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Samenvatting

Cellen hebben energie nodig om te kunnen overleven. Energie kan worden verkregen uit 
suikers, eiwitten en vetten in onze voeding. Deze energie wordt onder andere geproduceerd 
in de mitochondriën die als de energiecentrales van onze cellen functioneren. Een van de 
belangrijke grondstoffen voor de productie van energie, de vetten oftewel de vetzuren, wor-
den verwerkt door de mitochondriale vetzuur β-oxidatie (β-oxidatie). De β-oxidatie bestaat 
uit een reeks enzymen die nauw met elkaar samenwerken. Voor elk van deze enzymen zijn 
wel erfelijke defecten beschreven. Een belangrijk risico van een β-oxidatie stoornis is het 
ontwikkelen van een levensbedreigende lage suikerspiegel in het bloed. Bij een β-oxidatie 
stoornis gaat dit altijd gepaard met lage waarden van ketonlichamen (een energierijke ver-
binding) in het bloed. Dit wordt ook wel een hypoketotische hypoglycemie genoemd. Deze 
hypoketotische hypoglycemieën ontstaan meestal door vasten in combinatie met ziek zijn. 
Een patiënt met een β-oxidatie stoornis kan ook andere symptomen hebben, de meest 
voorkomende zijn hartafwijkingen en afbraak van spierweefsel. Echter de exacte oorzaken 
van deze symptomen zijn nog onbegrepen. De lage bloedsuikerspiegel kan leiden tot coma 
of zelfs een plotselinge dood, maar kan eenvoudig vermeden worden door niet te vasten 
of intraveneus glucose toe te dienen. Om deze reden zijn aan het Nederlandse screenings-
programma voor pasgeborenen vanaf 1 januari 2007 drie enzym deficiënties toegevoegd, 
waarbij sprake is van een defect in de β-oxidatie. Dit zijn de deficiënties voor de enzymen 
medium chain-acyl-CoA dehydrogenase (MCAD), very long-chain acyl-CoA dehydrogenase 
(VLCAD) en long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (LCHAD). In de afgelopen jaren zijn 
ondanks de uitbreiding van de neonatale screening de behandelingen voor deze deficiën-
ties nauwelijks vooruit gegaan. De huidige behandelingen (het voorkomen van vasten, dieet 
aanpassingen en L-carnitine als voedingssupplement) zijn gericht op het voorkomen van 
symptomen zoals de hypoglycemie of de correctie van een biochemische waarde (L-carni-
tine). Dieet aanpassingen zijn gebaseerd op biochemische kennis en ervaring, maar zelden 
onderzocht in een goed gecontroleerd experiment. Het is dus onbekend hoe effectief een 
behandeling is voor de hartziekte en bovendien lijkt het weinig effect te hebben op het 
voorkomen van spierschade. Het onderzoek naar de oorzaak van de ontwikkeling van de 
hartziekte en spierschade is daarom dus erg belangrijk. Ons onderzoek is erop gericht om 
meer inzicht te krijgen in de (patho-)fysiologie van de β-oxidatie enzymen en het ontstaan 
van verslechterde hartfunctie en spierschade om zo te komen tot een logische therapeuti-
sche behandeling voor kinderen en volwassenen. Wij denken dat wanneer de rol van de ver-
schillende β-oxidatie enzymen beter begrepen wordt dit kan leiden tot het ontdekken van 
nog niet eerder beschreven β-oxidatie defecten. Het onderzoek, beschreven in dit proef-
schrift is gedaan door gebruik te maken van in vitro (buiten het lichaam, bijv. cellen) en in 
vivo (in het lichaam, bijv. muismodellen) modellen.

