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Samenvatting van dit proefschrift

Voor een beschrijving van de ziekteverschijnselen, diagnostiek naar en behandeling van 
X-gebonden adrenoleukodystrofie (X-ALD) verwijs ik naar Hoofdstuk 1 en 9. De biochemie 
van X-ALD is door de jaren heen in veel detail bestudeerd en voor een groot deel opgehelderd 
(Kemp et al., 2010). Kort samengevat is er sprake van een verminderde afbraak van zeer lang-
keten vetzuren (ZLKV; vetzuren met 22 of meer koolstofatomen) in een celorganel dat het 
peroxisoom heet. Deze gestoorde afbraak wordt veroorzaakt door mutaties in het ABCD1 
gen gelegen op het X-chromosoom dat codeert voor het eiwit ALDP. Dit eiwit is belangrijk 
voor het transport van ZLKV het peroxisoom in waar de afbraak plaatsvindt. Het gevolg 
van de gestoorde afbraak is stapeling van ZLKV, en dan vooral van C26:0 (een ZLKV met 26 
koolstofatomen en geen dubbele bindingen). Deze ZLKV stapelen in het bloedplasma en 
alle weefsels en leiden uiteindelijk tot weefselschade. Het is aannemelijk dat het verlagen 
van ZLKV concentraties een gunstig effect zal hebben op de beloop van de ziekte. Stoffen 
die ZLKV kunnen verlagen zijn dan ook potentiële geneesmiddelen voor deze aandoening.

Er is een uitstekend modelsysteem beschikbaar voor het bestuderen van het effect van stoffen 
op ZLKV metabolisme in het laboratorium, namelijk gekweekte huidcellen (fibroblasten) 
van patiënten met X-ALD. Eerder onderzoek suggereerde dat het verlagen van cholesterol 
met een cholesterol verlagend medicijn (lovastatine) bij patiënten met X-ALD ook een 
verlaging van ZLKV tot gevolg heeft (Singh et al, 1998). In het eerder genoemde celmodel 
bleek dat huidcellen van patiënten met X-ALD die gekweekt werden in kweekmedium 
zonder cholesterol inderdaad een lagere concentratie ZLKV hadden dan cellen gekweekt 
in standaard medium (Weinhofer et al., 2002). Wij verrichtten experimenten om het 
mechanisme van deze daling in ZLKV in cellen van patiënten met X-ALD in medium zonder 
cholesterol te achterhalen. Onze experimenten toonden aan dat er weliswaar een daling 
is van C26:0, maar daar staat tegenover een sterke toename van C26:1 (een ZLKV met een 
dubbele binding, een zogenaamd onverzadigd vetzuur). Er is geen sprake van een verlaging 
van ZLKV, maar van een verschuiving van verzadigde naar onverzadigde ZLKV (Hoofdstuk 2). 
Dit maakt cholesterolverlaging als therapeutische optie voor X-ALD minder aantrekkelijk, 
want er blijft sprake van stapeling. In hetzelfde celmodel tonen we aan dat bezafibraat de 
concentratie van ZLKV kan verlagen in fibroblasten van patiënten met X-ALD (Hoofdstuk 3). 
Het mechanisme van deze verlaging is niet het herstellen van de afbraak van ZLKV, maar het 
remmen van de aanmaak van nieuwe ZLKV door de cel. Middelen die de aanmaak van ZLKV 
door de cel kunnen remmen lijken dus potentiële geneesmiddelen voor X-ALD.

