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CHAPTER 10  Samenvatting in het Nederlands en beschouwing

Peroxisomen zijn voor het eerst beschreven in 1954 en genoemd naar de enzymen 
die zij bevatten welke waterstofperoxide aanmaken en afbreken. Na deze ontdekking werden 
peroxisomen lang beschouwd als celorganellen zonder belangrijke functies voor de mens. In 
1973 werd ontdekt dat peroxisomen ontbreken in verschillende weefsels van patiënten met 
Zellweger Syndroom. Tien jaar later werden de eerste diagnostische markers voor deze ziekte 
beschreven, en in 1992 werd het eerste genetische defect geïdentificeerd welke Zellweger 
Spectrum veroorzaakt. Tegenwoordig weten we dat peroxisomen een belangrijke rol spelen 
in menselijke cellen en dat ze een aantal anabole en katabole metabole processen uitvoeren, 
zoals de α- en β-oxidatie van verschillende vetzuren, de biosynthese van etherfosfolipiden, 
galzuren en speciale vetzuren zoals docosahexaeenzuur, de detoxificatie van glyoxylaat en 
reactieve zuurstofverbindingen (reactive oxygen species, ROS) zoals waterstofperoxide. 

De peroxisomale ziekten worden gekenmerkt door multi-systemische 
aandoeningen die vaak neurologische kenmerken met zich mee brengen. De meest ernstige 
vorm van deze ziekten is het Zellweger Syndroom, welke wordt gekarakteriseerd door het 
ontbreken van peroxisomen en die gepaard gaat met ernstige klinische klachten. Door het 
bestuderen van patiëntmateriaal zijn een aantal kenmerkende stoffen voor deze groep ziekten 
(biomarkers) geïdentificeerd in plasma en rode bloedcellen (erythrocyten), die wederom 
tot de ontdekking van andere peroxisomale ziekten geleid hebben. In het algemeen kunnen 
peroxisomale ziekten worden onderverdeeld in twee groepen, (1) de peroxisoom biogenese 
defecten (PBDs), welke veroorzaakt worden door mutaties in de PEX genen waardoor geen of 
defecte peroxisomen aangemaakt worden, en (2) de peroxisomale geïsoleerde enzymdefecten 
(PEDs), waarbij één van de peroxisomale functies is verstoord. Samen genomen hebben 
peroxisomale ziekten een geschatte incidentie van 1: 5000 bij pasgeborenen, waarvan 
X-gebonden adrenoleukodystrofie (ALD) de meest voorkomende ziekte is.

Wanneer op basis van de klinische klachten een peroxisomale ziekte wordt 
vermoed, worden er biochemische testen in het laboratorium uitgevoerd om een reeks 
peroxisomale metabolieten in het bloed en de urine van de patiënt te bepalen. Peroxisomen 
zijn betrokken bij zowel afbraak (katabole) als aanmaak (anabole) processen, en defecten in 
peroxisoomfunctie hebben grote gevolgen voor het metabolisme. Een reeks metabolieten 
kunnen in bloedmonsters van patiënten gemeten worden, zoals zeer lang keten vetzuren 
(ZLKV), fytaan- en pristaanzuur, pipecolinezuur, di- en trihydroxygalzuur intermediairen (DHCA, 
THCA) in plasma, als ook plasmalogenen in erythrocyten. Onlangs is de bepaling van C26:0-
lysoPC en C26:0-carnitine in gedroogd bloed op een filtreerpapiertje toegevoegd aan de reeks 
biochemische testen die beschikbaar zijn voor de diagnose van peroxisomale ziekten. Idealiter 
worden de biochemische bepalingen in plasma gevolgd door analyses in huidfibroblasten 
welke door middel van een biopt van de patiënt verkregen kunnen worden. Het gebruik 
van fibroblasten is vooral belangrijk als er weinig of geen afwijkingen zijn gevonden in 
bloedmonsters van patiënten, wat bij een groeiend aantal patiënten het geval is, inclusief 
normale ZLKV niveaus. In sommige gevallen, zoals bij patiënten met Heimler Syndroom, werd 
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een peroxisomale ziekte aanvankelijk uitgesloten op basis van de biochemische bevindingen 
in plasma en werden die patiënten later geïdentificeerd door middel van Whole Exome 
Sequencing. 

