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Deze samenvatting is geen rechtstreekse vertaling van de Engelse samenvatting. De inhoud 
van het proefschrift wordt hier wel degelijk samengevat en ook de algemene discussie en 
de plannen voor de toekomst komen aan bod. Het verschil is echter dat er extra uitleg is 
toegevoegd zodat het goed te begrijpen is voor iedereen die niet dagelijks betrokken is bij 
het onderzoek naar X-gebonden adrenoleukodystrofie. 

Samenvatting van het proefschrift

Ongeveer 1 op de 14.700 baby’s wordt geboren met X-gebonden adrenoleukodystrofie 
(ALD)1. ALD is een erfelijke stofwisselingsziekte. Dat wil zeggen dat bepaalde stoffen niet 
goed kunnen worden aangemaakt, afgebroken of getransporteerd in de cellen van het 
lichaam. Hierdoor ontstaat er of een tekort aan een essentieel product (metaboliet) of 
een stapeling van een schadelijk intermediair metaboliet. In het geval van ALD is er een 
stapeling van de zeer lang-keten vetzuren (ZLKV). ZLKV zijn vetzuren met 22 of meer 
koolstofatomen. In ALD zijn de vetzuren met 26 koolstofatomen het meest verhoogd (C26:0). 
Binnen in cellen bevinden zich allerlei structuren met verschillende functies die organellen 
genoemd worden. Voorbeelden zijn de kern (DNA), de mitochondriën (energievoorziening), 
lysosomen (afbraak), endoplasmatisch reticulum (aanmaak van eiwitten en enzymen) en de 
peroxisomen. Peroxisomen zijn verantwoordelijk voor onder andere de afbraak van de ZLKV. 
In de cel, maar buiten het peroxisoom, wordt een ZLKV gelabeld (ZLKV-CoA) en vervolgens 
wordt dit gelabelde ZLKV het peroxisoom in getransporteerd. In het membraan van het 
peroxisoom zit een eiwit dat het ABCD1 eiwit wordt genoemd en de toegangspoort is voor 
ZLKV-CoA het peroxisoom in2. In de peroxisomen worden ZLKV-CoA afgebroken door een 
proces dat bèta-oxidatie heet3. Bij patiënten met ALD werkt dit ABCD1 eiwit niet goed omdat 
ALD patiënten een foutje (een mutatie) hebben in het gen (als het ware het recept) dat 
codeert voor het ABCD1 eiwit. Doordat de toegangspoort niet goed functioneert, kunnen 
de ZLKV het peroxisoom niet in en kunnen dus ook niet worden afgebroken door bèta-
oxidatie (Figuur 1). Het gevolg daarvan is dat de ZLKV zich opstapelen in het bloedplasma en 
in cellen van alle weefsels waaronder de hersenen4, het ruggenmerg5 en de bijnieren6. Het 
heeft geen zin om patiënten een vetvrij dieet te laten volgen omdat het lichaam zelf vanuit 
kleinere vetzuren (de lang-keten vetzuren) ZLKV maakt. Het proces waarin de ketenlengte 
van een vetzuur wordt verlengd heet vetzuurelongatie. Omdat cellen van ALD patiënten 
een verlaagde bèta-oxidatie activiteit en een verhoogde vetzuurelongatie activiteit hebben, 
kan het meten van deze stofwisselingsprocessen gebruikt worden bij het stellen van de 
diagnose. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een methode beschreven waarbij de 
bèta-oxidatie en de elongatie activiteit gemeten kan worden in levende cellen. De grote 
voordelen van deze methode ten opzichte van andere methodes zijn dat er geen gebruik 
gemaakt wordt van radioactief gelabelde substraten en dat zowel de bèta-oxidatie als de 
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vetzuurelongatie activiteit gemeten kunnen worden. Bij methodes die gebruik maken van 
radioactief gelabelde substraten kan alleen de bèta-oxidatie activiteit gemeten worden.

Figuur 1. 
Biochemisch defect in een cel van een patiënt met ALD. Lang-keten vetzuren worden in de cel 
verlengd door een proces dat elongatie heet. Hierdoor ontstaan ZLKV. De zeer lang-keten vetzuren 
worden gelabeld hetgeen resulteert in ZLKV-CoA. In gezonde cellen worden ZLKV-CoA via het ABCD1 
eiwit het peroxisoom in getransporteerd en daar afgebroken via bèta-oxidatie. Omdat het ABCD1 
eiwit in cellen van patiënten met ALD niet goed functioneert, kunnen de ZLKV-CoA het peroxisoom 
niet in, niet worden afgebroken en stapelen zich op in de cellen van alle organen en het bloedplasma. 

