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Samenvatting





In totaal zijn er momenteel honderden verschillende stofwisselingsziekten bekend. De 

meeste van deze ziekten zijn zeer ernstig. In laatste tientallen jaren is er veel ontdekt 

over de pathofysiologie van deze aandoeningen, wat heeft geleid tot een sterke 

verbetering in behandelingsmogelijkheden en een betere kwaliteit van leven voor 

patiënten. Daarnaast hebben deze kennis en de behandelingsmogelijkheden wereldwijd 

geleid tot het includeren van meerdere, tot zelfs tientallen in enkele staten van de USA, 

stofwisselingsziekten in neonatale screeningsprogramma’s.

Ondanks de sterk toegenomen kennis blijven er nog vele pathofysiologische vragen over 

verschillende stofwisselingsziekten bestaan. Tot nu toe heeft het meeste onderzoek 

naar stofwisselingsziekten zich primair gericht op het vaststellen van het enzymatische 

defect en op de daardoor verhoogde en verlaagde metabolieten in het aangedane 

biochemische pad. Hoewel deze benadering veel essentiële kennis heeft opgeleverd, 

wordt met deze ‘statische’ vorm van onderzoek geen informatie verkregen over hoe het 

aangedane biochemische pad daadwerkelijk in de patiënt functioneert. Dit beperkt de 

interpretatie van de verkregen data met betrekking tot de functionele consequenties van 

het enzymatische defect.

Doel van dit promotieonderzoek was om de dynamiek van aangedane biochemische 

paden bij patiënten met verschillende stofwisselingsziekten te onderzoeken met 

behulp van stabiele isotopen technieken om hierdoor de kennis over pathofysiologische 

mechanismen die bij deze ziekten een rol spelen te vergroten. Hierbij is ook meer kennis 

verworven over de normale fysiologie. In hoofdstuk 1 worden de verschillende gebruikte 

stabiele isotopen technieken beschreven en worden de verschillende uitgevoerde studies 

kort uiteengezet.

In hoofdstuk 2 wordt een leeftijdsafhankelijk regressie model voor endogene (lichamelijke) 

glucose productie (EGP) in mensen van geboorte tot ouderdom beschreven. Dit model is 

gebaseerd op metingen van EGP in kinderen en volwassenen verkregen met de [6,6-2H2]-

glucose verdunningsmethode in studies uitgevoerd door onze onderzoeksgroep in de 

afgelopen jaren. Daarnaast wordt de relatie tussen EGP en geschat hersengewicht 

bestudeerd, aangezien de hersenen een belangrijke rol spelen in de regulatie van 

EGP. Deze relatie wordt verder gepreciseerd door het toepassen van correctie voor de 

verschillen in lichaamssamenstelling tussen kinderen en volwassenen. Geconcludeerd 

wordt dat het verkregen regressie model de glucose behoefte bij gezonde individuen 

in rust na een nacht vasten nauwkeurig inschat. Het model kan worden gebruikt om 

gevalideerde protocollen voor glucose suppletie bij kinderen op te stellen en om de 

gegevens over EGP zoals verkregen uit studies verricht in kinderen met verschillende 

aandoeningen, waaronder de stofwisselingsziekten, te vergelijken met controle waarden. 

Daarnaast laat dit hoofdstuk zien dat de glucose behoefte van de hersenen per gram 

geschat hersengewicht zeer waarschijnlijk nagenoeg constant blijft met toename van de 

leeftijd.
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Bij patiënten met glycogeen stapelingsziekte type 1 (GSD-1) is in eerdere studies 

aangetoond dat zij in staat zijn om tot 50% van normaal glucose te produceren, ondanks 

het feit dat ze het laatste essentiële enzym in het biochemische pad van de glucose 

productie, het glucose-6-fosfatase, missen. Tot op heden werd dit niet goed begrepen. 

In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat een GSD-1a patiënt in staat is tot het produceren 

van glucose uit zowel glycogeen afbraak als uit glucose nieuwvorming (gluconeogenese). 

Daarnaast wordt aangetoond dat een patiënt met fructose-1,6-bisfosfatase deficiëntie, 

een absoluut defect van gluconeogenese in zowel lever als nier, nog tot 20% van normaal 

glucose via gluconeogenese produceert. Op basis van deze gegevens, en op het feit dat 

recent een ander functioneel glucose-6-fosfatase in spier is gekarakteriseerd, menen wij 

dat het goed mogelijk is dat spier kan bijdragen aan EGP via zowel glycogeen afbraak als 

gluconeogenese.