Vetzuren worden dus afgebroken door de enzymen van de β-oxidatie. Voor de afbraak van 
onverzadigde vetzuren heeft de β-oxidatie zogenaamde “hulpenzymen” nodig. Interessant 
is dat er nog geen mensen zijn beschreven die een β-oxidatie defect hebben door een defect 
in één van deze “hulpenzymen”. Om meer inzicht te krijgen in de afbraak van onverzadigde 
vetzuren door de β-oxidatie en de rol van deze “hulpenzymen” hebben wij in hoofdstuk 2 
een muismodel gebruikt welke het “hulpenzym” enoyl-CoA isomerase 1 (Eci1) mist (Eci1 KO 
muis). Dit enzym is essentieel voor het verplaatsen van een onverzadigde binding binnen 
een vetzuur om het geschikt te maken voor β-oxidatie. Onze resultaten laten zien dat een 
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Eci1 KO muis bijna niet ziek is. Namelijk, na een periode van vasten laat dit muismodel maar 
een heel kleine verlaging zien in de bloedsuikerspiegel, met normale ketonlichaam waarden 
(een ketotische hypoglycemie). Acylcarnitines welke belangrijke klinisch chemische parame-
ters in het bloed zijn om een mogelijke β-oxidatie defect aan te tonen, waren verhoogd in 
de Eci1 KO muis (met name C12:1- en C14:1-acylcarnitine). Daarna hebben we onderzocht 
waarom deze muis bijna niet ziek is. Mitochondriën bleken nog een tweede Eci enzym te 
hebben, namelijk Eci2. Wij laten in dit hoofdstuk zien dat Eci2 voor een belangrijk deel de 
functie van Eci1 kan overnemen. Dit verklaart waarom de Eci1 KO muis niet ziek wordt en 
kan mede de oorzaak zijn waarom er nog geen mensen beschreven zijn met een β-oxidatie 
defect door ECI1 deficiëntie. Om toch te screenen op een mogelijke ECI1 deficiëntie in men-
sen raden wij aan om te kijken naar patiënten met lage bloedsuikerwaarden in de aanwezig-
heid van ketonen en een verhoogd C12:1-acylcarnitine.

In hoofdstuk 3 beschrijven we een derde Eci, namelijk Eci3. Dit Eci3 enzym hebben we ge-
vonden in de peroxisomen van de nier van een muis . Peroxisomen zijn net als mitochondri-
en een onderdeel van de cel en spelen een rol bij de β-oxidatie van zeer lang keten vetzuren 
en andere bijzondere vetzuren. Eci3 is een enzym specifiek voor knaagdieren en komt niet 
voor bij de mens. In dit hoofdstuk kijken wij welke rol Eci3 speelt in de muis en rat. Eci3 is 
ontstaan door een duplicatie van het Eci2 gen. Eci2 functioneert zowel in de mitochondriën 
en peroxisomen. In de muis is het Eci3 gen alleen actief in de nier, terwijl in de rat Eci3 in 
meerdere organen actief is. Eci3 lijkt erg veel op Eci2 en heeft ook Eci enzym activiteit. 
Desondanks lijkt het erop dat Eci3 niet betrokken is bij de β-oxidatie, omdat Eci3 niet wordt 
gereguleerd samen met andere β-oxidatie enzymen. Omdat Eci3 relatief recent ontstaan is 
in de evolutie, denken wij dat de rol van Eci3 zich nog steeds ontwikkelt.

