGAGCAACC
CATGCCTGTGCTCTCTGTGT
AGGAAGGGACCTTGGGATCT
AGCCATGAAGATCCCTTTCA
CCCCCAGTGTCCCTTGAA
CATGTGTGGCAGGTGGAG

ACCAGCACATGGGTTTGTTT
ATCCTCCACAGCATCATTCC
GCCCAGCCACAAGTTAAATC
"
GAAAGTAGATGAATCGGGACCTC
TGTCTTCAGCTGCTCCACTG
GTCCATCTTCAGCCCTCTCC
AGCCCGGTCCATCTTCAG
CAGCCCGGTCCATCTTC
ACAAGCTGGTGAAGGGAATG
GAGGCACTTTGGCTTCCAG
CAGTGAGTGCCACCCCTATC
GCCCCACATTGTCAACTACC
GGGTCAGCAGAAGAAAAAGG
CCACTCATTGATTTTGGGATG
"
TGCACTAGGGAAATCGAAGAA
CTTCTTCTGGCCACCCATT
GTGGATGCAATGGCTTAGGT
CCACACACCACCTGTCTTCT
CGTACTGGAGCGCATACTGA
GGCCACTCTGCTGTAACAAG
GGCTCTCACTCCTGTTCCTG

380
383
407
"
372
402
325
410
294
349
368
385
351
409
414
"
408
422
409
407
405
367
365

2
2
2

167005609
167005636
167005657

SCN1A 5’UTR
SCN1A 5’UTR
SCN1A 5’UTR

GTAATTTCTCCCTGCACCTC

AGACTTCATGATTTCCATGC

372

GTTTTCCCAGTCACGAC

CAGGAAACAGCTATGAC

GTTTTCCCAGTCACGAC

CAGGAAACAGCTATGAC

5'UTR varianten

"
"
M13 uiteinden voor primers
M13 primers voor sequencing
In Fusion primers

2

SCN1A 5’UTR

CTCACTATAGGCTAGCGAGCTT
AGGCCTCTGAAG
* Primerset afkomstig uit artikel Hamdam et al (2009).

"
"

AGCCATGGTGGCTAGCCAGATG
ATGTCCGATAAGCAA

Product

"
"

2598

Bijlage III

Patiënten informatie voor het onderzoek Mip’s en Next generation sequencing: data analyse, aangeleverd door de afdeling
Diagnostiek van het UMC Utrecht

Bijlage IV

Resultaat 2% gelelektroforese primer optimalisatie TEGA experiment

Resultaat 2% gelelektroforese van de PCR producten met referentie DNA in duplo (a en b) geamplificeerd met behulp
van het Touch Down protocol met twee annealingstemperaturen van 65◦C en 58◦C. Van links naar rechts is hier
weergegeven; 1: GeneRuler 50 bp, 2: IFT172_K35N, 3: KIAA2018_D1111E, 4: KIAA2018_S572F, 5: PDS5A_G1312D, 6:
SLIT3_R195H, 7: SYNGAP1_L68P, 8: GLB1L3_frameshift, 9: GLB1L3_synonymous, 10: TRPV4_D635N en 11: GeneRuler
50 bp. In de tweede rij is weergegeven; 12: GeneRuler 50 bp, 13: TRPV4_D347Y, 14: DYNC1H1_R862H, 15:
DYNC1H1_N1670S, 16: ATXN2L_P438S, 17: ATXN2L_T878M, 18: NFE2L1_A95T, 19: NFE2L1_D529H, 20:
EEF1A2_G70S, 21: IQSEC2_Y924, 22: GNAO1_L36 en 23: GeneRuler 50 bp.