Het onderzoek in dit proefschrift omvat metabolomics studies in gekweekte 
huidfibroblasten en plasmamonsters van patiënten met peroxisomale ziekten met het doel 
de functionele gevolgen van de primaire genetische defecten te bestuderen en potentiële 
biomarkers te identificeren. Metabolomics is de studie van de stofwisseling (het metabolisme) 
en de metabolieten, zoals vetzuren, aminozuren, en suikers. Bij metabolomics worden 
zoveel mogelijk metabolieten in één keer gemeten wat deze techniek geschikt maakt voor 
het ontdekken en bepalen van honderden indicatoren van ziekten (biomarkers) in één enkel 
bloedmonster. Daarnaast biedt metabolomics een platform om het ontstaan en het verloop 
van de ziekte te onderzoeken door veranderingen in het metabolisme te bestuderen. In 
tegenstelling tot genoomonderzoek geeft metabolomics inzicht in de huidige status van 
het metabolisme in plaats van mogelijke uitkomsten en risicofactoren die door het genoom 
voorspeld kunnen worden. Daardoor biedt metabolomics een direct inzicht in het fenotype, 
omdat metabolieten het directe resultaat zijn van genexpressie en eiwitvariaties. Daarnaast 
kan metabolomics het ontrafelen van de pathofysiologie en het begrip van biochemische 
processen ondersteunen in ziekten waarvan de genetische oorzaak al bekend is. Samengevat 
kan metabolomics een snelle screeningmethode bieden die de behandeling van patiënten zou 
kunnen verbeteren door snellere resultaten en als gevolg daarvan een snellere diagnose.

In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift worden peroxisomen, hun functies 
en peroxisoom-gerelateerde ziekten geïntroduceerd. Daarnaast worden de huidige 
laboratoriumbepalingen en het onderwerp metabolomics beschreven. 

De concentraties van peroxisomale markers in plasma correleren niet altijd 
goed met de ernst van de ziekte en kunnen zelfs normaliseren bij volwassen patiënten 
met een Zellweger Spectrum Disorder (ZSD). Een aantal patiënten is bovendien pas op 
latere leeftijd geïdentificeerd omdat ze geen duidelijke klinische symptomen of atypische 
biochemische patronen vertoonden die op een peroxisomale ziekte zouden kunnen 
wijzen. Nieuwe of gevoeligere biomarkers zouden de diagnostiek en de controle van 
ziektevooruitgang bij peroxisomale ziekten kunnen verbeteren, vooral bij patiënten met 
een mild fenotype. Aangezien peroxisomen een belangrijke rol spelen in de vetstofwisseling 
(het lipide metabolisme), zijn veranderingen in lipidenprofielen onderzocht in gekweekte 
huidfibroblasten van ZSD patiënten (Hoofdstuk 2) en PEDs die invloed hebben op 
peroxisomale β- oxidatie (Hoofdstuk 3). Lipidomics is een techniek om zoveel mogelijk lipiden 
in een biologisch systeem te bestuderen, biomarkers te identificeren voor de diagnose van 
lipiden gerelateerde ziekten en om het lipiden metabolisme in de cel te bestuderen. Zoals 
beschreven in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 waren de fosfolipidenprofielen in fibroblasten 
van ZSD- en PED-patiënten duidelijk veranderd en weerspiegelden zij de karakteristieke 
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biochemische verstoringen in de peroxisomale functies, zoals de ophoping van ZLKV en 
verlaagde plasmalogeen niveaus. Terwijl fosfolipiden die ZLKV bevatten ophoopten, waren 
fosfolipiden met langketenvetzuren verlaagd in fibroblasten van patiënten met een ZSD  
of PED. Bovendien waren etherfosfolipiden, waaronder de plasmalogenen, niet alleen  
significant verlaagd in ZSD-patiënten fibroblasten, maar ook in cellen van PED-patiënten  
met verstoorde peroxisomale β-oxidatie, wat een verrassende bevinding was, omdat van  
de etherfosfolipidebiosynthese niet bekend is dat ze afhankelijk is van de peroxisomale 
β-oxidatie. Omdat bekend is dat de fosfolipidehuishouding nauw gereguleerd is in cellen, 
impliceren deze veranderingen in de fosfolipidensamenstelling functionele verstoringen in  
de patiëntfibroblasten.

De lipidomics data van de ZSD- en PED-fibroblasten zijn vervolgens gebruikt om 
ratio’s van specifieke fosfolipiden te maken die kunnen onderscheiden tussen fibroblasten van 
ZSD- en PED-patiënten en gezonde controles. Bovendien zijn een specifieke reeks van ratio’s 
bepaald voor fibroblasten van ZSD- en PED-patiënten die gebaseerd zijn op de karakteristieke 
lipideprofielen van deze cellen. Deze ratio’s weerspiegelen de biochemische markers en 
peroxisomale functies die deficiënt zijn bij ZSD- en PED-patiënten, zoals de ophoping van ZLKV. 