De naam van de ziekte, X-gebonden adrenoleukodystrofie, zegt al veel over de ziekte. 
X-gebonden betekent dat het gen, in dit geval het ABCD1 gen, op het X-chromosoom ligt. 
Mannen hebben één X-chromosoom en één Y-chromosoom en vrouwen hebben twee 
X-chromosomen. Wanneer mannen een mutatie in het ABCD1 gen hebben dan krijgen zij 
ALD. Vroeger werd er gedacht dat vrouwen geen, of weinig, ALD-gerelateerde klachten 
ontwikkelde en eigenlijk alleen draagster van het aangedane gen waren omdat vrouwen 
twee X-chromosomen hebben. Eén X-chromosoom bevat dan een gen met een mutatie en 
één X-chromosoom een gezonde kopie van het gen. Tegenwoordig weet men dat vrouwen 
wel degelijk symptomen kunnen krijgen. Adreno slaat op de bijnieren. Bijna alle mannen 
met ALD ontwikkelen een bijnierschorsinsufficiëntie. Dit kan heel goed behandeld worden 
met medicijnen (hydrocortison) maar dan moet de aandoening wel tijdig gediagnosticeerd 
worden. Helaas wordt een bijnierschorsinsufficiëntie bij mannen met ALD vaak pas laat, na 
enkele ziekenhuisopnames, of niet ontdekt7. Een bijnierschorsinsufficiëntie bij vrouwen met 
ALD is heel erg zeldzaam. Leuko staat voor witte stof en dystrofie voor beschadigingen, 
samen betekent dit beschadigingen aan de witte stof. Het centraal zenuwstelsel (de hersenen 
en het ruggenmerg) bevat witte stof, myeline genaamd. Myeline vormt een isolatielaag om 
zenuwcellen en zorgt ervoor dat de signalen snel en goed doorgegeven worden. Volwassen 
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mannen en bijna alle vrouwen met ALD ontwikkelen problemen aan het ruggenmerg 
waardoor zij uiteindelijk vaak een hulpmiddel nodig hebben bij het lopen (bijvoorbeeld een 
wandelstok of rollator) en mannen kunnen zelfs rolstoelafhankelijk worden. Deze schade aan 
het ruggenmerg wordt een myelopathie genoemd. Jongens met ALD in de leeftijd tussen 
de 3 en 18 jaar hebben 35-40% kans om een ernstige ontstekingsreactie in de hersenen te 
ontwikkelen maar kunnen dit ook nog krijgen als zijn volwassen zijn. Dit wordt cerebrale 
ALD genoemd. Als cerebrale ALD in een heel vroeg stadium wordt ontdekt dan is het te 
behandelen met een stamceltransplantatie. Wanneer het in een gevorderd stadium wordt 
ontdekt dan kan het niet meer worden behandeld. Als cerebrale ALD niet wordt behandeld 
dan zal de patiënt steeds zieker worden. De patiënt kan blind en doof worden, niet meer 
lopen en praten en zal uiteindelijk in een vegetatieve toestand raken en overlijden. De 
achteruitgang bij cerebrale ALD is heel snel. Patiënten overlijden vaak binnen 2 tot 4 jaar na 
het ontstaan van de eerste symptomen. Omdat het zo belangrijk is om cerebrale ALD op tijd 
te diagnosticeren, is ALD nu opgenomen in de hielprikscreening in een toenemend aantal 
staten in Amerika en is in 2015 besloten om ook in Nederland te gaan screenen voor ALD. 
Voor het screenen van ALD wordt een bepaalde stof, C26:0-lysoPC, bepaald in hielprikkaarten 
(ook wel bloedspots genoemd) van pasgeboren baby’s. Bij baby’s met ALD is de waarde van 
C26:0-lysoPC verhoogd. Voor het bepalen van C26:0-lysoPC is een speciale methode nodig. 