Bijlage V

Resultaat 2% gelelektroforese gradiënt PCR primersets SYNGAP1_L68P, ATXN2L_T878M, IQSEC2_Y924X en GNAO1_L36

Resultaat 2% gelelektroforese van de PCR producten van primersets ATXN2L_T878M, IQSEC2_Y924X en GNAO1_L36 met
referentie DNA geamplificeerd met behulp van een gradiënt PCR met temperaturen van respectievelijk 55◦C; 55.9◦C; 57.8◦C;
61.0◦C; 63.5◦C en 64.8◦C.
Bij annealingstemperaturen van 55◦C tot 61◦C zijn er bij primerset ATXN2L_T878M, naast het specifieke amplicon van 422 bp,
meerdere kleinere aspecifieke producten aanwezig. Bij een temperatuur van tenminste 64.8◦C zijn deze niet meer aanwezig, de
optimale annealingstemperatuur van deze primerset is 65◦C. Primerset IQSEC2_924X heeft bij temperaturen lager dan 61◦C
naast het specifieke amplicon van 365 bp en enkele kleinere aspecifieke producten ook een groter aspecifiek amplicon van
ongeveer 500 bp. Zowel de kleinere als het grotere aspecifieke product verdwijnt naarmate de annealingstemperatuur hoger
wordt, de optimale annealingstemperatuur van deze primer \set is 65◦C. Bij primerset GNAO1_L36 zijn naast het specifieke
amplicon (409 bp) enkele lichte aspecifieke producten waar te nemen, bij een annealingstemperatuur van 64.8◦C zijn deze niet
meer aanwezig, de optimale annealingstemperatuur van deze primerset is 65◦C.

Resultaat 2% gelelektroforese van de PCR producten van primersets SYNGAP1_L68P_v1 en SYNGAP1_L68P_v2 met referentie
DNA geamplificeerd met behulp van een gradiënt PCR met temperaturen van respectievelijk 55◦C; 55.9◦C; 57.8◦C; 61.0◦C; 63.5◦C
en 64.8◦C. Verwacht werd dat de amplicons respectievelijk 325 bp en 410 bp lang zouden zijn.

Resultaat 2% gelelektroforese van de PCR producten van primerset SYNGAP1_L68P_v3 met referentie DNA geamplificeerd in
duplo met behulp van een gradiënt PCR met temperaturen van respectievelijk 50◦C; 51.3◦C; 54.2◦C; 58.9◦C; 62.7◦C en 64.7◦C. De
verwachtte grootte van het amplicon was 294 bp.

Bijlage VI

Resultaat 2% gelelektroforese primer optimalisatie 5'UTR experiment

Resultaat 2% gelelektroforese van de PCR producten met referentie DNA in duplo (a en b) geamplificeerd met behulp
van het Touch Down protocol met twee annealingstemperaturen van 65◦C en 58◦C. Van links naar rechts is hier
weergegeven; GeneRuler 50 bp en primerset 5'UTR.

Resultaat 2% gelelektroforese van de PCR producten met monsters geamplificeerd met behulp van het Touch Down
protocol met twee annealingstemperaturen van 65◦C en 58◦C.

Bijlage VII

Resultaat Sanger Sequencing gevisualiseerd met behulp van Chromas Lite software, version 2.1.1. 1998-2013, “Technelysium Pty
Ltd”.

Resultaat Sanger Sequencing van monster F85_Moeder (Forward sequentie), hieruit blijkt dat F85_Moeder Heterozygoot is voor
variant Chr2:167005636 G/C.

Resultaat Sanger Sequencing van monster F85_Vader (Forward sequentie), hieruit blijkt dat F85_Vader Homozygoot is voor
variant Chr2:167005636 G/C.

Resultaat Sanger Sequencing van monster EE24_Moeder (Forward sequentie), hieruit blijkt dat EE24_Moeder Homozygoot is
voor variant Chr2:167005657 G/A.

Resultaat Sanger Sequencing van monster EE24_Vader (Forward sequentie), hieruit blijkt dat EE24_Vader Heterozygoot is voor
variant Chr2:167005657 G/A.

Resultaat Sanger Sequencing van monster F18_Moeder (Reversed sequentie), hieruit blijkt dat F18_Moeder Heterozygoot is voor
variant Chr2:167005609 A/C.