Onlangs zijn C26:0-lysoPC en C26:0-carnitine geïdentificeerd als diagnostische 
biomarkers voor de peroxisomale ziekte X-gebonden adrenoleukodystrofie (ALD). C26:0-lysoPC 
wordt gebruikt in de hielprik screening voor het opsporen van ALD in pasgeboren baby’s. 
Recentelijk is geopperd dat deze biomarkers ook geschikt zijn voor de diagnose van patiënten 
met andere peroxisomale ziekten, zoals ZSDs en PEDs. De resultaten zoals beschreven in dit 
proefschrift tonen echter aan dat dit wel voor ernstige patiënten, maar mogelijk niet voor ZSD- 
en PED-patiënten met een (zeer) mild fenotype geldt. In Hoofdstuk 4 zijn de fosfolipidenratio’s 
geëvalueerd in zowel milde ZSD en milde D-bifunctionele eiwitten (DBP)-deficiënte 
fibroblasten als in plasmamonsters van milde ZSD-patiënten. De ratio’s die onderscheid 
konden maken tussen ZSD- en PED-fibroblasten en cellen van gezonde controles waren niet 
in staat om ook cellen met een mild fenotype te differentiëren, terwijl andere ratio’s bepaald 
konden worden waarbij dit wel lukte. Ook zijn specifieke ratio’s voor ZSD plasma monsters 
bepaald. De reden dat deze ratio’s, die wel onderscheid konden maken tussen van ernstige 
patiënten en controles niet toegepast kon worden voor milde patiënten, en vice versa, zouden 
de unieke fosfolipiden species kunnen zijn, die alleen in mild aangedane cellen voorkomen, 
maar niet meer in fibroblasten met een ernstig fenotype door de inbouw van ZLKV. Baserend 
op de deze resultaten lijkt een enkele ratio onvoldoende te zijn om voor alle peroxisomale 
ziekten toegepast te kunnen worden. Echter zou een reeks ratio’s voor de diagnose van 
deze ziekten gebruikt moeten worden, vooral omdat de ziektebeelden zowel klinisch als ook 
biochemisch sterk uiteen lopen, en zelfs binnen een ziekte een grote variatie  
in fenotypes bestaat.
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In het algemeen worden de meeste biomarkers voor peroxisomale ziekten 
bepaald in bloedmonsters van patiënten, waaronder plasma, erythrocyten en gedroogd 
bloed. De voordelen van het gebruik van bloedmonsters voor diagnostiek zijn onder andere 
dat bloed minder invasief kan worden verkregen dan bijvoorbeeld cerebrospinale vloeistof 
of (huid)biopten. Verder bevat bloed een reeks verschillende metabolieten, waaronder 
voedingsstoffen, toxische tussenproducten en signaleringsmoleculen zoals hormonen, die 
afkomstig zijn uit verschillende delen van het lichaam. Wat de peroxisomale ziekten betreft, 
vindt de galzurensynthese bijvoorbeeld uitsluitend plaats in de lever, en tussenproducten 
van dit proces kunnen worden gevonden in plasmamonsters, maar deze zullen niet aanwezig 
zijn in huidfibroblasten. Om de potentie van lipidomics voor de diagnose van aangeboren 
stofwisselingsziekten, waarbij het lipide metabolisme verstoord is, te onderzoeken zijn in 
Hoofdstuk 5 de fosfolipidensamenstelling in plasmamonsters van patiënten met verschillende 
peroxisomale stoornissen bestudeerd. Waaronder peroxisoom biogenese stoornissen  
(ZSD, Rhizomele Chondrodysplasia Punctata (RCDP) type 1 en 5) en PEDs die peroxisomale 
α- en β-oxidatie beïnvloeden (Ziekte van Refsum, α-methylacyl-CoA racemase (AMACR)- en 
DBP-deficiëntie). In het algemeen waren de veranderingen in fosfolipidensamenstelling in 
plasmamonsters van patiënten vergelijkbaar met onze resultaten in fibroblasten, en kwamen 
overeen met de biochemische parameters welke gebruikt worden voor diagnostische 
bepalingen. Ook waren ether fosfolipiden gedetecteerd in plasma, en hebben zijn nieuwe 
unieke lipide species voor de Ziekte van Refsum en AMACR deficiëntie geïdentificeerd,  
welke verder onderzocht zullen worden als potentiele nieuwe biomarker. De resultaten in 
Hoofdstuk 5 laten zien dat lipidomics een gevoelige techniek is om een grote hoeveelheid 
lipide species te detecteren, wat eventueel mogelijkheden biedt om de huidige diagnostische 
bepalingen te verbeteren. Terwijl de eerste hoofdstukken van dit proefschrift zich vooral op 
de (fosfo)lipiden concentreren, kunnen veranderingen ook in andere metabolietenklassen 
optreden. Met behulp van ongerichte (untargeted) metabolomics studies zouden 
veranderingen in het metaboloom van peroxisomale ziekten in toekomstige studies 
opgespoord en onderzocht kunnen worden.

