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Lesch-Nyhan Syndroom
Beknopte samenvatting n.a.v. referaat
AVG-opleiding en opleiding Klinische Genetica Erasmus MC
Introductie
Het Lesch-Nyhan Syndroom (LNS) kenmerkt zich door een karakteristiek patroon van
gedragsstoornissen waarbij automutilatie op de voorgrond staat. Daarbij komen verstandelijke
beperking, motorische ontwikkelingsachterstand en neurologische stoornissen voor. LNS wordt
veroorzaakt door een deficiëntie van het enzym hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase
(HPRT) met als gevolg een overproductie van urinezuur.
LNS is voor het eerst beschreven in 1964 door Lesch en Nyhan (Lesch,1964). De prevalentie is
ongeveer 3: 1.000.000 (Torres, 2007).
Klinische kenmerken
De klinische kenmerken van LNS zijn:
- neurologische stoornissen
- gedragsstoornissen (automutilatie, agressie, angst, depressie, verhoogde afleidbaarheid,
motorische stereotype bewegingen)
- verstandelijke beperking
- motorische ontwikkelingsachterstand
- urinezuurstapeling
(Jinnah, 2009, 2010)
Neurologische stoornissen
De stoornissen die bij LNS voorkomen zijn piramidale en extrapiramidale stoornissen, athethose,
choreoathetose, ballisme, hypotonie, spasticiteit en dysartrie. De piramidale en extrapiramidale
stoornissen ontstaan vóór de leeftijd van 1 jaar en verergeren tot de leeftijd van ongeveer 3 jaar.
Daarna blijft de intensiteit van neurologische disfunctie in een plateaufase gelijk, zie afbeelding 1,
(Lyon, 2006).
Afbeelding 1. Lesch-Nyhan Disease: Clinical
course
Bron: Lyon G. Neurology of hereditary
metabolic diseases of children, 2006