Bijlage VIII

DNA Sequentie die wordt geamplificeerd met behulp van de In-Fusion primers (Reversed sequentie). In het geel zijn de
sequenties met daarin de varianten Chr2:167005609, Chr2:167005636 en Chr2:167005657 weergegeven.
>chr2:167005346-167007913 2568bp GAGCTTAGGCCTCTGAAG CAGATGATGTCCGATAAGCAA
GAGCTTAGGCCTCTGAAGactgtgaagtcctaccttcagactaatgtcac
ttaagaaaaacgaacttctattttggttaagttagtatatgtttgattat
ctcttacaagcagccaaacctataccaagttgatccaattagaagaatgt
gccaaaaaaatcttttaaccgtttccaaacgtgcatttcagaagcattca
tttactttggcaattattaaactgatatatattagtaaaacatttttata
cacttcttaaaatgactcctccaaataactctactaggccatactctatg
cacttcctatacagggagggacacattatgaatacttttcatccctccat
tgattcattcagcaaacacttattggaggcccagaaagcattgtgctagg
ggcagggatgcaagaatgaaaaacacacacctgattacaaaaggcttagt
ttatttgaaaagaataagacagaatattttttaaaaacattctattttcc
agttctttgcttcctgagggttgtttgtttcacatacattagctctccaa
gggatagagaagcctagcaccataatcaacatcaataaaataaaaggatc
tgagccaacaaattggtgtacatagcttaatgttcagaacacaaattcat
cattgaatatttaattaaatgttgcaccaatgtgttcattactgttgtga
gaaataactgaagaaagtttctcattccaatcagtacagaacttgttttt
ccaaaatcagactactgctaaaagcagatatttagtactactccactttt
tttttctgtcatttgtatgatataaaaaaatcactgtacatcaagccttt
actccagtatcaaaagacaattattcattgcagtatagctgacaaaataa
caagttagtgtcaggaaaaccatttttcactcacctcttcctctatgtca
ggcatatcatctaacttctttctacctcagtttccttatgagttaagtaa
tgggttggaattagatcactgtgttccctcatagatctaaattctcttat
ttcctcactctacttagtgtgatgcattagcagataggtttcccagctaa
gagcagaacattaagattatttttaaatgatgtgtggttccttctctatt
tctgttacctcaggaattatacatattagccaacaactcatatcaaacca
caattttatatataattaaacaatataatgtcatcttttattaataatac
tatatcaccatactcaaaatcagaatagaagactggttttattatttcta
gcttttaaaagcataacttgcattgcacacatttgggataattgaaagaa
aattagatggagtgtacattgttttaaatttgctgttcacattatccccc
agatatctaggagtaagtctaacacagattatctcaaaagcacagcaatc
ctcttgctccattataagaaattattttcagagtctaaaagattgattat
atgcaaaatctgaaagctaaaattaagatcttatttttcagtatagacaa
tagaagtaattaattaacacatctgacatttatcggcaacccaccatagg
cagagatctgctttcttattagttgcataagattttcagaagttgaaata
cattaaatacaaccagtttaacccaccacgttctgaatttgatatcctat
taccttgctcacaaacaagatctttaaggaacataaacactctttacaaa
tcctttagttaccatcctgcaaaacaactcacacccccaataataatctc
attacatatatacatatttccctctactcaccacaatgagttaaaggtgg
acaaaagccctcggtgactgtctttgagttattactttgctttaccattt
ccttccttttaggtgtcatggtacaggactttactgatagcaattcattc
ttgttaggtttactgcaaacaccaaaagaggtgtcttgcacttgctggaa
gacttagcttttatgcttctggtcattcttcccacaaaaagaatgagacc
agtttctgagctattcttaactcgccttccaaaatatttcaaaagaggaa
gacaagaaagacttcatgatttccatgcaaactcccagcctgcctggctg
cctgctgctgccaatacttcttgctcttgctggtgatgacattcagagag
ctccccagcactggtgcttcgttatgtaaggctgtctaggtcaagtgtag
gagacacactgctggcctgtggaaactcatggaactgttcctccagatta
acacttcaggggttatggaagctggaggaagctgagcttttactacatct
tttgggggtaaatatttttgcatgtttcagcagtttatgtactacagtct
tggcagatgcctgtcagtcatgctgagaggtgcagggagaaattactgag
attacagttctgtcagcatg cttgaataagcatagtaagtcttccagtaa
tcctggctttgagacacttaaggagtaaataaatcataaattcaaatTTG
CTTATCGGACATCATCTG

Bijlage IX

Overzicht van de complete resultaten van de analyse van de 5’UTR varianten door PROMO. De RE equally geeft de
equiprobability van de 4 nucleotide weer en de RE query is de geschatte nucleotide frequenties in de zoeksequentie.

