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Samenvatting

Sectie I. Enzym vervangingstherapie.
In hoofdstuk 2 is prospectief bestudeerd of stabiele ziekte gehandhaafd kan blijven 

door middel van laag frequente enzym vervangingstherapie. Elf patiënten met stabiele en 

minimale ziekteverschijnselen werden door middel van een loting verdeeld in twee groepen; 

de controle groep continueerde het oude doseringsschema van één keer per week of één 

keer per twee weken, in de studie groep werd de frequentie van toediening verlaagd naar 

één keer per 4 weken, bij een zelfde cumulatieve maanddosis. Na een evaluatie periode van 

een jaar zagen we geen verschillen tussen beide groepen in lever ratio of een van de andere 

eindpunten. Wel waren er twee uitvallers in de laag frequente groep. Deze twee patiënten 

toonden beide progressie van hun ziekte; bij de ene patiënt kwam dit tot uiting in een 

afname in de beenmerg-vetfractie (Quantative chemical shift imaging, QCSI), in de andere 

patiënt was er naast een milde afname in QCSI tevens een toename van de lever ratio. 

Voor start van de studie hadden beide patiënten al een relatief lage QCSI. Concluderend is 

het voor de meeste patiënten met stabiele en minimale ziekteverschijnselen mogelijk om 

de stabiliteit te handhaven door middel van laag frequente enzym vervangingstherapie. 

Patiënten met een lage uitgangs-QCSI hebben mogelijk een verhoogd risico op ziekte 

progressie. Het regelmatig controleren van alle ziekte parameters is daarom uitermate 

belangrijk. 

De doseringen enzym vervangingstherapie die wereldwijd worden voorgeschreven tonen 

grote verschillen.  Doseringen variëren van 15-130 U/kg/maand, met een daaruit volgend 

kostenverschil van €55.000 tot €300.000 per patiënt per jaar. Om vast te stellen of een 

verschil in dosis ook resulteert in een verschil in klinische respons, hebben we retrospectief de 

lange termijn resultaten van enzym vervangingstherapie in twee grote behandelingscentra 

in West Europa (Amsterdam (AMC, N=49, mediane dosis 15-30 U/kg/4 weken) en 

Düsseldorf (HHU, N=57, mediane dosis 80 U/kg/4 weken)) vergeleken (hoofdstuk 3). Om 

te voorkomen dat er een verschil was in ernst van de ziekte tussen beide cohorten, werden 

alle parameters bij start van de studie apart gematched. De verbetering in hemoglobine, 

trombocyten getal en lever- en milt volume was vergelijkbaar in beide cohorten. De respons 

van chitotriosidase en beenmerg infiltratie (gekwantificeerd met behulp van MRI (bone 

marrow burden (BMB) score)) was sneller en meer uitgesproken in de groep met een relatief 

hoge dosis. Ernstige botcomplicaties kwamen slechts sporadisch voor in beide groepen. 

Concluderend zijn ernstige organomegalie en cytopenie alleen onvoldoende reden voor 

het starten met een hoge dosis. Ernstige been merg infiltratie, met een daaruit volgend 

verhoogd risico op botcomplicaties, is wel een valide criterium voor het geven van een 

hoge initiële dosis enzym therapie. 

proefschrift.indb   163 13-12-2007   13:47:57



In hoofdstuk 4 hebben we de invloed van het verhogen van de dosis enzym therapie 

op botziekte in een groot cohort van volwassen Gaucher type I patiënten, die 5-16 jaar 

enzym therapie gebruikten, bestudeerd. Patiënten zonder preëxistente botziekte kregen 

over het algemeen geen complicaties onder therapie. Een kleine groep patiënten hield 

blijvend last van botproblemen, ondanks meerdere dosis verhogingen. Risicofactoren 

hiervoor waren eerdere botcomplicaties, een grote lever, een laag lichaamsgewicht en 

een splenectomie bij start van therapie, evenals een langzame verbetering van QCSI, 

chitotriosidase en macrophage inflammatory protein (MIP-)1β tijdens therapie. Mogelijk zijn 

er clusters Gaucher cellen die achterblijven in het beenmerg en bijdragen aan de blijvende 

botproblemen. 

Sectie II. Biomarkers
De meest gebruikte marker voor de totale hoeveelheid Gaucher cellen is chitotriosidase. 

Een nadeel van deze marker is dat 6% van bevolking deficiënt is voor chitotriosidase. In 

hoofdstuk 5 hebben we CCL18 beschreven, een marker die gemiddeld 29 keer verhoogd 

was in symptomatische patiënten, zonder overlap met controles. CCL18 daalde onder 

enzym therapie, vergelijkbaar met chitotriosidase. Door middel van immunohistochemie 

werd aangetoond dat Gaucher cellen de belangrijkste bron van CCL18 zijn. 