Gedragsstoornissen
85% van de mensen met het Lesch-Nyhan syndroom verwondt zichzelf. Het zelfverwondende
gedrag laat zich voor het eerst zien op een gemiddelde leeftijd van 3.1 jaar. Er lijkt een verband te
zijn tussen de ernst van zelfbeschadiging en de leeftijd waarop het ontstaat: hoe eerder het
ontstaat, des te ernstiger de vorm van zelfbeschadiging. Vervolgens blijft de mate van ernst jaren
gelijk en zal deze slechts langzaam minderen met het ouder worden.
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Bij LNS is er sprake van een normale sensibiliteit, waardoor de zelfbeschadiging ook als pijnlijk
wordt ervaren. De zelfbeschadiging wordt als een obsessief - compulsieve stoornis gezien,
waarbij patiënten soms zelf vragen om fixatie of om hen tegen te houden. De zelfbeschadiging
komt vaker voor bij stressvolle en emotionele gebeurtenissen.
Het meest voorkomende zelfverwondend gedrag is het bijten van de lippen en/of vingers. Andere
vormen van automutilatie zijn het uitsteken van ledematen of hoofd bij doorgang van een
deuropening, ‘arching’ en ‘head snapping’, hoofdbonken, de voeten onder de rolstoel plaatsen,
vingers in spaken van de rolstoel steken of met de vingers in de ogen prikken. Ook agressie naar
anderen met voornamelijk de neiging om te slaan, bijten, schoppen, haartrekken, spugen en
verbale agressie horen bij het gedragsarsenaal. Deze gedragingen kunnen wisselend aanwezig
zijn: gedurende weken of maanden, afgewisseld met perioden van normaal gedrag.
Kinderen met LNS kunnen gemakkelijk braken. Dit kan een gedragskenmerk van het syndroom
zijn, en/of het resultaat van een slecht bewegende slokdarm. Het doorslikken van voedsel en
vocht gaat moeizaam. Kinderen zijn, afhankelijk van hun cognitieve vermogens, zich bewust van
hun agressieve gedrag. Depressies bij tieners zijn meer regel dan uitzondering (Anderson,1994).
Verstandelijke beperking
Bij LNS is er vaak sprake van een milde tot matige verstandelijke beperking. De mate van
verstandelijke beperking hangt af van het variant LNS (klassieke, neurologische en
hyperuremische variant) (Torres, 2007). Een gemeten IQ kan lager zijn dan het werkelijke IQ.
Oorzaken hiervoor zijn de fysieke beperking, leerproblemen, stress, automutilatie, negatief
gedrag, concentratiestoornissen, interesse verlies en taal- en communicatiemoeilijkheden
(Jinnah, 2009).
Motorische ontwikkelingsachterstand
De mijlpalen kruipen, zitten en lopen zijn vertraagd. Vaak hebben kinderen met LNS hulp nodig bij
staan en zitten; uiteindelijk is lopen doorgaans niet mogelijk. Patiënten met LNS zijn bijna altijd
rolstoel-gebonden en hebben een motorische ontwikkeling die lijkt op de ontwikkeling bij een
cerebrale parese (Torres, 2007).
Urinezuurstapeling
Overproductie van urinezuur slaat neer als kristallen die qua
grootte kunnen variëren van enkele millimeters tot enkele
centimeters. Het zijn kleine wit doorschemerende noduli in de
huid (deels aan het oppervlak) van ophoping van
urinezuurkristallen. De voorkeurslocatie voor jicht tophi zijn de
gewrichten (vingers, tenen, knie, elleboog) maar ook oorschelp
en hiel. Jicht tophi kunnen perforeren, ulcereren en secundair
infecteren. Urinezuurkristallen kunnen ook
nephrolithiasis veroorzaken of in de blaas urinegruis
en blaasstenen (Torres, 2007).
Afbeelding 2: tophi vorming op
vingertoppen. Bron: www.huidziekten.nl
Overige symptomen
De overige symptomen zijn een korte gestalte,
vertraagde of afwezige puberteit, testiculaire atrofie, moeilijk slikken, gastro-oesofageale reflux,
malnutritie en een macrocytaire anemie (door verstoorde maturatie van erythrocyten secundair
aan de stoornis in de purinesynthese) die niet reageert op vitamine suppletie. Tevens kan
progressief nierfalen voorkomen. Er zijn geen typische dysmorfieën (Jinnah, 2009).
Genetische achtergrond en metabole consequenties
In de meeste LNS-patiënten wordt een mutatie in het HPRT1-gen aangetoond. Het HPRT1-gen
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ligt op chromosoom Xq26 en bestaat uit 9 exonen. Er zijn momenteel meer dan 300 pathogene
mutaties bekend (Jinnah 2004). In 30% is er sprake van een de novo mutatie. LNS volgt een
geslachtsgebonden (X-linked) recessief overervingspatroon. De aandoening komt dus
voornamelijk bij mannen voor. Toch zijn er tenminste zeven vrouwen met Lesch-Nyhan
beschreven; dit komt door een ongunstige skewing bij X-inactivatie (Nyhan Genereviews).
Door de mutatie in het HPRT1-gen is het purine metabolisme verstoord. Purines zijn belangrijk
als bouwstenen van nucleïnezuur (DNA en RNA). Het is een component in o.a. ATP en GTP.
Purines worden verkregen door synthese, recycling of door opname uit de omgeving. Bij LNS is
sprake van een tekort of een volledige afwezigheid van het enzym hypoxanthine-guaninephosforibosyltransferase (HPRT). De afwezigheid van het enzym HPRT leidt tot een
overproductie van hypoxanthine en guanine en daardoor ook van urinezuur. Door een
verminderde negatieve feedback van GMP (guanosine monophosphate) en IMP (inosine
monophosphate) stijgt bovendien de synthese van 5’phosphoribosyl-1-pyrophosphate (PRPP),
wat het purinegehalte doet stijgen.
De symptomen bij LNS-patiënten worden met name veroorzaakt door een verhoogde uitscheiding
van urinezuur in de urine en het bloed en mogelijk in het brein. Tevens leidt een tekort aan HPRT
tot ‘overgevoeligheid’ van de dopaminereceptor en beschadigingen aan het brein (Torres, 2007).

