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Fragiele-X-syndroom: nieuwe 
therapeutische strategieën
S.	ZEIDLER,	B.	DIERCKX,	K.	LUBBERS,	A.M.	VAN	EEGHEN,	C.R.	LINCKE,	J.A.	KIEVIT,	R.	WILLEMSEN,	A.	RIETMAN

	 ACHTERGROND	 Het fragiele-X-syndroom (fxs) is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van een verstandelijke beperking 
en autismespectrumstoornissen. Een gerichte therapie ontbreekt vooralsnog. De afgelopen decennia 
brachten een explosie aan kennis over de betrokken moleculaire processen en daarmee potentiële 
aangrijpingspunten voor gerichte therapie.

	 DOEL	 Een overzicht geven van de ontwikkeling van gerichte therapie voor fxs.

	 METHODE	 Een aantal belangrijke publicaties werd verzameld en op een rij gezet.

	 RESULTATEN	 Preklinische diermodelonderzoeken tonen veelbelovende resultaten van gerichte interventies, maar verta-
ling naar de kliniek is vooralsnog teleurstellend.

	 CONCLUSIE	 Een gerichte therapie voor fxs is nodig en zou mogelijk kunnen worden toegepast bij andere oorzaken van 
autisme en verstandelijke beperking. Aspecten op het gebied van translatie, studieopzet en uitkomst-
maten spelen mogelijk een rol bij de teleurstellende resultaten. Voor de klinische implementatie van 
toekomstige therapeutische strategieën en het coördineren van onderzoek is bundeling van zorg in 
een expertisecentrum noodzakelijk. Verder wordt goede zorg bevorderd door onder andere de recent 
verschenen medische leidraad voor diagnostiek en behandeling van kinderen met fxs.

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 60(2018)5, 338-342

	 TREFWOORDEN	 fragiele-X-syndroom, gerichte therapie, klinische trials

korte	bijdrage

verschijnselen leiden vaak tot een hoge ziektelast. Deson-
danks is de huidige behandeling zeer beperkt en bestaat 
voornamelijk uit psychologische interventies, aangepast 
onderwijs en medicamenteuze behandelingen.
fxs wordt veroorzaakt door een mutatie in het fmr1-gen, dat 
op het X-chromosoom ligt en codeert voor het fmr-proteïne 
(fmrp) (Verkerk e.a. 1991). Sinds de ontdekking van dit gen 
zijn er vele stappen gemaakt in het ontrafelen van de 
onderliggende moleculaire mechanismen, mede met 
behulp van het fxs-muismodel. Deze muis vertoont vele 
overeenkomsten met het fxs-fenotype bij mensen, waaron-
der afwijkingen op het gebied van cognitie, sociaal gedrag, 
hyperactiviteit en elektrofysiologie (Kazdoba e.a. 2014). 
Ook worden moleculaire kenmerken waargenomen en 
morfologische afwijkingen van de neuronale dendritische 
uitlopers, de zogenoemde dendritische spines (Kazdoba e.a. 
2014).

artikel

Het fragiele-X-syndroom (fxs) is de meest voorkomende 
erfelijke oorzaak van verstandelijke beperkingen. De 
diagnose wordt bij 1% van de jongens met een ontwikke-
lingsachterstand gesteld (Hagerman 2002; Hersh e.a. 2011). 
Met name wanneer een ontwikkelingsachterstand gepaard 
gaat met psychiatrische problematiek als autismegerela-
teerd gedrag, adhd, agressie of angststoornissen, wordt de 
diagnose overwogen. De gedragsproblemen vlakken 
veelal af na de puberteit, maar uiterlijke kenmerken wor-
den des te opvallender. Daarnaast kan somatische proble-
matiek voorkomen, waaronder epilepsie, recidiverende 
otitis media en strabisme (Hersh e.a. 2011; Kidd e.a. 2014).
De diagnostiek en de behandeling van fxs worden uitvoerig 
besproken in de recent verschenen Nederlandse leidraad 
voor diagnostiek en behandeling van kinderen met fxs 
(Expertisecentrum encore; Zeidler e.a. 2017) en in interna-
tionale richtlijnen (Hersh e.a. 2011; Lozano e.a. 2016). De 
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Begrip van de onderliggende moleculaire routes heeft 
potentiële aangrijpingspunten voor gerichte farmacologi-
sche therapie aan het licht gebracht (Gross e.a. 2015). 
Inderdaad bleek medicatie die hierop aangrijpt succesvol 
te zijn bij diermodellen, waarna de stap naar de mens snel 
is gemaakt. Aanvankelijk leken deze medicamenteuze 
interventies bij de mens veelbelovend in kleine trials, maar 
grotere studies zijn stuk voor stuk beëindigd wegens 
gebrek aan effectiviteit.
Wij bespreken in dit artikel aangrijpingspunten die zijn 
toegepast in de klinische trials en wijzen op oorzaken die 
mogelijk hebben bijgedragen aan de discrepantie tussen 
resultaten van preklinische studies en klinische trials. De 
problemen die we zien bij fxs gelden veelal ook voor andere 
ontwikkelingsstoornissen waarvoor een therapie in ont-
wikkeling is, waaronder autisme (Castren e.a. 2012). 
Daarnaast zouden nieuwe therapieën voor fxs mogelijk 
kunnen worden geëxtrapoleerd naar de gehele patiënten-
groep met autisme, vanwege de fenotypische en molecu-
laire overeenkomsten van deze aandoeningen (Iossifov e.a. 
2012).