Hoofdstuk 3 van dit proefschrift laat zien dat een andere stof, C26:0-carnitine, ook verhoogd 
is in weefsels van ALD muizen en gemeten kan worden in bloedspots van zowel ALD muizen 
als wel in bloedspots van volwassen mannen met ALD. Carnitines worden al bepaald in de 
hielprikscreening als marker voor andere ziektes. Daarom dachten wij dat de implementatie 
van ALD in de hielprikscreening sneller en makkelijker zou gaan als er gescreend kan worden 
op de C26:0-carnitine waarden. Dit zou de aparte en speciale methode voor het bepalen 
van de C26:0-lysoPC waarden overbodig zou maken. In hoofdstuk 4 van dit proefschrift 
werden de C26:0-carnitine waarden bepaald in hielprikkaarten van pasgeboren gezonde 
baby’s en baby’s met ALD. Deze studie is gedaan in een samenwerking met de staat New 
York. De staat New York is als eerste begonnen met het screenen van baby’s op ALD. In 
totaal zijn er meer dan 270.000 hielprikkaarten gescreend voor deze studie. Helaas bleek uit 
de resultaten dat C26:0-carnitine niet in alle baby’s met ALD verhoogd is waardoor C26:0-
carnitine geen goede biomarker is voor het detecteren van ALD in de hielprikscreening. 
Het diagnosticeren van vrouwen met ALD kan lastig zijn omdat 15-20% van de vrouwen 
met ALD geen verhoogde C26:0 waarden in het bloedplasma hebben. Het komt voor 
dat een arts een vrouw ziet met symptomen die doen denken aan ALD, maar de C26:0 
waarden zijn normaal. Dan kan natuurlijk het ABCD1 gen onderzocht worden en als daar een 
variatie in gevonden wordt waarvan bekend is dat die mutatie ALD veroorzaakt is er een 
diagnose. Soms wordt er echter wel een verandering in het ABCD1 gen gevonden maar is 
daarvan niet bekend of dit kan leiden tot ALD. Voor die gevallen is het belangrijk dat er een 
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betere diagnostische methode komt. In hoofdstuk 4 zijn er bloedspotkaarten gebruikt van 
vrouwen met ALD die verhoogde of normale C26:0 waarden in het bloedplasma hadden. 
In die bloedspotkaarten werd vervolgens C26:0-carnitine en C26:0-lysoPC gemeten. C26:0-
carnitine was geen goede biomarker voor het diagnosticeren van vrouwen met ALD omdat 
C26:0-carnitine bij slechts een derde van de vrouwen met ALD was verhoogd. Alle vrouwen 
hadden echter verhoogde C26:0-lysoPC waarden waaruit bleek dat met het meten van 
C26:0-lysoPC ook vrouwen gediagnosticeerd kunnen worden die normale C26:0 waarden 
in bloedplasma hebben. 

Het precieze mechanisme achter de toxiciteit van ZLKV is nog niet bekend. In hoofdstuk 
5 wordt beschreven dat er een direct verband is tussen ZLKV en de endoplasmatisch 
reticulum (ER, ook een celorganel) stress respons. In fibroblasten die waren blootgesteld aan 
ZLKV werd een verhoogde ER stress respons gevonden. Daarnaast zorgde de blootstelling 
aan ZLKV voor een toename in celdood in cellen van ALD patiënten. In cellen van gezonde 
vrijwilligers trad deze stress respons niet op.
Voor de grootste groep ALD patiënten, namelijk de patiënten (mannen en vrouwen) die 
problemen krijgen aan het ruggenmerg, is nog geen behandeling. Omdat ook mannen 
die als kind een stamceltransplantatie hebben gehad, nog steeds verhoogde ZLKV hebben 
en in de volwassen leeftijd problemen krijgen aan het ruggenmerg8, lijkt het erop dat 
een langdurige blootstelling aan ZLKV schade aan het ruggenmerg veroorzaakt. Voor 
de ontwikkeling van een therapie voor deze patiënten moet er gefocust worden op het 
verlagen van de ZLKV. In hoofdstuk 6 wordt beschreven dat de verzadigde ZLKV (vetzuren 
zonder dubbele bindingen) een ER stress respons veroorzaken in cellen van ALD patiënten. 
Wanneer cellen van ALD patiënten werden blootgesteld aan mono-onverzadigde ZLKV 
(vetzuren met 1 dubbele binding) dan was er geen toename in de ER stress respons. 