Afbeelding 3. Pathway purine
metabolisme
Bron: Torres et al. 2007

Lesch-Nyhan varianten
Er zijn 3 varianten van LNS, namelijk de klassieke vorm van LNS, de neurologische variant en de
hyperuremische variant. Het fenotype is afhankelijk van het restpercentage HPRT-enzym
(Sampat, 2011). Bij de klassieke variant van LNS is de HPRT enzym activiteit lager dan 1,5%. Er
zijn zowel gedragsstoornissen, neuromotorische afwijkingen, cognitieve beperkingen en
overproductie van urinezuur. De neurologische variant heeft een HPRT enzym activiteit tussen de
1,5 en 8,0 %. Er is een overproductie van urinezuur en er zijn neuromotorische afwijkingen. De
gedragsstoornissen zijn minder frequent of minder ernstig en de cognitieve beperking past hier
niet bij. Bij de hyperuremische variant is de HPRT enzym activiteit tussen de 8,0 en 10%. Er is
een overproductie van urinezuur. In principe komen neurologische stoornissen, cognitieve
beperkingen en gedragsstoornissen hierbij niet voor. De ziekte manifesteert zich dan als jicht
(Jinnah 2010).
Pathogenese gedragsfenotype en neurologie
De pathogenese van de gedragsfenotype en van de neurologische symptomen is nog niet geheel
opgehelderd. Wel bekend is het volgende:
Basale ganglia: De neurologische verschijnselen (dystonie, chorea en ballisme) wijzen naar
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dysfunctie van de basale ganglia. Onderzoek laat zien dat het volume van de nucleus caudatus
30% kleiner is bij patiënten vergeleken met controles. Ook blijkt er een reductie van 60 - 80% van
de dopaminereceptoren in de basale ganglia te zijn. De substantia nigra blijkt daarbij niet te zijn
aangedaan. De dopaminerge systemen in de basale ganglia hebben zowel een exitatoire invloed
op de directe pathways als een inhiberende functie op de indirecte pathways. Hierdoor is er een
invloed op veel baansystemen in de hersenen, onder andere het motorische circuit en op de
frontaalkwabben (Visser 2000).
De basale ganglia zijn erg gevoelig voor de invloeden van metabole ziekten. In diermodellen waar
bij volwassen ratten laesies worden aangebracht in de dopaminerge systemen in de basale
kernen, ontstaat een hypokinetisch beeld vergelijkbaar met de ziekte van Parkinson. Dezelfde
laesies aangebracht in de neonatale periode produceren een hyperkinetisch beeld, vergelijkbaar
met de neurologische kenmerken van LNS. Deze ratten lieten ook leermoeilijkheden en agressief
gedrag zien. Bij behandeling met levodopa trad verergering van het hyperkinetische beeld op.
Differentiaal diagnose
Bij de aanwezigheid van zowel een verhoogde urinezuurproductie als neurologische dysfunctie en
cognitieve en gedragsstoornissen is er in principe geen twijfel aan de diagnose Lesch-Nyhan.
Automutilatie is een opvallend kenmerk. Dit kan differentiaal diagnostisch ook passen bij onder
andere non-specifieke verstandelijke beperking, choreoacanthosis, GAMT (creatinesynthese
deficiëntie), Smith Magenis syndrome, familiaire dysautonomie, HSAN IV (Nyhan Genereviews).
Bijten op de vingers en lippen, resulterend in weefselschade, is echter heel karakteristiek voor
LNS.
Diagnostiek (Nyhan Genereviews)
Patiënten
- Urine: meestal verhoogd urinezuur, xanthine en hypoxanthine (belangrijke, relatief
eenvoudige, eerste stap). NB Vraag bij baby’s naar goudkleurige uitslag in luier!
- Serum: meestal ook verhoogd urinezuur. Bij met name jonge kinderen is het urinezuur in het
serum niet altijd verhoogd.
- Enzymbepaling (gouden standaard): deficiëntie van HPRT in erythrocyten en fibroblasten
- DNA-onderzoek: HPRT1-gen, mutatiedetectiekans: > 90-95%.
- Op research basis: lymfocyten kweken in 6-thioguanine: alleen bij deficiëntie van HPRT
overleven de cellen (belangrijk kenmerk).
Draagsters
- Mutatie analyse HPRT1-gen: mogelijk indien mutatie bij indexpatiënt in de familie bekend is
- Eventueel lymfocyten kweken in 6-thioguanine, biochemische analyse na 5 dagen purinevrij
dieet of enzymbepaling op haarfollikels/fibroblasten (mozaïek) (O’Neill 2004).
Prenatale diagnostiek
- Als een moeder draagster is van LNS, dan hebben haar zonen 50% kans om aangedaan te
zijn. Haar dochters hebben 50% kans om draagster te zijn van LNS.
- Diagnostische mogelijkheden tijdens een zwangerschap zijn Pre-implantatie Genetische
Diagnostiek (PGD), een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Zowel enzymdiagnostiek als
mutatie analyse zijn mogelijk.
Behandeling
Behandeling somatische klachten
- Allopurinol: Bij alle patiënten met LNS is behandeling van de hyperuricemie geïndiceerd.
Allopurinol vermindert de conversie van hypoxantine en guanine tot urinezuur door remming
van het enzym xanthine oxidase en is de gebruikelijke behandeling om het ontstaan van jicht,
nierstenen en subcutane tophi te voorkomen. Vroegtijdige behandeling met allopurinol heeft
geen effect op de neurologische en gedragsmatige aspecten van het syndroom. Behandeling
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is gericht om het urinezuur in het serum te normaliseren of de ratio in de urine te verlagen
naar kleiner dan 1,0. Therapie met allopurinol verhoogt de concentratie van hypoxanthine en
xanthine in het serum en kan de vorming van xanthine stenen bevorderen.
Urinezuurstenen: Een ruime hydratatie is vereist om een actieve urineproductie te garanderen
die continu alle purine-metabolieten uitwast. Hiermee kan de vorming van xanthine-stenen
worden voorkomen. Het alkaliseren van de urine met kaliumcitraat kan de vorming van
urinezuurstenen verminderen. Aandacht voor sommige medicijnen zoals amoxicilline die het
urinezuur in het bloed verhogen.
Echo nieren: Bij jonge kinderen met LNS is het advies een echo van de nieren te maken om
eventuele stenen op te sporen.
Reflux: Indien er een hiatus hernia ten grondslag ligt aan de refluxziekte kan deze middels
fundoplicatie worden verholpen. Behandeling met protonpompremmers zal in sommige
gevallen aangewezen zijn. Indien er sprake is van dreigende ondervoeding dan moet het
aanleggen van een gastrostoma serieus worden overwogen.
Macrocytaire anemie: In het geval van LNS is deze ongevoelig voor behandeling met vitamine
B of foliumzuur. Een behandeling is niet noodzakelijk, omdat de anaemie vaak
asymptomatisch is (McCarthy 2004).
Spasticiteit: Deze kan worden behandeld met baclofen of met benzodiazepines. Behandeling
met levodopa is in de meeste gevallen niet effectief en verergert vaak de hyperkinetische
verschijnselen. Er zijn echter casereports dat zeer vroegtijdige behandeling met levodopa wel
effectief kan zijn.
De meeste patiënten met LNS zijn aangewezen op een rolstoel vanwege de ernstige dystonie
en spasticiteit en kunnen niet zelfstandig lopen of staan.

