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De PURA Syndrome Foundation
De PURA Syndrome Foundation is een wereldwijde liefdadige stichting. Deze stichting geeft
voorlichting aan patiënten en hun families, ondersteunt hen en zorgt hiermee voor een wereldwijde
gemeenschap. Deze PURA-gemeenschap biedt een veilige plek voor families die zich anders
geïsoleerd zouden voelen door het hebben van een kind met een zeldzame ziekte. Tevens verrijkt de
gemeenschap medische onderzoek en informeert het mensen buiten de gemeenschap over het PURA
syndroom.
Het is onze missie is om families die te maken hebben met de effecten van het PURA syndroom, te
ondersteunen en hen voor te lichten over het syndroom, alsmede onderzoek te financieren.
Onze waarden zijn:
• Respect – iedereen wordt gewaardeerd
• Gemeenschap – iedereen hoort erbij
• Teamwork – Stichting, gezinnen, artsen en onderzoekers als één team
• Continuïteit – plannen voor toekomstige groei en verandering
• Verantwoordelijkheid – ethiek en goed bestuur
Ons grootste jaarlijkse evenement is een conferentie waar de families van patiënten met het PURA
syndroom bijeen kunnen komen, elkaar kunnen ondersteunen en ervaringen uit kunnen wisselen. De
families krijgen ook informatie van medische onderzoekers die werken aan het doorgronden van het
PURA syndroom. Door op de conferentie families en onderzoekers samen te brengen, wordt een beter
inzicht verkregen en kan meer kennis vergaard worden voor onderzoek. Dit, op zijn beurt, verhoogt de
levenskwaliteit van patiënten en hun families.

Bericht van de voorzitter
Hartelijk welkom.
Mijn naam is Dominic Spadafore en ik ben de voorzitter van de PURA Syndrome Foundation. De
Stichting is hier om onze gezinnen te ondersteunen en voor te lichten en om onderzoek naar het PURA
syndroom te ondersteunen en te bevorderen. Dank u voor uw bezoek. Hier vindt u veel informatie voor
zowel de families met het PURA syndroom als hun artsen. Volg ons op Facebook om regelmatig
updates te ontvangen over evenementen en onderzoek. Meld uzelf aan en registreer uzelf via onze
contactouders om onze periodieke updates te ontvangen. En vergeet niet regelmatig onze website te
bezoeken om op de hoogte te blijven van onze blogberichten en andere updates/aankondigingen.
Om contact op te nemen met Dominic, e-mail hem via d.spadafore@pura-syndrome.org

Contact opnemen met de Stichting
De stichting heeft contactouders die PURA-families helpen en ondersteunen. Om contact op te nemen
met de stichting en/of de besloten oudergroep op Facebook, kunt u een e-mail sturen naar één van
onderstaande contactouders/bestuursleden.
EU en andere landen: Ceciel van Hoeckel
Neem contact met Ceciel op via e-mail c.vanhoeckel@pura-syndrome.org
(Ceciel kan in het Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Frans communiceren)
Verenigde Staten van Amerika: Kerry Hildring
Neem contact met Kerry op via e-mail k.hildring@pura-syndrome.org

PURA Syndrome Global
Research Network
PURA Syndrome Global Research Network
De PURA Syndrome Foundation ondersteunt een wereldwijd netwerkwerk van medische
onderzoekers (PURA Syndrome Global Research Network. Onderzoeksleden van dit netwerk
helpen de stichting bij het geven van voorlichting aan families, instellingen en artsen over het
PURA syndroom. Daarnaast heeft het netwerk een coördinerende taak bij:
• het onderzoek naar het PURA syndroom,
• de ontwikkeling van een wereldwijd patiëntenregister voor PURA (PURA Syndrome
Global Patient Registry),
• het opzetten van een wereldwijde biobank voor PURA (Global PURA Biobank).
Onderzoek naar het PURA syndroom kan grofweg in vier gebieden worden verdeeld:
# Het onderzoek van het klinisch fenotype en natuurlijke geschiedenis - Klinisch
onderzoek om een nauwkeurige beschrijving van de aandoening te vinden
# Fundamenteel onderzoek, met inbegrip van functionele studies - Fundamentele
wetenschap, met inbegrip van het bestuderen van de werking van het gen
# Translationeel onderzoek - Dierlijke en cellulaire modellen
# ‘Transversaal’ onderzoek - Werken met andere aandoeningen
Leden van het Global Research Network ondersteunen de Stichting ook via deelname aan
diverse medische commissies, waaronder:
# Raadgevend comité subsidies (Grant Advisory Committee)
# Raadgevend comité patientenregister (Registry Advisory Committee)
# Raadgevend comité biobank (Biobank Advisory Committee)
Tevens ondersteunt het netwerk de jaarlijkse wereldwijde conferentie over het PURA
syndroom. De leden van het netwerk nemen deel aan de conferentie en geven via
presentaties, onderzoeksupdates en voorlichting aan gezinnen over het PURA syndroom. De
onderzoekers besteden ook tijd aan het evalueren van bestaande onderzoeksprojecten en het
plannen van nieuw op te starten onderzoek.
Contact met het Global Research Network verloopt via Mel Anderson, de PURA Syndrome
Foundation Research Liaison m.anderson@pura-syndrome.org