FMR-proteïne en aangrijpingspunten voor gerichte 
therapie
fmrp speelt een belangrijke rol in de regulatie van synapti-
sche plasticiteit (Santoro e.a. 2012). Synaptische plasticiteit 
reguleert de mate van de connectiviteit tussen zenuwcel-
len, wat essentieel is voor ontwikkeling, leervermogen, in 
het geheugen vastleggen van informatie, regulatie van 
gedrag en aanpassing aan interne en externe stimuli 
(Martin e.a. 2012; Santoro e.a. 2012). De synaptische plasti-
citeit is maximaal tijdens de zogenoemde kritische periode 
in de eerste levensjaren, maar blijft van belang gedurende 
het hele leven.
Gebrek aan fmrp, zoals bij fxs, leidt tot verstoring van de 
synaptische plasticiteit via verschillende moleculaire 
routes (pathways) (Martin e.a. 2012; Gross e.a. 2015). 
Belangrijke routes waarin defecten zijn aangetoond bij fxs 
zijn de metabotrope glutamaatreceptor 5-route (mGluR5-
pathway) en de gamma-aminoboterzuurroute (gaba-
pathway), die tezamen in de zenuwcel de excitatie-inhibi-
tiebalans verzorgen. Daarnaast heeft fmrp een functie in 
verschillende andere neurotransmitterreceptoren, intra- 
en extracellulaire routes, ionkanalen en zelfs in niet-neu-
ronale celtypes (Santoro e.a. 2012; Braat e.a. 2014; Gross e.a. 
2015).
Dieronderzoek heeft zich de afgelopen jaren gericht op 
verschillende van de genoemde aangrijpingspunten, 
waaronder mGluR5-, gabaA- of gabaB-, mmp9-, serotoninere-
ceptor-, endocannabinoïdroute en componenten van de 
mGluR5-signaaltransductieroute (Braat e.a. 2014; Esch e.a. 
2014; Gross e.a. 2015). Vele van deze studies tonen verbete-
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ring van verschillende kenmerken van het fxs-muismodel, 
waaronder cognitieve functies, sociaal gedrag, hyperacti-
viteit, angst, repetitief gedrag, vatbaarheid voor epilepti-
sche aanvallen, morfologische aspecten van de spines, 
afwijkingen in sensorimotor gating en moleculaire kenmer-
ken (Braat e.a. 2014; Gross e.a. 2015).

Gerichte moleculaire therapie in klinische trials
De eerste klinische trial met patiënten met fsx waarin men 
therapie gericht op de moleculaire onderliggende basis 
testte, werd in 2006 gepubliceerd. De studie maakte 
gebruik van cx516, een ampa-receptoragonist, die de mate 
van synaptische transmissie reguleert (Berry-Kravis e.a. 
2006). In deze dubbelblinde, placebogecontroleerde klini-
sche fase 2-trial van 4 weken testte men het effect van 
cx516 bij 48 volwassenen met fxs. Men kon geen verbete-
ring tonen in de gehele groep in verschillende uitkomst-
maten, waaronder een aantal geheugentesten en gedrags-



TI
JD

S
C

H
R

IF
T 

VO
O

R
 P

S
YC

H
IA

TR
IE

 |
 J

A
A

R
G

A
N

G
 6

0 
| 

M
E

I 
20

18

340

S
. Z

E
ID

L
E

R
, B

. D
IE

R
C

K
X,

 K
. L

U
B

B
E

R
S

, E
.A

.