Behandeling gedragsproblemen
- Allopurinol: Behandeling met allopurinol heeft geen enkel effect laten zien op het gedrag.
- Gedragstherapie: Belangrijk is om stressvolle situaties te vermijden of patiënten te leren met
stress om te gaan door ze ontspanningstechnieken aan te leren. Ook beschermen patiënten
soms zichzelf tegen het ongewenste gedrag door op hun handen te gaan zitten; dit kan hen
ook aangeleerd worden.
- Extinctie-technieken: Deze kunnen succesvol zijn. Hierbij wordt het ongewenste gedrag
genegeerd en gewenst gedrag beloond. Dit was effectief voor het bijten op lippen, handen en
vingers, maar liet geen effect zien op hoofdbonken. Ook een combinatie van deze technieken
met speltherapie om gedachtes en gevoelens te uiten bleek productief.
- Electro aversie therapie: Dit leidde tot een verergering van het automutilerende gedrag.
- Medicatie: Anxiolytica zoals diazepam zijn vaak effectief omdat ze stress verminderen en ook
effect hebben op de spasticiteit. Nadeel zijn de vele bijwerkingen en de lichamelijke
gewenning die optreedt waardoor het effect afneemt. Verschillende soorten anti-epileptica
hebben ook een gunstig effect op het automutileren, zoals carbamazepine, valproaat en
gabapentine (McManaman, 1999).
- Fixatie: Fixatie van handen en armen om bijten te voorkomen is de meest effectieve
behandeling. Vaak vragen patiënten met LNS zelf om fixatie en lijkt het middel niet
onevenredig zwaar. Bij tong- of lipbijten kan een gebitsbeschermer worden gebruikt. In
ernstige gevallen kan het nodig zijn om alle gebitselementen te extraheren.
Alternatieve behandelmethodes
- Deep brain stimulator: In een aantal case-reports is bij een aantal patiënten een deep brain
stimulator geïmplanteerd voor het stimuleren van de globus pallidus internus beiderzijds
(Taira 2003). Initieel werd dit geprobeerd om de dystonie te verminderen, maar het bleek dat
dit ook effect had op het zelfbeschadigende gedrag dat in de beschreven casus nagenoeg
geheel verdwenen was.
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Botuline toxine injecties: In één case bleef het automutileren gedurende 10 weken weg door
injecteren van de mm. masseter. Er was ook een gunstig effect op de verstaanbaarheid van
het praten en er trad geen verslechtering van het eten en slikken op. (Dabrowski 2005).