Mono-onverzadigde ZLKV zijn dus minder toxisch dan verzadigde ZLKV. In hoofdstuk 6 
wordt ook aangetoond dat een groep stoffen, de LXR agonisten, het eiwit stearoyl-CoA 
desaturase 1 (SCD1) activeren. De functie van SCD1 is het inbouwen van een dubbele 
binding in een verzadigd vetzuur waardoor er een mono-onverzadigd vetzuur ontstaat. Het 
activeren van het eiwit SCD1 met behulp van LXR agonisten zorgt voor een omleiding in 
de vetzuursynthese route van verzadigde ZLKV naar mono-onverzadigde ZLKV. Daarnaast 
laten de resultaten uit hoofdstuk 6 zien dat de C26:0 waarden in cellen van ALD patiënten 
normaliseren als zij gekweekt worden met LXR agonisten. 

Algemene discussie en verder onderzoek 

Het doel van de eerste drie hoofdstukken van dit proefschrift was het verbeteren van de 
diagnose voor ALD. De methode die beschreven wordt in hoofdstuk 2 kan niet alleen gebruikt 
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worden voor het diagnosticeren van ALD maar ook voor andere ziektes met een defect in 
de peroxisomale bèta-oxidatie: Zellweger spectrum aandoeningen, D-bifunctioneel eiwit 
(HSD1B4) deficiëntie, acyl-CoA oxidase type 1 (ACOX1) deficiëntie9, de “contiguous ABCD1 

DX1357E deletie syndroom” (CADDS)10 en acyl-CoA binding domain containing protein 
5 (ACBD5) deficiëntie11. Daarom is het van belang om naast biochemische testen ook 
genetische testen te doen voor het stellen van een diagnose. 
Het is heel belangrijk dat ALD patiënten vroeg worden gediagnosticeerd omdat een 
bijnierschorsinsufficiëntie vaak pas laat wordt opgemerkt en cerebrale ALD alleen 
behandeld kan worden in een zeer vroeg stadium. Daarom zijn er steeds meer landen 
die ALD toevoegen aan het hielprikscreening programma. In hoofdstuk 3 wordt C26:0-
carnitine geïntroduceerd als een nieuwe biomarker voor ALD. In hoofdstuk 3 werd de 
hypothese gesteld dat de implementatie van ALD in hielprikscreening programma’s sneller 
en makkelijker zou gaan als men op C26:0-carnitine zou kunnen screenen omdat er dan niet 
langer van de aparte methode voor het detecteren van C26:0-lysoPC gebruik gemaakt hoeft 
te worden. In hoofdstuk 4 worden de C26:0-carnitine niveaus gemeten in hielprikkaarten 
van pasgeboren baby’s. Deze studie werd uitgevoerd in het Academisch Medisch Centrum 
met hielprikkaarten van Nederlandse baby’s en in de staat New York met hielprikkaarten 
van Amerikaanse baby’s. Beide studies lieten zien dat wanneer er gescreend zou worden 
op C26:0-carnitine, 17% van de baby’s met ALD gemist zou worden. Hieruit blijkt dat C26:0-
carnitine niet betrouwbaar genoeg is om C26:0-lysoPC te vervangen in de hielprikscreening. 
Deze data laat zien dat een goede biomarker in een muis of volwassen mannen niet direct 
een goede biomarker is voor een pasgeboren baby. 
Het stellen van de diagnose in vrouwen kan lastig zijn omdat 15-20% van de vrouwen met 
ALD normale C26:0 waarden in plasma heeft. Het vinden van een goede biomarker voor het 
diagnosticeren van vrouwen met ALD is van groot belang omdat ALD een erfelijke ziekte 
is en kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. Daarnaast krijgt 80% van de 
vrouwen met ALD klachten en de onzekerheid waar deze klachten vandaan komen kan 
erg verontrustend zijn. Het blijkt ook inderdaad zo te zijn dat vrouwen met ALD vaak heel 
erg opgelucht zijn wanneer zij te horen krijgen dat hun klachten gerelateerd zijn aan ALD12, 
omdat dit duidelijkheid geeft en er mogelijk wat gedaan kan worden aan de klachten. In 
hoofdstuk 4 is C26:0-carnitine en C26:0-lysoPC in bloedspots gemeten om te onderzoeken 
of dit betere biomarkers zijn voor het diagnosticeren van vrouwen met ALD. De C26:0-
carnitine waarden van bijna twee-derde van de vrouwen vielen binnen de controle 
waarden waaruit blijkt dat C26:0-carnitine geen goede biomarker is voor het diagnosticeren 
van vrouwen. Echter, de C26:0-lysoPC waarden waren wel verhoogd in alle vrouwen met 
ALD. Deze resultaten laten zien dat C26:0-lysoPC een betere diagnostische marker is dan 
C26:0 waarden in plasma voor het diagnosticeren van vrouwen met ALD. Verder onderzoek 
is nodig om vast te stellen of C26:0-lysoPC in 100% van de gevallen verhoogd is, maar op 
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dit moment adviseren wij om deze biomarker te gebruiken als diagnostische marker voor 
vrouwen met klachten die wijzen op ALD. 