Hypotheses gegenereerd met een in vitro model zoals hierboven beschreven zijn slechts 
het beginpunt bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Validatie van de bevindingen in 
een goede klinische trial is nodig voordat potentiële behandelingen aan patiënten worden 
aangeboden. Idealiter hebben die trials relevante klinische uitkomstmaten. Dit is echter 
vooral bij X-ALD lastig. De klinische verschijnselen zijn hoogst onvoorspelbaar en langzaam 
progressief. Om een definitieve uitspraak te doen over de werkzaamheid van een therapie 
bij X-ALD zijn dus grote groepen patiënten nodig en een lange follow-up. Dat is tijdrovend 
onderzoek en lijkt alleen geïndiceerd voor zeer kansrijke nieuwe therapieën. Wij hebben 
er daarom voor gekozen voor de middelen die eerder zijn genoemd eerst een biochemisch 
effect aan te tonen. Alleen stoffen waar een biochemisch effect overtuigend aangetoond 
is komen dan in aanmerking voor een trial met klinische uitkomstmaten. Patiënten met 
zeldzame ziektes waarvoor geen goede behandeling beschikbaar is zijn vaak wanhopig 
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en bereid om medicatie te gebruiken zonder dat de werkzaamheid (of zelfs veiligheid) 
afdoende bewezen is. In het geval van X-ALD zijn hier meerdere voorbeelden van te 
noemen. Lorenzo’s olie (LO), een mengsel van C18:1 en C22:1, werd op basis van proeven 
met fibroblasten snel ook geprobeerd bij patiënten met X-ALD. Biochemisch was er een 
spectaculair effect. In het bloed normaliseerde C26:0 bij patiënten die een vetbeperkt dieet 
gebruikten in combinatie met de olie. Al snel werd er enorme druk op artsen uitgeoefend 
om Lorenzo’s olie voor te schrijven. Het verrichten van een klinische trial met een placebo 
groep was niet meer mogelijk, dit werd onethisch geacht. Helaas bleek later dat patiënten 
die Lorenzo’s olie gebruikten nog steeds klinisch achteruit te gaan (zie bijvoorbeeld Aubourg 
et al., 1993; van Geel et al., 1999). Aangezien er echter nooit een goede klinische trial is 
verricht met een controlegroep blijven er “believers” die menen dat LO het ziektebeloop 
vertraagd. Een ander voorbeeld van een “therapie” die te snel is toegepast is lovastatine. In 
1998 werden resultaten gepubliceerd van experimenten waarbij fibroblasten van patienten 
met X-ALD aan lovastatine (een cholesterol verlagend medicijn) werden blootgesteld (Singh 
et al., 1998). Dit zou een spectaculaire daling van ZLKV laten zien. Kort daarna volgde 
een kleine klinische trial met een twijfelachtige biochemische uitkomstmaat (Singh et al., 
1998). Dit leidde tot grote opwinding en vele patienten gingen op basis van deze gegevens 
al lovastatine gebruiken (soms zonder recept). In onze eigen trial (Hoofdstuk 4) laten wij 
zien dat de kleine daling van C26:0 in het bloed van patiënten met X-ALD behandeld met 
lovastatine slechts een artefact is. De “lovastatine mythe” is echter hardnekkig. Nog steeds 
komen er regelmatig vragen van collega’s uit het buitenland of van patiënten zelf of een 
behandeling met lovastatine niet te overwegen valt. Ons eigen onderzoek naar het effect 
van bezafibraat in vitro heeft ook geleid tot een klinische trial (Hoofdstuk 5). Helaas is er bij 
de mens geen effect op de ZLKV in bloed of bloedcellen omdat de benodigde concentratie 
niet bereikt wordt met de maximaal toegestane dosis bezafibraat. Voor zowel lovastatine 
als bezafibraat lijkt het niet zinvol een grote en langdurige klinische trial te verrichten 
met klinische uitkomstparameters, aangezien er helemaal geen biochemisch effect is. 
Het gebruik van deze medicamenten is dan ook niet geïndiceerd voor de behandeling van 
patiënten met X-ALD. 