Bij ongerichte metabolomics benaderingen is het doel om een   grote hoeveelheid 
metabolieten te meten om zo metabolietprofielen te vinden die afwijken tussen verschillende 
groepen, zoals patiënten en gezonde controles. Deze benadering wordt gebruikt om 
wetenschappelijke hypotheses te genereren en de "naald in de hooiberg der metabolieten 
te zoeken". Daarentegen richten gerichte (targeted) metabolomics benaderingen zich op 
een specifieke groep metabolieten, die in detail worden bekeken om informatie over hun 
biochemisch gedrag te verkrijgen. Gerichte benaderingen kunnen worden toegepast voor het 
testen van wetenschappelijke hypotheses, of om gegevens te genereren die gebruikt kunnen 
worden voor computermodellen. Gerichte metabolomics bepalingen worden ook gebruikt 
voor de diagnostiek, waarbij het bepalen en kwantificeren van een klein aantal specifieke 
metabolieten vaak voldoende is voor de diagnose. In Hoofdstuk 6 word de identificatie van 
fytanoyl- en pristanoylcarnitine in plasma van patiënten met verschillende peroxisomale 
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stoornissen beschreven. Fytaanzuur en pristaanzuur stapelen in patiënten met ZSDs en RCDP 
type 1 en 5, en de fytaanzuur niveaus zijn verhoogd bij patiënten met de Ziekte van Refsum. 
Pristaanzuur daarentegen stapelt in patiënten met een AMACR- deficiëntie. Aangezien 
dat bekend is dat zeer lang ketenacylcarnitines in weefsels en plasma van patiënten met 
bepaalde peroxisomale ziekten verhoogd zijn, zouden ook fytanoyl- en pristanoylcarnitine 
in patiëntencellen worden gevormd en kunnen worden gedetecteerd in plasma. Zoals 
beschreven in Hoofdstuk 6, worden fytanoyl- en pristanoylcarnitine inderdaad gevonden 
in plasmamonsters van patiënten met verschillende peroxisomale ziekten, maar alleen in 
monsters van patiënten bij wie de totale plasmaconcentraties van de overeenkomstige 
vetzuren, fytaanzuur en pristaanzuur duidelijk verhoogd waren. Op basis van deze resultaten  
is geconcludeerd dat fytanoyl - en pristanoylcarnitine niet gevoelig en specifiek genoeg zijn 
voor de diagnostiek van peroxisomale ziekten. Echter zou bij de detectie van verhoogde 
niveaus van fytanoyl- of pristanoylcarnitine, die kunnen worden gevonden bij ongerichte 
metabolomics benaderingen of in gerichte acylcarnitine-bepalingen, de verdachte patiënt 
nader onderzocht moeten worden met behulp van de gebruikelijke biochemische testen 
om een eventuele   peroxisomale ziekte te bevestigen. Een onopgeloste vraag blijft hoe 
fytanoyl-, pristanoyl- en zeer lang ketenacylcarnitines gevormd worden in de cel. Het lijkt 
waarschijnlijk dat wanneer CoA-esters van deze metabolieten in de cel ophopen de vorming 
van carnitine esters simpelweg door deze concentratie druk ontstaan. De vraag is welk enzym 
voor deze vorming verantwoordelijk is. Een kandidaat is het mitochondriale enzym carnitine-
palmitoyltransferase 1 (CPT1), waarvan bekend is dat deze C16- en C18-CoA kan omzetten in 
carnitine esters, maar waarvoor ook beschreven is dat vertakt-keten vetzuren zoals fytaan- en 
pristaanzuur of ZLKV niet als substraat dienen. Een andere mogelijkheid is het peroxisomale 
enzym carnitine-octanoyltransferase (CROT), waarvoor wel is beschreven dat het vertakt-
keten CoA-esters naar carnitine kan omzetten. Een mogelijk alternatief is een tot op heden 
onbekende acyltransferase die deze omzetting uitvoert. Het exacte mechanisme hoe fytanoyl-, 
pristanoyl- en zeer lang ketenacylcarnitines gevormd worden zou een onderwerp voor 
toekomstige studies kunnen zijn.