scorelijsten. Wel was er een significante verbetering van de 
Clinical Global Impression bij een subgroep van patiënten 
die antipsychotica gebruikten.
Deze trial werd gevolgd door trials met o.a. de gsk3-modu-
lator lithium, de mGluR5-receptorantagonisten fenobam, 
mavoglurant en basimglurant, de mmp9-antagonist mino-
cycline, de gabaB-receptoragonist arbaclofen, de gabaa-
receptoragonist ganaxolon en de acetylcholinesteraserem-
mer donepezil (Esch e.a. 2014; Gross e.a. 2015).
Opvallend is dat een aantal kleinere trials aanvankelijk 
effect toonde bij een specifieke subpopulatie, met kleine 
aantallen. Desalniettemin konden deze resultaten niet 
worden gerepliceerd in de grotere placebogecontroleerde 
trials met mavoglurant, basimglurant, arbaclofen en 
donepezil (Gross e.a. 2015).
Alleen de dubbelblinde placebogecontroleerde trial met 
minocycline bij 55 kinderen met fxs gedurende 3 maanden 
toonde een verbetering op de Clinical Global Impression en 
een visuele-analoge schaal van de ernstigste verschijnse-
len. Echter, het effect was zeer klein, en er werden veel 
bijwerkingen van dit antibioticum gemeld (Leigh e.a. 
2013). Van de overige medicamenten is het slechts bij één 
kleine trial gebleven. Enkele dubbelblinde, placebogecon-
troleerde trials lopen nog, waaronder trials met ganaxolon, 
acamprosaat en bumetanide.
De meest gebruikte uitkomstmaat is de Aberrant Behavior 
Checklist (abc), met een fxs-specifieke gevalideerde versie, 
de abc-fx (Sansone e.a. 2012). Dit is een scorelijst die wordt 
ingevuld door de ouders of verzorgers. Ook de andere veel-
gebruikte uitkomstmaten, zoals de Clinical Global Impres-
sion en Repetitive Behavior Scale, bestaan uit scorelijsten die 
worden ingevuld door de ouders of de arts (Berry-Kravis 
e.a. 2013; Esch e.a. 2014). Ondanks de aangetoonde effecti-
viteit van deze scorelijsten bij klinische trials met sympto-
matische therapie voor patiënten met autisme (Aman e.a. 
2004) blijkt er sprake te zijn van een groot placebo-effect 
in de genoemde klinische trials met patiënten met fsx.
Het placebo-effect is een veelvoorkomend probleem in dit 
soort trials, waarschijnlijk vanwege de subjectiviteit van 
de uitkomstmaten (Weimer e.a. 2015). Objectievere uit-
komstmaten zoals cognitieve testen bleken vaak onvol-
doende uitvoerbaar. Andere uitkomstmaten, die gericht 
zijn op endofenotypes en biomarkers, zijn vaak onvol-
doende onderzocht op klinische relevantie.

Uitdagingen van nieuwe therapeutische strate-
gieën
Opvallend genoeg heeft geen enkele trial geleid tot een 
effectieve therapie, ondanks de preklinische successen en 
het gerichte karakter van de medicamenten. Er zijn ver-
schillende mogelijke redenen te bedenken voor deze dis-
crepantie.

Het eerste aspect betreft de trialopzet en de gebruikte uit-
komstmaten (Zeidler e.a. 2015). Zoals besproken, zijn de 
gebruikte uitkomstmaten subjectief en niet ontworpen 
voor pathway-modificerende therapieën voor ontwikke-
lingsstoornissen. Nieuwe objectieve en gevalideerde uit-
komstmaten zijn noodzakelijk, alvorens potentiële medi-
camenten worden geëvalueerd.
Een tweede belangrijk aspect betreft de vertaalbaarheid 
van diermodelstudies met medicatie naar de mens. 
Ondanks de grote voordelen van diermodellen en de 
noodzaak ervan voor het ontwikkelen van medicatie, 
ondervinden vele vakgebieden problemen bij de translatie 
van diermodellen naar mensen. Dit gebrek aan translatie 
heeft er de laatste jaren toe geleid dat farmaceutische 
bedrijven, die van oudsher geïnteresseerd waren in de 
ontwikkeling van psychofarmaca, afzien van verdere ont-
wikkeling van medicamenten, ondanks de grote sprongen 
die worden gemaakt in het ontrafelen van biologische 
mechanismen (Hyman 2012).
Een derde aspect betreft de complexiteit van de functie van 
fmrp. Gezien de verscheidene betrokken routes, die alle met 
elkaar samenhangen, is het wellicht noodzakelijk om op 
verschillende routes tegelijk aan te grijpen door middel 
van een combinatietherapie. Ondanks de complexiteit van 
de onderzoeksopzet bij combinatietherapie zijn er nieuwe 
trials aangekondigd die een combinatie van twee medica-
menteuze interventies gaan testen bij patiënten met fsx 
(https://clinicaltrials.gov/). Echter, deze zijn niet of nauwe-
lijks preklinisch getest.