Voor veel stofwisselingsziekten geldt dat naarmate de diagnostische mogelijkheden 
toenemen en er meer gevallen ontdekt worden, het klinisch spectrum steeds breder wordt. 
Dit geldt zeker ook voor X-ALD. In het begin van de 20e eeuw werden enkele gevallen van 
childhood cerebrale ALD (CCALD) beschreven (toen nog de ziekte van Schilder genoemd), 
pas in 1975 toen stapeling van ZLKV herkend werd bleek dat adrenomyeloneuropathie 
(AMN) een verschijningsvorm van dezelfde ziekte was. In dit proefschrift beschrijven wij 
in Hoofdstuk 6 een man met X-ALD die zich presenteerde met een demyeliniserende 
polyneuropathie, wat ongebruikelijk is. Verder is de laatste jaren meer en meer aandacht 
gekomen voor vrouwen met X-ALD. Het is nu duidelijk dat het niet alleen maar “draagsters” 
betreft die de ziekte aan hun zoons kunnen doorgegeven, maar dat deze vrouwen zelf niet 
zelden klachten ontwikkelen. Het percentage vrouwen dat klachten en symptomen heeft 
die te wijten zijn aan X-ALD neemt sterk toe met de leeftijd. Het betreft klachten die lijken 
op adrenomyeloneuropathie bij mannen. De klinische, neurofysiologische en biochemische 
kenmerken van 46 vrouwen met X-ALD in een prospectief verzameld cohort worden 
beschreven in Hoofdstuk 7.



Chapter 10

122

10

Algemene beschouwing en plannen voor de toekomst

Onderzoek naar zeldzame ziektes wordt vaak beschouwd als minder relevant omdat er 
zo weinig mensen door getroffen worden. Toch is het belangrijk dat ook voor deze ziektes 
aandacht is. Enerzijds omdat het leed veroorzaakt door een zeldzame ziekte voor aangedane 
patiënten en families niet minder is dan voor “gewone” ziekten, maar anderzijds leidt 
het bestuderen van deze zeldzame ziektes vaak tot nieuwe pathofysiologische inzichten. 
Het bestuderen van X-ALD bijvoorbeeld heeft bijgedragen aan kennis over de functie 
van peroxisomen in menselijke cellen, de functie van het eiwit ALDP, heeft geleid tot het 
identificeren van het enzym dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van ZLKV (Ofman et al., 
2010), etcetera. In ieder geval hebben wij nog genoeg plannen om onderzoek te blijven doen 
naar peroxisomale aandoeningen met als doel verbetering van diagnostiek, ophelderen van 
de pathofysiologie en uiteindelijk het ontwikkelen van betere behandelingen. Hieronder 
een opsomming van de aandachtspunten van het onderzoek naar X-ALD in het AMC de 
komende jaren.

Het concept van het verlagen van ZLKV bij X-ALD met een stof die de aanmaak van ZLKV remt 
(Hoofdstuk 3) is een interessante strategie voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen 
voor X-ALD. Hopelijk lukt het om in de toekomst een stof te identificeren die net als 
bezafibraat niet toxisch is en de aanmaak van ZLKV kan remmen door inhibitie van ELOVL1, 
maar bij veel lagere concentraties dan bezafibraat.

Zoals eerder kort besproken zijn klinische trials bij X-ALD om een effect op het ziektebeloop 
aan te tonen moeilijk. Er zijn enorme verschillen in leeftijd waarop klachten ontstaan en de 
mate van progressie tussen patiënten. Hierdoor zijn grote groepen patiënten nodig, wat een 
grote uitdaging is bij een zeldzame aandoening. Bovendien is lange follow-up nodig wegens 
de over het algemeen geleidelijke progressie van symptomen. Zoals eerder beschreven 
zijn “surrogaat uitkomstmaten” (zoals ZLKV) waarschijnlijk nuttig bij het selecteren van 
medicijnen die mogelijk ook een effect hebben op het ziektebeloop. De medicijnen die 
een effect hebben op een surrogaat uitkomstmaat kunnen dan vervolgens in een grote 
klinische trial verder worden onderzocht. Het is wel belangrijk dat dit ook vervolgens ook 
gedaan wordt, aangezien de geschiedenis met LO aantoont dat effect op een surrogaat 
uitkomstmaat (in dit geval ZLKV in bloedplasma) niet betekent dat er ook daadwerkelijk een 
klinisch effect is. Daarnaast is uit onderzoek, opgenomen in dit proefschrift (Hoofdstuk 4), 
duidelijk geworden dat plasma ZLKV een bijzonder slechte uitkomstmaat zijn voor X-ALD; in 
ieder geval moet ook gekeken worden naar ZLKV in bijvoorbeeld leukocyten.