Terwijl veel gerichte diagnostische methoden beschikbaar zijn voor bloed- en 
urinemonsters, zijn er maar weinig ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden en gevalideerd 
voor in	vitro studies die gebruik maken van ander materiaal, zoals gekweekte cellen. In 
Hoofdstuk 7 word een bepaling beschreven om glutathionniveaus in gekweekte menselijke 
en gistcellen te meten. Glutathion is een stof die in vrijwel alle celtypes aanwezig is, en 
die fungeert als een vrije radicalenvanger. Oxidatieve stress kan de oxidatie van glutathion 
veroorzaken, en de verhouding van gereduceerd en geoxideerd glutathion (GSH / GSSG) wordt 
vaak gebruikt als biomarker van de cellulaire redox status. Dus wordt een bepaling ontwikkeld 
om met behulp van tandem massaspectrometrie de glutathionniveaus in fibroblasten en de 
gist Saccharomyces	cerevisiae te kunnen meten. Glutathionniveaus zijn in cellen gemeten 
met en zonder een oxidatieve stimulatie waarbij verschillende chemische verbindingen zijn 
gebruikt. Daarnaast zijn fibroblasten van patiënten met defecten in glutathionmetabolisme, 
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die werden gediagnosticeerd met primaire 5-oxoprolinurie (pyroglutaminezuururie), 
bestudeerd. Verhoogde niveaus van 5-oxoproline kunnen worden veroorzaakt door een 
genetisch defect in de enzymen glutathion synthetase of 5-oxoprolinase, twee enzymen 
welke betrokken zijn bij de glutathion synthese. In overeenstemming met bevindingen in 
erythrocyten en fibroblasten van patiënten is de GSH / GSSG verhouding normaal in cellen 
van patiënten met 5-oxoprolinase-deficiëntie, terwijl glutathionniveaus duidelijk verlaagd zijn 
in fibroblasten van patiënten met glutathion synthetase deficiëntie. Daarnaast zijn glutathion 
niveaus in cellen gemeten van gezonde controles en ZSD-patiënten welke geïncubeerd waren 
met ZLKV. Terwijl de GSH / GSSG verhouding niet veranderd was in gezonde controlecellen 
die geïncubeerd werden met C26:0, was de glutathion ratio duidelijk verlaagd in fibroblasten 
van ZSD-patiënt in vergelijking met onbehandelde cellen. Dit zou op verhoogde oxidatieve 
stressniveaus duiden in cellen van patiënten met een peroxisomale ziekte waarbij ZLKV 
opstapelen. Bij patiënten fibroblasten en oligodendrocyten van een muizenmodel met een 
peroxisomale ziekte zijn bij behandeling met ZLKV een verhoogde productie van ROS en 
oxidatieve stress gevonden. Bovendien is bekend dat een aantal PEX-eiwitten die betrokken 
zijn bij de biogenese, deling en eiwitimport van peroxisomen gevoelig zijn voor veranderingen 
in de cellulaire redox status, wat aangeeft dat oxidatieve stress de peroxisoomfunctie kan 
beïnvloeden. Ook is gebleken dat defecten in peroxisoomfunctie invloed kunnen hebben 
op andere celorganellen, waaronder mitochondriën en het endoplasmatisch reticulum die 
wederom de functionele gevolgen voor het metabolisme in de hele cel betekenen.

