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Samenvatting 

In hoofdstuk 1 is de rationale van dit onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 2 worden de creatine deficiëntie syndromen (CDS), guanidinoacetaat methyl 

transferase (GAMT) - , arginine glycine amidinotransferase (AGAT) -  en creatine transporter 

(CRTR) deficiëntie beschreven. Deze syndromen betreffen defecten in de creatine biosynthese 

en transport. GAMT - en AGAT deficiëntie zijn autosomaal recessieve aandoeningen en CRTR 

deficiëntie is een X-gebonden aandoening. Sinds de eerste beschrijving van deze stoornissen in 

1994 zijn meer dan 200 patiënten met CDS gediagnosticeerd. 

In hoofdstuk 3 worden zeven nieuwe patiënten en ook zeven nieuwe mutaties in het GAMT gen 

beschreven. Het klinisch beeld van deze patiënten varieerde van mild tot ernstig. 

In hoofdstuk 4 wordt een retrospectieve studie beschreven die gebaseerd is op gegevens 

verkregen door middel van een vragenlijst. In totaal werden 27 GAMT deficiëntie patiënten 

afkomstig uit verschillende landen geïncludeerd. Er werd geen relatie tussen het klinische beeld 

en guanidinoazijnzuur spiegels in lichaamsvloeistoffen aangetoond. Ook de lange termijn 

resultaten van de behandeling van 22 patiënten met een GAMT deficiëntie werden 

gerapporteerd, waarbij zowel onderzoek werd verricht naar de effecten van creatine suppletie 

alleen, maar ook naar de effecten van een combinatie therapie van creatine en ornithine suppletie 

al dan niet met een arginine beperkt dieet. 

In hoofdstuk 5 wordt de diagnose van een jonge patiënt met een relatief milde vorm van GAMT 

deficiëntie beschreven waarbij de behandeling al kon worden gestart op 22 maanden leeftijd. Na 

twee jaar behandeling met een gecombineerde therapie bleek er toch sprake te zijn van een 

ernstige ontwikkelingsachterstand, zonder verdere progressie van de verschijnselen. 

In hoofdstuk 6 is een pilot-studie in 3000 geanonimiseerde neonatale bloedspots beschreven 

waarbij de dragerschapfrequentie van GAMT deficiëntie is onderzocht door te testen op de twee 

meest voorkomende GAMT mutaties (c.59G>C en c.327G>A) en guanidinoazijnzuur 

concentraties. Twee nieuwe heterozygote varianten (c.283_285dupGTC; p.Val95dup en 

c.278_283delinsCTCGATGCAC; p.Asp93AlafsX35) werden geïdentificeerd, die als pathogeen 

worden beschouwd. De dragerschapfrequentie van GAMT deficiëntie bleek tenminste 1/1475 in 

deze pilot studie. 
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In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van twee patiënten met GAMT deficiëntie verondersteld dat 

een laag creatine kinase een extra diagnostische marker zou kunnen zijn voor patiënten met 

CDS. 

In hoofdstuk 8 is een nieuwe methode voor simultane bepaling van creatine en creatinine  door 

middel van tandem massa spectrometrie beschreven.  Deze methode is toepast om de prevalentie 

te onderzoeken van creatine transproter deficiëntie in een cohort van 975 mannen met 

ontwikkelingsachterstand. Deze studie toonde een prevalentie van ca 2.3 %. Er werden in totaal 

2 nieuwe patiënten aangetoond. 

In hoofstuk 9 is de behandeling beschreven van een meisje aangedaan met creatine transporter 

defect die zich presenteerde met therapie resistente epilepsie. Zij werd behandeld met zowel 

arginine als glycine suppletie en toonde na 10 maanden compleet herstel van de therapie 

resistente epilepsie. 

  

	    