In een universiteitsziekenhuis zijn patiëntenzorg en onderzoek soms nauw verweven. De 
zorg voor patiënten met X-ALD biedt unieke kansen. Hoewel er door de jaren heen veel 
kennis is opgedaan over de verschijnselen van X-ALD is er nooit een groot cohort patiënten 
met X-ALD over langere tijd (bijvoorbeeld 10 jaar lang) prospectief gevolgd. Wij willen graag 
een grote natuurlijk beloop studie doen (met mannen, vrouwen en kinderen) waaraan 
hopelijk alle patiënten die nu gevolgd worden op onze polikliniek aan deel zullen nemen. 
De samenwerking met de collega’s van het VUmc maakt het ook mogelijk aan ons follow-up 
protocol nieuwe MRI technieken toe te voegen waarmee het optreden van cerebrale ALD 
mogelijk al in een vroeger stadium ontdekt kan worden. Dit zal informatie opleveren over 
het natuurlijk beloop van de ziekte die enerzijds betere counseling mogelijk maakt, maar 
misschien ook nuttig kan zijn bij onderzoek naar het evalueren van het effect van nieuwe 
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interventies. 

Het onderzoek naar de pathofysiologie van cerebrale X-ALD mist een geschikt muismodel. 
Er is weliswaar een “X-ALD muis” met alle biochemische kenmerken van X-ALD, maar die 
ontwikkelt een AMN-achtig fenotype op hoge leeftijd en geen cerebrale afwijkingen. Hopelijk 
krijgt de nieuwe muis ontwikkeld door dr. S. Kemp een fenotype dat lijkt op cerebrale ALD. 
Dit zou vele nieuwe interessante mogelijkheden bieden om de “triggers” voor cerebrale ALD 
te ontrafelen en nieuwe behandelingen te testen in de muis.

Het klinisch beloop van X-ALD is zeer onvoorspelbaar ook binnen een en dezelfde familie, 
er is geen enkele genotype-fenotype correlatie (Kemp et al., 2001). Het identificeren van 
genetische en/of omgevingsfactoren die het fenotype bepalen (zogenaamde “modifiers”) 
zouden ons in staat stellen patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van 
cerebrale ALD “tailor made” follow-up of zelfs preventieve behandeling aan te bieden. In 
samenwerking met Prof. Aubourg uit Parijs zijn nieuwe genetische modifiers ontdekt die 
dit doel een stap dichterbij brengen. Wij hoopten op basis van het X-inactivatiepatroon in 
fibroblasten van vrouwen met X-ALD te kunnen voorspellen of zij symptomatisch worden of 
niet. Zoals beschreven in Hoofdstuk 7 konden wij echter geen associatie aantonen tussen 
X-inactivatie patroon in fibroblasten en symptomatische toestand na correctie voor leeftijd. 
Er zijn plannen om samen te werken met andere onderzoeksgroepen om een nog grotere 
groep vrouwen te kunnen analyseren. Daarnaast willen we dit onderzoek herhalen in andere 
weefsels (in eerste instantie met lymfocyten). 

Implicaties voor de klinische praktijk

X-gebonden adrenoleukodystrofie is een ingewikkelde aandoening. Regelmatige follow-up 
is nodig door artsen met ervaring met deze aandoening, zoals beschreven in Hoofdstuk 1. 
Tijdige onderkenning van bijnierschorsinsufficiëntie en zo nodig suppleren van hydrocortison 
voorkomt morbiditeit en zelfs mortaliteit. Verder is er maar klein therapeutisch interval 
voor het laten verrichten van een beenmergtransplantatie als er afwijkingen passend bij 
cerebrale ALD ontstaan. Ook ontwikkelen vrijwel alle patiënten met X-ALD uiteindelijk een 
myelopathie met incontinentie en spasticiteit. Hiervoor is symptomatische behandeling 
beschikbaar. Wij werken aan verbetering van de X-ALD polikliniek en het ontwikkelen van 
een vast protocol voor follow-up. Dit zal de kwaliteit van de patiëntenzorg zeker ten goede 
komen en biedt ook mogelijkheden voor het bestuderen van het natuurlijk beloop van de 
ziekte.
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