Conclusie
De gedetailleerde ontrafeling van de moleculaire pathofy-
siologie van ontwikkelingsstoornissen zoals fxs heeft 
aangrijpingspunten voor gerichte therapie aan het licht 
gebracht die bij diermodellen veelbelovende resultaten 
hebben opgeleverd. Echter, ondanks de preklinische suc-
cesverhalen zijn de resultaten van klinische trials voorals-
nog teleurstellend.
Er is een grote pathofysiologische en etiologische overlap 
van fxs met andere genetische oorzaken van autismespec-
trumstoornissen en verstandelijke beperking. Mogelijk zal 
een gerichte therapie voor fxs ook toepasbaar zijn op deze 
veel grotere patiëntengroepen.
Nieuwe modelsystemen en objectieve klinisch relevante 
uitkomstmaten en endofenotypes zijn essentieel bij het 
vervolg van de ontwikkeling van een gerichte therapie 
voor fxs en andere (monogenetische) ontwikkelingsstoor-
nissen. Zolang gentherapie, waaronder crispr-Cas, verre 
toekomstmuziek is voor hersengerelateerde ontwikke-
lingsstoornissen, zal wellicht een combinatietherapie die 
op verschillende routes tegelijk aangrijpt onvermijdelijk 
blijken.
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Om onderzoek naar toekomstige therapieën te faciliteren 
en resultaten te implementeren in de kliniek is het nood-
zakelijk kennis en ervaring van fxs te vergroten binnen een 
multidisciplinair expertisecentrum. Patiënten profiteren 
van de beste gespecialiseerde zorg voor deze specifieke 
aandoening en kunnen gemakkelijker bereikt worden 
voor nieuwe initiatieven. Wij hebben bij het Nederlandse 
fxs-expertisecentrum, ingebed in encore (Erfelijke Neuro-
Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen Rotterdam Erasmus 
MC), mede op basis van die opgedane ervaring, een actuele 

leidraad ontwikkeld voor diagnostiek en behandelingen 
van kinderen met het fxs (Zeidler e.a. 2017). Verder werken 
we aan de ontwikkeling van nieuwe uitkomstmaten voor 
onderzoek naar toekomstige behandelingen.

v De ‘Leidraad voor diagnostiek en behandeling van 
kinderen met het fragiele X syndroom’ (Zeidler e.a. 2017) is 
te downloaden via: https://www.fragielex.nl/artikel/
nieuwe-leidraad-behandeling-kinderen-fragiele-x/.
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SUMMARY

Fragile X syndrome: new therapeutic strategies

S.	ZEIDLER,	B.	DIERCKX,	K.	LUBBERS,	A.M.	VAN	EEGHEN,	C.R.	LINCKE,	J.A.	KIEVIT,	R.	WILLEMSEN,		
A.	RIETMAN

	 BACKGROUND	 Fragile X syndrome (fxs) is the most common hereditary cause of intellectual disability and autism 
spectrum disorders. Targeted treatment is currently lacking. In the past decades an enormous 
amount of knowledge has been obtained concerning the involved molecular pathways, introducing 
potential targets for disease modifying therapy.

	 AIM	 To present an overview of the development of targeted treatment for fxs.

	 METHOD	 Several important publications were collected and indexed.

	 RESULTS	 While preclinical animal model studies with targeted interventions are promising, the translation to the 
clinic has been disappointing.

	 CONCLUSION	 Targeted treatment for fxs is necessary and could be applied in other causes of autism spectrum 
disorders and intellectual disability. Factors relating to translation, study design and outcome 
measures are possibly contributing to the disappointing results. The clustering of patient care in a 
center of expertise is required to clinically implement future therapeutic strategies and to facilitate 
research. In addition, this improves patient care, one example being the recent medical guideline for 
children with fxs.
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