PURA syndrome and
5q31.3 deletion syndrome including PURA
Wat is het PURA-syndroom?
Het PURA syndroom is een zeldzame genetische aandoening. Het PURA-gen bevindt zich op de lange
arm van chromosoom 5 (op positie 5q31.3). Het PURA syndroom treedt op wanneer één van de twee
kopieën van het PURA-gen van een persoon niet normaal functioneert. Dit kan veroorzaakt worden
door een spelfout in het gen of door verlies van een kopie van het gen (een volledige gendeletie).
Genen zijn instructies die een belangrijke rol spelen in onze groei en ontwikkeling. Ze zijn gemaakt van
DNA en vormen samen met vele andere genen georganiseerde structuren, de zogenaamde
chromosomen.
Het PURA-gen heeft een aantal verschillende rollen. Het codeert voor een eiwit, pur-alpha, dat in alle
weefsels tot uitdrukking komt, met inbegrip van de hersenen, de spieren, het hart en het bloed. Dit eiwit
heeft een aantal verschillende rollen in de menselijke cel, waaronder regulerende functies in DNAreplicatie, transcriptie en vertaling van mRNA. Van pur-alpha is bekend dat het bijzonder belangrijk is
voor de ontwikkeling van de hersenen. Daarom worden problemen met het PURA-gen vooral in
verband gebracht met een neurologische ontwikkelingsstoornis.
Aanvullende informatie voor clinici vindt u bij PURA Gene Review PURA-Related Neurodevelopmental
Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/

Differentiële diagnose
Aandoeningen met vergelijkbare kenmerken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centraal hypoventilatiesyndroom [OMIM209880].
Atrofie van het ruggenmerg [OMIM253300])
Myotone dystrofie [OMIM160900]
Prader-Willi syndroom [OMIM176270]
Angelman syndroom [OMIM105830]
Rett syndroom [OMIM312750]
Pitt-Hopkins syndroom (OMIM610954)
Metabole aandoeningen/stoornissen

Meest voorkomende kenmerken van het PURA syndroom
Alle patiënten met het PURA syndroom die tot op heden geïdentificeerd zijn, hebben een matige tot
ernstige leerstoornis en ontwikkelingsachterstand. Andere typische kenmerken zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Epileptische aanvallen en aanval-achtige bewegingen
Hypotonie (lage spierspanning)
Voedingsproblemen
Ademhalingsproblemen (inclusief obstructieve en centrale slaapapneu)
Hypersomnolentie (overmatige slaperigheid)
Constipatie
Visusproblemen
Temperatuurinstabiliteit
Overmatig hikken
Orthopedische problemen, waaronder heupdysplasie en scoliose
Endocriene aandoeningen zoals vitamine D-tekort
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Hoeveel mensen hebben deze aandoening?
Het PURA syndroom is een zeldzame aandoening, voor het eerst
beschreven in de medische literatuur in 2014. Tot op heden zijn iets
meer dan 250 individuen met deze aandoening bekend, zowel
volwassenen als kinderen. Nu echter steeds meer gebruik wordt
gemaakt van de nieuwste "gensequentiebepaling"-technologie,
wordt verwacht dat deze aandoening de komende jaren bij veel
meer mensen zal worden vastgesteld.

Waarom is dit gebeurd?
Wanneer kinderen worden verwerkt, wordt het genetisch materiaal
van de ouders gekopieerd; in de eicel (van moeder) en de zaadcel
(van vader). Samen vormen deze het genetische materiaal van een
nieuw kind. De biologische kopieermethode is niet perfect en af en toe
vinden willekeurige, zeldzame veranderingen (mutaties) voor het eerst
(spontaan) plaats. Dergelijke mutaties zijn dan ook niet terug te vinden bij
de ouders van het kind. In bijna alle families die we tot nu toe kennen, heeft de
DNA-verandering in PURA zich op deze manier 'out of the blue' voltrokken (dit is wat een geneticus een
‘de novo’ mutatie noemt).