De balans tussen suiker stofwisseling (koolhydraten afbraak) en β-oxidatie (vetzuren af-
braak) is erg belangrijk. Om meer te weten te komen over deze balans in het hart en de 
spieren en de relatie met de ontwikkeling van insuline resistentie hebben we een muismo-
del ontwikkeld dat een puntmutatie heeft in het carnitine palmitoyltransferase 1b (Cpt1b) 
gen (de Cpt1bE3A muis). Door deze puntmutatie is het enzym Cpt1b minder gevoelig voor 
zijn natuurlijke “remmer” malonyl-CoA. Cpt1b is cruciaal voor de import van vetzuren in 
het mitochondrium. Omdat er zonder import geen β-oxidatie kan plaatsvinden wordt er 
aangenomen dat Cpt1b snelheidsbepalend is voor de β-oxidatie. Malonyl-CoA is een stof die 
voortkomt uit de vetzuursynthese. Onder condities waarin vetzuursynthese hoog is, zoals na 
een maaltijd is er meer malonyl-CoA en dus weinig β-oxidatie. Tijdens vasten is er weinig 
vetzuursynthese, een lage malonyl-CoA productie, en dus meer β-oxidatie. In hoofdstuk 4 
laten we zien dat Cpt1bE3A minder gevoelig is voor malonyl-CoA en daardoor dus minder 
of niet geremd wordt in zijn activiteit. Vervolgens onderzochten we in de Cpt1bE3A muis of 
dit kan leiden tot een verhoogde β-oxidatie in het hart en de spieren en hierdoor een ver-
stoorde balans tussen glucose stofwisseling en β-oxidatie. Gebaseerd op het acylcarnitine 
profiel lijkt het erop dat β-oxidatie verhoogd is in het hart van de Cpt1bE3A muis. In andere 
weefsels was het acylcarnitine profiel niet verschillend. Verder was de totale Cpt1b activi-
teit verlaagd in het hart, de spieren en het bruine vet door een verlaagde hoeveelheid van 
het Cpt1b enzym in deze weefsels. Deze verlaagde hoeveelheid van het Cpt1b enzym in de 
weefsels komt doordat Cpt1bE3A minder stabiel is. Bruin vet is een orgaan voor warmtepro-
ductie en dus cruciaal om het lichaam van de muis warm te houden. We hebben vastgesteld 
dat de Cpt1bE3A muizen moeite hadden om hun lichaamstemperatuur in stand te houden 
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bij kou. Dit duidt op een β-oxidatie defect in het bruine vet. Ondanks dat de Cpt1bE3A muis 
nauwelijks een verhoogde β-oxidatie lijkt te hebben in het hart en de spieren en misschien 
zelfs wel een deficiënte β-oxidatie in het bruine vet, denken we dat deze gegevens toch een 
belangrijke rol voor Cpt1b suggereren in het reguleren van β-oxidatie.

Om beter te begrijpen waarom patiënten met een β-oxidatie defect ziek worden, hebben 
we in hoofdstuk 5 long-chain acyl-CoA dehydrogenase (LCAD) deficiënte muizen (de LCAD 
KO muis) bestudeerd. In eerder werk is al aangetoond dat de LCAD KO muis gelijkenissen 
vertoont met VLCAD deficiëntie in de mens. In onze studie hebben wij de veranderingen 
in het hart onderzocht na vasten. We onderzochten hart morfologie, functie en vet opslag 
op een niet invasieve manier door gebruik te maken van een magnetische resonantie (MR) 
scanner. We vonden dat het hart van LCAD KO muizen slechter functioneerde wanneer deze 
muizen werden gevast. Dit ging samen met een significante verhoging van de hoeveelheid 
vet in het hart. We speculeren dat de verhoogde vet metabolieten in het hart verantwoor-
delijk zijn voor verstoring van de hartfunctie in de LCAD KO muis tijdens vasten.

De LCAD KO muis is een goed model om very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie 
(VLCADD) in mensen te bestuderen, echter enkele symptomen van VLCADD zijn niet waar-
genomen bij de LCAD KO muis. Een van deze ziekteverschijnselen is spierpijn en spierschade 
(rhabdomyolyse). Meestal treedt de rhabdomyolyse bij een VLCADD patiënt op na inspan-
ning, maar vasten en ziekte kunnen ook rhabdomyolyse uitlokken. Om de rhabdomyolyse 
beter te kunnen onderzoeken, hebben we in hoofdstuk 6 getracht een beter muismodel te 
ontwikkelen. Dit muismodel heeft een gecombineerd defect in het LCAD en VLCAD enzym. 
We hebben muizen gemaakt met een heterozygote deletie van VLCAD op een LCAD KO ach-
tergrond. Onze hypothese was om op deze manier rhabdomyolyse uit te lokken en dit te on-
derzoeken. Het acylcarnitine profiel liet zien dat de gecombineerde LCAD/VLCAD KO muizen 
een iets verslechterde β-oxidatie hebben. Creatine kinase (CK) waarden in bloedplasma (een 
maat voor spierschade) waren onveranderd. Wij concluderen hieruit dat de gecombineerde 
LCAD/VLCAD KO muismodel een verder verlaagde β-oxidatie capaciteit heeft, maar dat dit 
geen spierschade induceert.


