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SAMENVATTING
Lysosomen zijn kleine intracellulaire compartimenten waarin de afbraak van 
macromoleculen plaatsvindt. Als door een genetisch defect de afbraak van 
bepaalde macromoleculen niet of onvoldoende gebeurt, leidt dit tot stapeling 
van het betreffende macromolecuul. Men spreekt dan van een lysosomale 
stapelingsziekte. Momenteel zijn er meer dan 50 lysosomale stapelingsziekten 
bekend, waarvan de ernst zeer uiteenloopt. Sommige ziekten worden gekenmerkt 
door ernstige mentale retardatie met snel progressieve neurologische problemen 
en jong overlijden, terwijl andere nauwelijks een beperkte levensverwachting 
hebben. Toch kunnen er in de laatste groep ook neurologische complicaties 
optreden. Hoewel van minder ernstige aard dan de mentale retardatie die in 
infantiele vormen wordt gevonden, zijn deze soms zeer hinderlijk en zelfs 
invaliderend. Daarom is het van belang om meer inzicht te krijgen in zowel het 
spectrum van neurologische complicaties als de ernst en het beloop ervan. In 
dit proefschrift worden studies naar neurologische complicaties bij de ziekte van 
Gaucher type I en de ziekte van Fabry beschreven.

Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de ziekte van Gaucher 
type I. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een tekort aan het enzym 
glucocerebrosidase waardoor stapeling van glucosylceramide in macrofagen 
optreedt. Belangrijke kenmerken van deze ziekte zijn hepatosplenomegalie, 
trombocytopenie en botproblemen. Gewoonlijk wordt type I onderscheiden 
van type II en type III door het ontbreken van neurologische complicaties. 
In de afgelopen jaren is echter steeds meer aandacht gekomen voor het 
voorkomen van neurologische ziekten in type I patiënten. Aanleiding hiervoor 
was de beschrijving van meerdere patiënten die zowel type I Gaucher als de 
ziekte van Parkinson hadden. Hierdoor ontstond discussie over het onderscheid 
in drie types: zouden we niet beter kunnen spreken van een ziektecontinuüm 
waarbij type I de ene kant van het spectrum vertegenwoordigt en type II/III de 
andere? Om meer inzicht te krijgen in de aard en de ernst van de neurologische 
complicaties in type I Gaucher patiënten is er een literatuurstudie gedaan naar alle 
beschrijvingen van type I patiënten met een neurologische ziekte. In Hoofdstuk 2 
worden de resultaten van deze literatuurstudie besproken. Er waren 86 artikelen 
waarin patiënten of dragers van een glucocerebrosidase mutatie beschreven 
werden met tegelijkertijd een neurologische diagnose. Naast de ziekte van 
Parkinson zijn dementie, een intracerebrale hematoom, ruggenmergsproblemen, 
wortelcompressie en polyneuropathieën beschreven. Ook is het Nederlandse 
Gaucher cohort onderzocht; de statussen werden doorgenomen op de 
aanwezigheid van neurologische symptomen, afwijkingen bij neurologisch 
onderzoek en neurologische diagnoses. In totaal werden 34 neurologische 
diagnoses gesteld in 75 patiënten gedurende een mediane follow-up tijd van elf 
jaar. Op basis van deze bevindingen lijkt de term non-neuronopathische ziekte 
van Gaucher, die gebruikt wordt als synoniem van type I Gaucher, een onjuiste 
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term. Toch zou het onderscheid in drie types bewaard moeten blijven omdat de 
aard en ernst van neurologische ziekten in type I patiënten duidelijk verschillen 
van die van type II en type III patiënten. 

Zoals hierboven beschreven, kan polyneuropathie voorkomen in patiënten 
met type I Gaucher. Het bleef echter onduidelijk of polyneuropathie gezien moest 
worden als onderdeel van type I Gaucher, of dat het beter beschouwd kon worden 
als toevalsbevinding omdat polyneuropathie ook veel voorkomt in de gewone 
populatie. Deze vraag werd extra belangrijk toen enkele type I patiënten tijdens 
een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw geneesmiddel (miglustat) een 
polyneuropathie bleken te hebben: moest de polyneuropathie in deze patiënten 
beschouwd worden als bijwerking van de medicatie of als complicatie van de 
ziekte zelf? Om antwoord op deze vraag te krijgen werd een grote internationale 
studie gedaan naar het voorkomen van polyneuropathie in type I patiënten. De 
bevindingen van deze studie staan beschreven in Hoofdstuk 3. Ruim 10% van 
de 103 onderzochte patiënten bleek een polyneuropathie te hebben. Tijdens 
de twee jaar follow-up werden nog eens zes patiënten met een polyneuropathie 
gediagnosticeerd. Deze getallen bleken duidelijk verhoogd in vergelijking met 
de prevalentie en incidentie in de algemene bevolking die werden geschat met 
behulp van een systematisch literatuuronderzoek. Polyneuropathie moet daarom 
beschouwd worden als onderdeel van de ziekte van Gaucher.