Multidisciplinair: Aanbevolen wordt om vanaf het stellen van de diagnose van LNS multidisciplinair
samen te werken en periodiek te overleggen. Het multidisciplinaire team bestaat uit een arts, een
gedragskundige een diëtist (ivm voedingsproblematiek), een ergotherapeut (voor fixatiemiddelen
en transfermiddelen), een fysiotherapeut (ivm de neurologische problematiek), een logopedist
(ivm dysarthrie met bijkomende communicatieproblemen en de voedings- en slikproblemen).
Prognose
Vanwege de zeldzaamheid van dit syndroom is nog niet veel bekend over de prognose van LNS.
De meeste mannen worden tegenwoordig zo rond de 20 tot 30 jaar oud, maar er zijn ook mannen
die ruimschoots de 40 hebben gehaald. De behandeling met allopurinol heeft de
levensverwachting significant doen stijgen. Een oorzaak van overlijden is ernstig of acuut
nierfalen, dat ook al op zeer jonge leeftijd kan voorkomen. Verder komt urosepsis vanwege
urolithiasis en stuwing voor. Aspiratiepneumonie wordt in verband gebracht met het veelvuldig
voorkomen van refluxziekte en dystonie van de mondmusculatuur. Dood door ondervoeding komt
tegenwoordig nauwelijks meer voor vanwege het plaatsen van een gastro-stoma. Een geleidelijke
achteruitgang door toename van de bulbaire symptomen leidt vaak tot respiratoir falen en
overlijden (Neychev, 2006).
Een significant deel van de mensen met LNS sterft plots en onverwacht. Waarschijnlijk zijn de
meeste van deze sterfgevallen te wijten aan acuut respiratoir falen en niet van cardiogene
oorsprong. Oorzaken zijn niet-herkende aspiratie, laryngospasmes, centrale apneu door
hersenstambeschadiging, beschadiging van het cervicale myelum door ophistotonus of breathholding met cyanose (Kostadinov 2006).
Follow-up schema medische begeleiding LNS
Actie