Kan het opnieuw gebeuren?
Op voorwaarde dat geen van beide ouders dezelfde PURA-mutatie als hun kind bij zich draagt, wordt de
kans op het krijgen van een ander kind met dezelfde genetische mutatie als zeer laag beschouwd.
Empirisch gezien zou dit risico minder dan 1% worden beschouwd. De reden waarom er een restrisico op
herhaling bestaat, is toe te schrijven aan een zeldzaam verschijnsel dat 'gonadaal mosaïcisme' wordt
genoemd. Hiervan is sprake wanneer een ouder een genetische verandering draagt, maar deze beperkt
is tot alleen een kleine cluster van eicellen of zaadcellen. De genetische mutatie wordt daarom niet bij het
bloedonderzoek van deze ouder ontdekt. Voor specifiek advies over de kans op herhaling, is het
verstandig om een klinisch geneticus of genetisch consulent te raadplegen.

Ontwikkeling
Groei
Baby's met het PURA syndroom worden meestal geboren met een normaal gewicht en groeien op de
normale manier.
Bewegen (grove motoriek en fijne motoriek)
Alle kinderen hebben een vertraagde motorische ontwikkeling en de meesten leren niet zelfstandig lopen.
Zij die er wel in slagen om zelfstandig te lopen, neigen naar een wankele, brede tred. Veel personen
hebben slechte fijnmotorische vaardigheden.
Leren
Alle personen die we kennen hebben een matige tot ernstige leerstoornis en hebben gespecialiseerde
ondersteuning nodig bij het leren.
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Spraak
Verreweg de meeste mensen met het PURA syndroom ontwikkelen geen betekenisvolle spraak. Bij degenen
die wel spraak ontwikkelen, is deze vaak beperkt tot enkele woorden, korte zinnen of heel zelden tot een
aantal eenvoudige zinnen. Ouders van non-verbale kinderen met het PURA syndroom, rapporteren echter
betere receptieve taalvaardigheden (begrijpen van gesproken taal). Voor sommige kinderen kan het gebruik
van communicatiehulpmiddelen nuttig zijn. Denk hierbij aan touchscreensystemen met picto’s/foto’s of
ooggestuurde communicatiesystemen.
Gedrag
Personen met het PURA syndroom vertonen over het algemeen gedrag dat overeenkomt met hun algehele
ontwikkelingsachterstand.

Gezondheidsproblemen
Lage spierspanning
Lage spierspanning (hypotonie) is het duidelijkst tijdens de pasgeboreneperiode en kan voortduren
gedurende de kindertijd en volwassenheid. De hypotonie speelt waarschijnlijk een rol bij
voedingsproblemen, ademhalingsproblemen en vertraging bij het bereiken van motorische mijlpalen.
Voedingsproblemen
Voedingsproblemen zijn typisch voor pasgeboren baby's. Veel baby's met het PURA syndroom hebben
uiteindelijk tijdelijke voeding via een neussonde nodig. Een minderheid heeft een maagsonde nodig
vanwege slikproblemen. Bij veel kinderen kunnen voedingsproblemen blijven bestaan. Overmatig kwijlen is
waargenomen bij veel individuen, net als ernstige constipatie (wat het gebruik van laxeermiddelen vereist).
Ademhalingsproblemen
Ademhalingsproblemen komen bij de meeste kinderen voor en worden meestal duidelijk in de
pasgeboreneperiode. Hierbij kan gedacht worden aan centrale apneu (waarbij de hersenen de ademhaling
niet goed regelen) en obstructieve slaapapneu (waarbij de bovenste luchtwegen geblokkeerd raken door
een lage spiertonus tijdens de slaap). Tijdens een apneu stopt de ademhaling tijdelijk. Als gevolg hiervan
ondergaan veel kinderen een slaaponderzoek, waarbij gekeken wordt naar de ademhaling tijdens de slaap.
Bij enkele individuen is een tracheotomie (een opening in de hals waarin een slang wordt aangebracht om
de ademhaling te ondersteunen) nodig geweest.
Epilepsieaanvallen en aanval-achtige bewegingen
Bijna alle kinderen met het PURA syndroom hebben aanvallen of aanval-achtige episoden, waardoor tijdens
de vroege kinderjaren al nader onderzoek nodig is. Er zijn verschillende soorten aanvallen gemeld, maar
myoclonische schokken en gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen komen het meest voor. In
sommige gevallen is gebleken dat de aanvallen uiterst moeilijk te behandelen zijn met standaard antiepileptica. Met aanval-achtige episoden bedoelen we bewegingen die lijken op epilepsieaanvallen, maar het
niet zijn. Denk hierbij aan verstoringen in de spierspanning (dystonie) of onwillekeurige ongecontroleerde
bewegingen (dyskinesie).
Ogen en gezichtsvermogen
Er is een breed scala aan oog- en zichtproblemen gemeld, waar de meeste kinderen op één of andere
manier mee te maken krijgen. Deze omvatten - maar zijn niet beperkt tot - bijziendheid, scheelzien en
abnormale oogbewegingen.
eit moeten verder worden onderzocht.
Temperatuurinstabiliteit
Temperatuurinstabiliteit (onderkoeling) wordt met name in de pasgeboreneperiode waargenomen.
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Hormonen en verminderde botdichtheid
Er zijn uiteenlopende endocriene problemen gemeld. Bij een aantal personen is een verminderde
botdichtheid (osteoporose) vastgesteld. Problemen bij het handhaven van een normaal vitamine Dgehalte, wat belangrijk is voor het reguleren van de botdichtheid, zijn niet ongewoon. Er zijn ook
problemen met het schildklierhormoon en cortisol gemeld. Hormonale problemen in de puberteit
moeten verder worden onderzocht.
Structurele misvorming
Er zijn enkele gevallen van misvorming van urogenitale (urinaire en genitale organen), hart- en
skeletsystemen gemeld. Dit komt niet vaak voor. In sommige gevallen ging het ook om nierstenen.
Afwijkingen bij neurobeeldvorming
Bij sommige kinderen zijn er afwijkende bevindingen bij de beeldvorming (bijvoorbeeld een MRI)
van hun hersenen. Hierbij kan het gaan om 'vertraagde myelinisatie', waarmee wordt gedoeld op
een vertraging in de normale vorming van de witte stof in de hersenen en het ruggenmerg.