In hoofdstuk 6 hebben we beschreven dat de concentratie soluble CD163, een macrofaag/

monocyt specifiek eiwit, verhoogd is in patiënten met de ziekte van Gaucher. De waarden 

daalden onder invloed van enzym vervangingstherapie en toonden een correlatie met ernst 

van de ziekte en met chitotriosidase activiteit. 

MIP-1α en MIP-1β zijn chemokines die betrokken zijn bij skeletziekte in multipel myeloom. 

In hoofdstuk 7 hebben we de mogelijkheid bestudeerd om deze mediatoren te gebruiken 

als markers van botproblemen in patiënten met de ziekte van Gaucher. MIP-1α en MIP-1β 

concentraties waren significant verhoogd in plasma van Gaucher patiënten en daalden onder 

enzym vervangingstherapie. De concentratie MIP-1β was geassocieerd met botsymptomen 

en MIP-1β waarden boven 85 pg/ml na vijf jaar enzym vervangingstherapie werden met 

name gezien in patiënten met blijvende botziekte.  Veder leek MIP-1β, in tegenstelling tot 

chitotriosidase, niet geproduceerd te worden door Gaucher cellen, maar door cellen die 

deze stapelingscellen omringen. 

In hoofdstuk 8 hebben we onderzocht of de dosis enzym vervangingstherapie invloed heeft 

op de respons in MIP-1β. Hiervoor werd retrospectief de MIP-1β respons bepaald in twee 

vergelijkbare patiëntengroepen die ofwel een relatief lage dosis (mediaan 15 U/kg/4 weken 

(AMC, n=15)), ofwel een relatief hoge dosis (mediaan 120 U/kg/4 weken (HHU, n=15)) 

gebruikten. Plasma MIP-1β waarden daalden sneller in het eerste behandelingsjaar in de 

patiëntengroep met een hoge dosis. Dit werd gold ook voor de respons van chitotriosidase 
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en de bone marrow burden score. Niet alleen de initiële respons van Gaucher cellen, maar 

ook die van de omliggende cellen, lijkt dus dosis afhankelijk. 

Sectie III. Geassocieerde ziektes
In hoofdstuk 9 hebben we bestudeerd of het afwijkende lipiden profiel van patiënten en 

dragers van de ziekte van Gaucher leidt tot een verhoogd risico op hart en vaatziekten. 

Patiënten hadden een laag HDL en, in mindere mate, een laag LDL cholesterol, met 

lage waarden van ApoA-I en ApoB, de belangrijkste apolipoproteinen die horen bij deze 

cholesterol deeltjes. Door middel van cIMT (carotid intima media thickness) en door middel 

van indirecte standaardisatie hebben we vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat het 

lage HDL cholesterol geassocieerd is met een verhoogd risico op hart en vaatziekten. 

De incidentie en mortaliteit van kanker in 131 Nederlandse en Duitse Gaucher type I 

patiënten wordt beschreven in hoofdstuk 10. Er waren in totaal 14 patiënten met een 

maligniteit, waarvan er 5 een haematologische maligniteit hadden. Vergeleken met de 

Nederlandse populatie als geheel leverde dit een verhoogd risico op kanker op van 2.5 

(95% CI 1.1-4.7) en een verhoogd risico op een haematologische maligniteit van 12.7 

(95% CI 2.6-37.0). Met name de incidentie van multipel myeloom en het hepatocellulair 

carcinoom, zonder preëxistente cirrhose, was sterk verhoogd, met gestandaardiseerde 

risico’s van respectievelijk 51.1 en 141.3.

In hoofdstuk 11 hebben we de prevalentie, risico factoren, pathogenese en effect van 

enzym therapie bestudeerd op benigne, premaligne en maligne gammopathieen in 63 

Gaucher patiënten. De resultaten werden besproken in het kader van een overzicht van 

de huidige literatuur over dit onderwerp. In 41% en 19% van de patiënten werd een 

polyclonale, dan wel monoclonale gammopathie gevonden. De prevalentie van MGUS nam 

toe met de leeftijd maar was niet geassocieerd met ernst of duur van de ziekte. Serum 

concentraties van vrije lichte ketens waren niet voorspellend voor het ontwikkelen van een 

MGUS of multipel myeloom. Waarden van zowel pro- als anti-inflammatoire mediatoren 

die betrokken zijn bij ontsteking en B cel functie, in het bijzonder inteleukine-10 en CCL18, 

waren afwijkend. Ten slotte vonden we dat enzym vervangingstherapie mogelijk het 

vòòrkomen en de progressie van gammopathieen kan tegengaan. 
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