Ook werd tijdens het onderzoek naar de effectiviteit van miglustat een patiënt 
beschreven met cognitieve achteruitgang. Daarom werd in dezelfde 103 patiënten 
het cognitief functioneren gemeten. Resultaten hiervan worden beschreven 
in Hoofdstuk 4. Type I patiënten bleken een licht afwijkend cognitief profiel 
te hebben waarbij vooral een verminderde cognitieve snelheid gezien werd in 
vergelijking met gezonde controles. Subgroep analyses lieten zien dat leeftijd en 
ziekte-ernst gecorreleerd waren aan de resultaten van de cognitieve functietesten. 
Dit leidt tot de conclusie dat er gedurende het leven van type I Gaucher patiënten 
mogelijk toch lichte afwijkingen optreden in het centrale zenuwstelsel. De klinische 
betekenis hiervan is waarschijnlijk beperkt aangezien deze patiëntengroep in de 
dagelijkse praktijk gewoonlijk geen cognitieve klachten rapporteert.

In Hoofdstuk 5 ten slotte wordt een eeneiige tweeling beschreven met een 
zeer uiteenlopend klinisch beeld van type I Gaucher. Eén van de twee was ernstig 
aangedaan ondanks een milde Gaucher mutatie. Tevens had zij neurologische 
verschijnselen waaronder oogbewegingsstoornissen en epilepsie. Lange tijd was 
onduidelijk of deze patiënte niet beter als type III geclassificeerd kon worden. Het 
neurologisch beeld past hier echter niet goed bij en vooralsnog blijft zij als type 
I geclassificeerd. Het uiteenlopende fenotype in deze twee vrouwen ondanks 
dat zij genetisch identiek zijn, en het ernstige beeld ondanks een milde mutatie 
kunnen waarschijnlijk het beste verklaard worden door de invloed van modifiers 
en/of omgevingsfactoren op het fenotype.

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de aard en het beloop van 
dunne vezel neuropathie in patiënten met de ziekte van Fabry. De ziekte van 
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Fabry is een X-gebonden aandoening die wordt veroorzaakt door een defect 
in het α-galactosidase-A gen wat leidt tot stapeling van globotriaosylceramide. 
Mannen zijn ernstiger aangedaan dan vrouwen. Kenmerken van de ziekte zijn 
nierfunctiestoornissen, cardiomyopathie en ritmestoornissen, witte stof laesies, 
darmklachten, verminderde of afwezige zweetsecretie en pijnklachten. De 
laatste drie verschijnselen worden van oudsher verklaard door schade aan dunne 
zenuwvezels. Om meer inzicht te krijgen in de aard en de gevolgen van de dunne 
vezel neuropathie bij de ziekte van Fabry werden functie en structuur van dunne 
zenuwvezels in een cohort van 48 Fabry patiënten onderzocht.

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van het functieonderzoek beschreven. 
Dunne zenuwvezels worden gewoonlijk onderverdeeld in dunne ongemyeliniseerde 
vezels (C-vezels) die warmte en pijn geleiden en dunne gemyeliniseerde vezels 
(Aδ-vezels) die koude en pijn doorgeven. Fabry patiënten lieten verminderde 
functie van voornamelijk Aδ-vezels zien. Er waren aanwijzingen voor een lengte-
afhankelijke neuropathie: het functieverlies begon aan de voeten en tastte in een 
later stadium van de ziekte ook de zenuwvezels in de handen aan. Verder hadden 
jonge patiënten de hoogste pijnscores waarschijnlijk als gevolg van perifere 
sensitisatie, terwijl oudere patiënten veelal geen pijn (meer) rapporteerden. Deze 
laatste bevindingen hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat er geen lineaire 
relatie tussen dunne vezel neuropathie en ernst van pijnklachten gevonden werd. 

In Hoofdstuk 7 worden de structurele afwijkingen van dunne zenuwvezels in 
Fabry patiënten beschreven. Alle onderzochte mannen en meer dan de helft van 
de onderzochte vrouwen toonden een verminderd aantal zenuwvezels in de huid. 
Het verlies aan dunne zenuwvezels was gecorreleerd aan functieverlies. Er werd 
echter weer geen directe relatie met pijn gevonden. De aanvankelijke toename 
van pijn door perifere sensitisatie en het uiteindelijke verdwijnen van pijn in 
sommige oudere patiënten hebben hieraan waarschijnlijk bijgedragen. Ook werd 
in deze studie een mogelijk verband tussen de blootstelling aan lyso-Gb3 en 
dunne vezel neuropathie in mannelijke patiënten aangetoond.