Idiopatische ketotische hypoglycemie, oftwel de ‘peuterhypoglycemie’, is de meest 

voorkomende vorm van hypoglycemie op de kinderleeftijd. De oorzaak van hypoglycemiën 

bij deze kinderen wordt nog steeds niet goed begrepen. Daarom werden in hoofdstuk 4 

alle hoofdpaden van het glucose metabolisme bestudeerd tijdens een gestandaardiseerde 

vastentest bij twaalf kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 11.5 jaar met onbegrepen ketotische 

hypoglycemiën. Hierbij tonen wij aan dat de jongste vijf kinderen hypoglycemisch 

werden omdat ze niet in staat waren om EGP op een adequaat niveau te houden als 

gevolg van een significante daling in de glycogeen afbraak zonder een significante 

stijging van de gluconeogenese. Dit laatste kan het gevolg zijn van een beperking in 

de toevoer van alanine, een belangrijk aminozuur wat wordt gebruikt als bouwsteen in 

de gluconeogenese. Aangezien de glucose behoefte per kg lichaamsgewicht bij jongere 

kinderen relatief hoog is, doordat ze een grotere hersengewicht / lichaamsgewicht ratio 

hebben, wordt gesuggereerd dat kinderen met idiopatische ketotische hypoglycemiën 

zich in de onderste staart van de normale verdeling van vastentolerantie in kinderen 

bevinden en niet per definitie een ziekte hebben.

In hoofstuk 5 wordt het glucose metabolisme beschreven bij twee broers met HMG-CoA 

lyase deficiëntie, een stoornis in zowel de productie van keton lichamen als in de afbraak 

van het aminozuur leucine. Als oorzaken voor het ontstaan van hypoglycemiën tijdens 

vasten, een belangrijk symptoom van deze aandoening, worden het onvermogen van het 

produceren van keton lichamen en/of remming van de gluconeogenese door stapeling 

van HMG-CoA metabolieten genoemd. Wij tonen aan dat de hypoglycemie die ontstaat 

bij de jongste patiënt tijdens vasten, de oorzaak is van een wanverhouding tussen glucose 

aanmaak en glucose verbruik door het afwezig zijn van het glucose sparende effect van 

keton lichamen tijdens vasten. De gluconeogenese werd niet geremd ondanks stapeling 

van HMG-CoA metabolieten. Dit laat het belang van keton lichamen voor het behouden 

van normoglycemie gedurende vasten zien.
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Patiënten met medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MCADD), de 

meest voorkomende stoornis van de vetzuuroxidatie, zijn niet in staat om middellange 

vetzuren te verbranden, wat resulteert in de ophoping van middellange vetzuuroxidatie 

metabolieten. Dit zou weer kunnen leiden tot een tekort aan carnitine, wat de verbranding 

van langketen vetzuren dan ook zou beperken. Nochtans is het nut van het geven van 

L-carnitine suppletie in MCADD niet eenduidig bewezen. In hoofdstuk 6a worden vijf 

MCADD patiënten onderzocht met en zonder L-carnitine suppletie gedurende vasten en 

middelzware inspanning in vergelijking tot drie gezonde controle proefpersonen. Alle 

proefpersonen waren in staat de twee uur durende inspanningstest te ondergaan zonder 

klinische of biochemisch nadelige symptomen te ondervinden, ook zonder L-carnitine 

suppletie. Bij MCADD patiënten zonder L-carnitine suppletie werd een toename van het 

vrije carnitine en de directe precursor hiervan in plasma gezien gedurende inspanning. 

Dit suggereert dat de eigen productie van carnitine wordt opgehoogd in patiënten om te 

kunnen compenseren voor het carnitine verlies gedurende inspanning. De resultaten van 

deze studie, waarbij geen gebruik is gemaakt van stabiele isotopen, zijn gebruikt om een 

tweede inspanningsstudie in MCADD patiënten op te zetten (hoofdstuk 6b).