Frequentie

Echografie nieren

Bij diagnose en op indicatie

Lab: urinezuur in plasma en/of urine

2-4 keer per jaar

Lab: nierfunctie

2-4 keer per jaar

Gastroscopie

Laagdrempelig op indicatie

Algeheel lichamelijk onderzoek:groei, gewicht,
neurologisch onderzoek

Jaarlijks

Multidisciplinair overleg

Jaarlijks

Evaluatie fixatiemiddelen

4 keer per jaar

Lesch-Nyhan Syndroom, 7-11-2011
Presentatie: Lieke Berger, Gerard Asma, Christina Suripatty
Samenvatting: Gerard Asma, Christina Suripatty

7

Referenties
1. Anderson LT, M Ernst. Self-Injury in Lesch-Nyhan Disease. J Aut Develop Disorders 24
(1994): 67-81.
2. Dabrowski D, SA Smathers, CS Ralstrom et al. Botulinum toxin as a novel treatment for selfmutilation in Lesch-Nyhan syndrome. Dev Med Child Neurol 47 (2005): 636-39.
3. Jinnah HA, Harris JC, Nyhan WL & O'Neill JP. The Spectrum of Mutations Causing HPRT
Deficiency: An Update. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2004; 23: 1153-1160
4. Jinnah HA. Attenuated Variant of Lesch-Nyhan disease. Brain (2010): 133; 671-689
5. Jinnah HA. Lesch-Nyhan disease: from mechanism to model and back again. Disease Models
& Mechanism 2 (2009): 116-21.
6. Kostadinov V, HA Jinnah. Sudden death in Lesch-Nyhan disease. Dev Med Child Neurol 48
(2006): 923-26.
7. Lesch M, WL Nyhan. A Familial Disorder of Uric Acid Metabolism and Central Nervous
System Function. Am J of Med 36 (1964): 561-70.
8. Lyon G, Kolodny EH, Pastores GM. Neurology of hereditary metabolic diseases of children.
2006. 3rd edition. P 353-57
9. McCarthy G. Medical Diagnosis, Management and Treatment of Lesch Nyhan Disease.
Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids 23;8-9 (2004): 1147-52.
10. McManaman J, DA Tam. Gabapentin for Self-Injurious Behavior in Lesch-Nyhan Syndrome.
Ped Neurol 20;5 (1999): 381-82.
11. Neychev VK, Sudden death in Lesch-Nyhan disease. Dev. Med. & Child Neurolog 48 (2006):
923-26
12. Nyhan WL, O’Neill JP, Jinnahm HA, Harris JC. Lesch-Nyhan Syndrome. Genereviews.
www.genetests.org
13. O'Neill JP. Mutation carrier testing in Lesch-Nyhan syndrome families: HPRT mutant
frequency and mutation analysis with peripheral blood T lymphocytes. Genet Test.
2004;8:51–64
14. Sampat R, Fu R, Larovere LE et al. Mechanisms for phenotypic variation in Lesch-Nyhan
disease and its variants. Hum Genet 2011; 129: 71-8
15. Taira T, T Kaboyashi, T Hori. Disappearance of self-mutilating behavior in a patient with
Lesch-Nyhan syndrome after bilateral chronic stimulation of the globus pallidus internus. J
Neursurg 98 (2003): 414-16.
16. Torres RJ, Puig JG. Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT) deficiency:
Lesch-Nyhan syndrome. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007; 2:48
17. Visser JE, PR Bär and HA Jinnah. Lesch-Nyhan disease and the basal ganglia. Brain
Research Reviews 32 (2000), 449-75.

Lesch-Nyhan Syndroom, 7-11-2011
Presentatie: Lieke Berger, Gerard Asma, Christina Suripatty
Samenvatting: Gerard Asma, Christina Suripatty