Belangrijke doelen voor de zorg van patiënten zijn verbeterde diagnose en 
een therapeutische behandeling op maat. Om dit te bereiken is een "blauwdruk" van het 
menselijke lichaam nodig, waarin afwijkingen kunnen worden gevonden die op een bepaalde 
ziekte wijzen. Om deze "blauwdruk" te krijgen is informatie uit verschillende niveaus van 
het menselijke lichaam nodig, zoals genen, eiwitten en metabolieten. Om pathogenese en 
verloop van ziekten te begrijpen, kan deze biologische informatie in het geheel worden 
onderzocht (holistische methoden). Computermodellen hebben vaak het genoom als 
uitgangspunt (genome-scale models), die alle momenteel   bekende chemische eigenschappen 
en stoichiometrische informatie van eiwitten, enzymen en metabole paden bevatten. 
Deze modellen kunnen verder ontwikkeld en gevalideerd worden door informatie zoals 
genexpressie- en metabolietprofielen toe te voegen, evenals biochemische en fenotypische 
informatie. In een samenwerking die is gestart binnen het Marie Curie Initial Training Network 
PerFuMe (Peroxisome Formation, Function, Metabolism) is een computermodel specifiek 
voor fibroblasten voor de Ziekte van Refsum reconstrueert, een peroxisomale ziekte met 
een defect in α-oxidatie van het vetzuur fytaanzuur (Hoofdstuk 8). Omdat de pathogenese 
van deze ziekte nog niet goed begrepen word, is een multi-OMICS studie uitgevoerd met 
transcriptomics, proteomics, en metabolomics proeven in fibroblasten van patiënten met 
de Ziekte van Refsum. Deze fibroblasten zijn geïncubeerd met fytol, een voorloper van 
fytaanzuur, om de opname van fytaanzuur in het menselijke lichaam na te bootsen. Verder is 
het aangepaste computermodel gebruikt om het gevolg van fytaanzuur op het metabolisme in 
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de cel te bestuderen. Dit model is niet alleen geschikt voor de Ziekte van Refsum maar kan ook 
voor andere peroxisomale ziekten en stofwisselingsziekten in het algemeen toegepast worden. 
Dit zou in de toekomst kunnen zorgen voor een beter begrip van de complexe metabole 
netwerken en pathogenese van deze ziekten. Ondanks jarenlang onderzoek op het gebied van 
peroxisomale ziekten zijn de pathofysiologie en het verloop van de ziekten vaak nog niet goed 
in kaart gebracht. Het feit dat genotype en fenotype niet altijd goed correleren en patiënten 
met dezelfde genetische mutaties verschillende fenotypes kunnen ontwikkelen suggereert dat 
genetische en omgevingsfactoren de variatie binnen de verschillende ziektebeelden zouden 
kunnen beïnvloeden. Al twee decennia geleden kwam er een verandering in de wijze waarop 
er naar metabole ziekten gekeken wordt, met het nieuwe inzicht dat genetische defecten 
complexer zijn dan het 'één gen, een ziekte' paradigma, en dus moeten worden beschouwd  
als complexe ziekten. Mutaties in één gen zullen dus niet alleen één metabole route  
verstoren, maar kunnen ook invloed hebben op de metabole flux in het algemeen. Daarnaast 
hebben zowel interne (andere genen) als externe factoren (bijvoorbeeld uit het milieu) 
invloed op het metabolisme in de cel en kunnen andere metabole paden beïnvloeden dan de 
bekende genetische oorzaak van de ziekte. Slechts enkele studies zijn gepubliceerd die zich 
richten op deze modificerende factoren in aangeborene stofwisselingsziekten. Een probleem 
is dat studies in zeldzame ziekten over het algemeen beperkt zijn in de steekproefgrootte. 
De meeste studies richten zich echter op genomische of metabole benaderingen om 
modificerende factoren te onderzoeken. Door verschillende OMICS-benaderingen te 
combineren en door biologische informatie toe te voegen zouden deze factoren en hun 
invloed op het celmetabolisme kunnen worden gevonden. Systeembiologie kan hierbij  
een waardevol instrument zijn voor toekomstig onderzoek.

In Hoofdstuk 9 van dit proefschrift worden alle resultaten samengevat en 
bediscussieerd. De in dit proefschrift beschreven resultaten laten zien dat een defect 
in peroxisomale functie gevolgen heeft voor de hele cel. Met behulp van lipidomics en 
metabolomics is getoond dat de (fosfo)lipidenprofielen in fibroblasten en plasmamonsters  
van patiënten met peroxisomale ziekten veranderd zijn. Door het gebruiken van  
metabolieten-ratio’s en gerichte bepalingen zijn nieuwe biomarkers onderzocht die mogelijk 
gebruikt kunnen worden voor de diagnose van patiënten met een peroxisomale defect. 
Tenslotte werden nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor peroxisomale ziekten voorgesteld 
door multi-OMICS experimenten te combineren met systeembiologiebenaderingen.  
In de toekomst zullen dit soort studies meer inzicht kunnen bieden in het complexe netwerk 
van aangeboren stofwisselingsziekten zoals peroxisomale ziekten, nieuwe biomarkers  
kunnen identificeren en modificerende factoren kunnen ontdekken die het fenotypische 
spectrum beïnvloeden.