In hoofdstuk 6b wordt het energiemetabolisme in volwassen patiënten met MCADD 

onderzocht gedurende middelzware inspanning na een nacht vasten in vergelijking tot 

controle proefpersonen die goed vergelijkbaar zijn voor wat betreft geslacht, leeftijd en 

lichaamssamenstelling. Het doel was om vast te stellen in hoeverre de vetzuuroxidatie bij 

MCADD patiënten wordt beperkt. Daarnaast werd het glucose metabolisme onderzocht 

om te bepalen of de gluconeogenese in MCADD wordt geremd, aangezien wordt 

gesuggereerd dat dit ten grondslag kan liggen aan de vasten hypoglycemie, wat een 

belangrijk symptoom is bij MCADD en bij andere stoornissen van de vetzuuroxidatie. Er 

werden geen significante verschillen tussen MCADD patiënten en controles gevonden wat 

betreft totale vet- en koolhydraatverbranding, EGP, gluconeogenese en glycogenolyse. 

Dit suggereert dat de vetzuuroxidatie in volwassen MCADD patiënten gedurende 

inspanning na een nacht vasten niet wordt beperkt en dat de gluconeogenese normaal 

wordt opgereguleerd. De basale vrije vetzuur productie en opname vanuit plasma tijdens 

rust was wel significant hoger in patiënten, wat kan leiden tot ectopische vetophoping. 

Dit zou patiënten met een stoornis in de vetzuuroxidatie meer gevoelig maken voor het 

ontwikkelen van insuline resistentie.

Patiënten met klassieke galactosemie moeten levenslang een streng galactose beperkt 

dieet houden om de stapeling van het toxische galactose-1-fosfaat te voorkomen. Er 

is echter gebleken dat patiënten ook een significante endogene galactose productie 

hebben, wat leidt tot een proces van auto-intoxicatie. Als deze endogene galactose 

productie onderdrukt zou worden bij toename van de hoeveelheid galactose in het dieet, 

waarbij de netto hoeveelheid galactose in het lichaam niet veranderd, zouden de dieet 

beperkingen voor galactosemie patiënten wat versoepeld kunnen worden. Dit zou hun 
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kwaliteit van leven ten goede zou komen. In hoofdstuk 7 wordt de mogelijkheid van een 

dergelijk terugkoppelingsmechanisme onderzocht. Aangezien de endogene galactose 

productie niet veranderde bij een stapsgewijze verhoging van galactose infusie, wordt 

geconcludeerd dat endogene galactose productie niet wordt onderdrukt door exogene 

galactose toediening.

De ziekte primaire hyperoxalurie type 1 (PH1) wordt veroorzaakt door een overmatige 

aanmaak van oxaalzuur, een niet functionele eindmetaboliet die uiteindelijk in o.a. de 

nieren gemakkelijk neerslaat met calcium, leidend tot nierschade, nierinsufficiëntie en 

uiteindelijk nierfalen. Dit leidt weer tot stapeling van oxaalzuur in andere weefsels. 

Hierdoor blijven de plasma oxaalzuur concentratie en de renale oxaalzuur uitscheiding 

langdurig verhoogd na een gecombineerde lever-, waarmee het enzymatische defect 

wordt weggenomen, en niertransplantatie. Dit maakt dat plasma oxaalzuur concentratie 

en de urine oxaalzuur uitscheiding niet altijd betrouwbare parameters zijn om 

therapeutische interventies in PH1 mee te vervolgen. In hoofdstuk 8 wordt een stabiele 

isotopen methode gepresenteerd die het mogelijk maakt om de verschijningssnelheid van 

oxaalzuur in plasma te bepalen. Deze methode kan gebruikt worden om therapeutische 

interventies te evalueren in patiënten met PH1 en nierinsufficiëntie.

Tot slot wordt in hoofdstuk 9 een algemene discussie gepresenteerd waarin de voordelen 

en de beperkingen van het gebruik van stabiele isotopen technieken in patiënten met 

een stofwisselingsziekte worden besproken. Verder worden suggesties gedaan voor 

toekomstig stabiele isotopen onderzoek in het veld van de stofwisselingsziekten. 

Geconcludeerd wordt dat stabiele isotopen methodologie potentieel een zeer krachtige 

onderzoekstechniek is in dit veld, maar dat wel belangrijk is zich te realiseren dat zowel 

uitgebreide biochemische als analytische kennis noodzakelijk zijn om deze studies 

adequaat uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn deze studies relatief kostbaar. Dit maakt 

dat stabiele isotopen technieken maar zeer beperkt zullen kunnen worden ingezet in de 

dagelijkse klinische praktijk en dat deze studies alleen maar uitgevoerd kunnen worden in 

(samenwerking met) gespecialiseerde centra.
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