Naast temperatuur en pijn geleiden dunne zenuwvezels ook signalen van 
het autonome zenuwstelsel. De zweetproblemen en darmklachten zijn lange tijd 
geweten aan beschadiging van dunne zenuwvezels. Er is echter twijfel ontstaan 
over de aanwezigheid van autonome neuropathie in Fabry patiënten doordat 
typische autonome neuropathie klachten en afwijkingen zoals orthostatische 
hypotensie en impotentie ontbreken. Om meer duidelijkheid te krijgen over 
het wel of niet bestaan van autonome neuropathie bij de ziekte van Fabry, werd 
een uitgebreide vragenlijst afgenomen en werden cardiovasculaire autonome 
functietesten verricht in dezelfde 48 Fabry patiënten. In Hoofdstuk 8 worden de 
resultaten van deze studie beschreven. Er waren geen overtuigende aanwijzingen 
voor het bestaan van autonome neuropathie bij de ziekte van Fabry. Waarschijnlijk 
worden de klachten die jarenlang geweten zijn aan autonome neuropathie vooral 
veroorzaakt door eindorgaanschade.
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Hoofdstuk 9 beschrijft een Fabry patiënt met een schommelende 
lichaamstemperatuur (poikilothermie); tijdens de wintermaanden had hij 
ondertemperatuur, terwijl deze normaliseerde tijdens de zomermaanden. 
Schildklierafwijkingen, hypothalamuslaesies of autonome dysfunctie zijn 
mogelijke verklaringen voor de poikilothermie. De eerste mogelijkheid werd in 
onze patiënt uitgesloten met behulp van aanvullend onderzoek. De laatste werd 
onwaarschijnlijk geacht gezien de eerdere bevinding dat Fabry patiënten geen 
autonome neuropathie hebben. Zijn klachten worden mogelijk verklaard door 
een - op de MRI hersenen niet zichtbaar - infarct in de hypothalamus of er bestaat 
toch een verband met zijn ernstige dunne vezel neuropathie.

Hoofdstuk 10 begint met een samenvatting gevolgd door een discussie 
over de betekenis van onze bevindingen in relatie tot de al eerder door anderen 
gepubliceerde gegevens. Het spectrum aan neurologische complicaties bij de 
ziekte van Gaucher type I is in kaart gebracht wat voor zowel arts als patiënt van 
waarde kan zijn. Deze bevindingen zouden moeten leiden tot alertheid bij arts en 
patiënt op het voorkomen van neurologische ziekten in deze patiëntengroep, met 
als gevolg tijdig diagnosticeren en behandelen of ondersteunen indien nodig en 
waar mogelijk. Op grond van het patroon van neurologische manifestaties bij type 
I patiënten is het handhaven van een absoluut onderscheid tussen type I en type II/
III verdedigbaar. De veronderstelling dat type I een niet neuronopathisch fenotype 
is moet echter worden verlaten. Grotere studies naar het cognitief functioneren en 
het voorkomen van dementie in type I Gaucher patiënten zijn noodzakelijk. 

Daarnaast zijn de aard, ernst en het beloop van dunne vezel neuropathie 
bij de ziekte van Fabry in kaart gebracht. Fabry patiënten hebben een dunne 
vezel neuropathie waarbij vooral de Aδ-vezels aangedaan zijn. Beschadiging van 
deze zenuwvezels start al op jonge leeftijd waarbij de zenuwvezels aanvankelijk 
overgevoelig voor prikkels raken wat leidt tot hevige pijnklachten. Op latere 
leeftijd zijn de dunne zenuwvezels soms zodanig beschadigd dat zij geen signalen 
meer kunnen doorgeven; een deel van de oudere patiënten heeft daarom geen 
pijn meer. Als er twijfel is over de diagnose ziekte van Fabry - zoals het geval is 
in de zogenaamde atypische patiënten, die een mutatie in het α-galactosidase-A 
gen hebben waarvan de klinische betekenis onduidelijk is - en er zijn pijnklachten, 
dan moeten deze bevindingen meegenomen worden bij het bepalen of er sprake 
is van dunne vezel neuropathie als gevolg van de ziekte van Fabry. Pijnklachten 
kunnen pas met zekerheid aan de ziekte van Fabry worden toegeschreven als 
er sprake is van: start op jonge leeftijd, toename van pijn bij koorts, inspanning 
en hitte, functieverlies van Aδ-vezels en verlies van zenuwvezels in de huid. Of 
verlaagde temperatuur pijndrempels gebruikt kunnen worden als teken van 
beginnende dunne vezel neuropathie bij kinderen en daarmee als reden om 
therapie te starten, moet verder uitgezocht worden. Ook zijn meer (muizen-)
studies naar de relatie tussen de blootstelling aan lyso-Gb3 en dunne vezel 
neuropathie noodzakelijk. 