Wat is het “5q31.3 deletiesyndroom met inbegrip van PURA” en hoe is dit
gerelateerd aan PURA
Soms kunnen deleties optreden waarbij een groot deel van het DNA uit een chromosoom wordt
verwijderd. Dergelijke deleties kunnen veel aangrenzende genen verwijderen. Een
chromosoomdeletie die een enkele kopie van het PURA-gen samen met naburige genen kan
verwijderen, is de 5q31.3 deletie. Om deze reden heeft het 5q31.3 deletiesyndroom overlappende
kenmerken met het PURA syndroom.
Tot op heden zijn 8 patiënten in de medische literatuur beschreven die een 5q31.3 deletie hebben.
Ze hebben allen zeer gelijkaardige klinische kenmerken, maar geen enkele patiënt heeft een
identieke chromosoomdeletie. Over het algemeen hebben kinderen met een 5q31.3 deletie
dezelfde soort problemen als kinderen met het PURA syndroom. Kinderen met een 5q31.3 deletie
worden echter meestal zwaarder getroffen. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat andere
naburige genen, die zijn opgenomen in de 5q31.3 deletie, ook hiertoe kunnen bijdragen. Een gen
dat meestal in deze deletie is opgenomen en waarvan wordt vermoed dat het een belangrijke rol
speelt, is NRG2.
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Aanbevelingen inzake behandeling
De behandelingen van het PURA syndroom zijn gericht op de specifieke symptomen van het individu. De
behandeling vereist een gecoördineerde inzet van een multidisciplinair team, idealiter met medewerking
van een neuroloog, geneticus, kinderarts, longarts, oogarts en orthopedisch specialist.
Epilepsie, aanwezig bij meer dan de helft van de PURA syndroom gevallen, kan zeer moeilijk effectief te
behandelen zijn. Terwijl sommige individuen goed op specifieke anti-epileptica hebben gereageerd,
komen ongevoelige (geneesmiddelenresistente) aanvallen veel voor. Daarom is verder onderzoek naar
de oorzaken van aanvallen en de behandeling ervan nodig.

Bij diagnose
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelingsbeoordeling
Voedingsmanagement en beoordeling van constipatie, indien nodig
Onderzoek van de ademhalingswegen, indien nodig
EEG (meting van de elektrische activiteit van de hersenen), als aanvallen worden
vermoed
Beeldvorming van de hersenen met MRI, indien geïndiceerd
Controle van de ogen
Overweeg echografie van hart en nieren om structurele afwijkingen uit te sluiten
Meting vitamine D
Beoordeling van de botdichtheid, in geval van specifieke gezondheidsproblemen

Na diagnose
•
•
•
•
•
•
•
•

Follow-up op lange termijn door een kinderarts die ervaring heeft met
ontwikkelingsstoornissen.
Monitoring op constipatie
Monitoring op spier- en skeletcomplicaties, waaronder heupdysplasie en scoliose
Slaaponderzoek als apneu wordt vermoed
Spraak- en taalondersteuning
Fysiotherapie en ergotherapie waar nodig
Regelmatige controles van het gezichtsvermogen kunnen worden aanbevolen
EEG (meting van de elektrische activiteit van de hersenen), als aanvallen worden
vermoed
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