ZLKV zijn toxisch voor ALD cellen en hoewel meerdere studies hebben aangetoond dat 
oxidatieve stress en mitochondriële disfunctie een rol spelen in ZLKV toxiciteit13-18, is het 
exacte mechanisme achter ZLKV toxiciteit nog onduidelijk. Hoofdstuk 5 van dit proefschrift 
beschrijft dat er een direct verband is tussen ZLKV en de activatie van de ER stress respons. 
De combinatie van ER stress en mitochondriële disfunctie is beschreven in meerdere 
ziektes. De mitochondriën en het ER zijn met elkaar verbonden via “mitochondria associated 
membranes”(MAMs). Onze data laat zien dat er een complexe interactie is tussen ZLKV-
geïnduceerde ER stress, mitochondriale disfunctie en oxidatieve stress. Dit nieuwe inzicht in 
het mechanisme achter ZLKV toxiciteit draagt bij aan het begrijpen van de pathofysiologie 
van ALD.
Momenteel zijn er alleen behandelingen voor de bijnierschorsinsufficiëntie en het 
vroege stadium van cerebrale demyelinisatie. De meerderheid van de patiëntenpopulatie 
ontwikkelt een schade aan het ruggenmerg en hiervoor is tot op heden geen behandeling. 
Mannen die als kind zijn behandeld voor cerebrale ALD met een stamceltransplantatie 
ontwikkelen nog steeds een myelopathie als zij volwassen zijn. Ook zijn de ZLKV waarden 
niet genormaliseerd na een stamceltransplantatie8. Op basis van deze twee gegevens is de 
hypothese gebaseerd dat chronische blootstelling aan ZLKV een myelopathie veroorzaakt19. 
De focus voor een behandeling voor myelopathie moet daarom liggen op het normaliseren 
van de ZLKV in het centraal zenuwstelsel. In hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat het activeren 
van SCD1 met LXR agonisten resulteert in een omleiding in de vetzuursyntheseroute van 
de verzadigde ZLKV naar de mono-onverzadigde ZLKV. Daarnaast normaliseren de C26:0 
waarden in cellen van ALD patiënten die zijn behandeld met LXR agonisten. Dit zijn de 
eerste resultaten die laten zien dat een behandeling met kleine moleculen kan leiden tot 
een normalisatie van C26:0. Een verlaging van C26:0 is al eerder beschreven, bijvoorbeeld na 
behandeling met C18:120, 4-PBA21, bezafibraat22 en sobetirome23. De resultaten in hoofdstuk 
6 laten zien dat LXR agonisten en het activeren van SCD1 targets zijn voor de ontwikkeling 
van een behandeling voor ALD. Momenteel onderzoeken wij de effecten van LXR agonisten 
op het ZLKV metabolisme in vivo door het behandelen van ALD muizen met een LXR 
agonist. Deze studie vindt plaats in samenwerking met onze partners Prof. Johannes 
Berger en Dr. Sonja Forss-Petter aan de Medische Universiteit in Wenen. Hopelijk zullen de 
eerste resultaten van de in vivo studie op korte termijn klaar zijn en komen de resultaten 
overeen met de resultaten uit de studies in hoofdstuk 6 van dit proefschrift waarin gebruik 
gemaakt wordt van een celmodel. Voordat een potentieel medicijn getest kan worden in 
een klinische studie moeten de primaire uitkomst parameters worden vastgesteld. Deze 
parameters kunnen biochemisch van aard zijn, bijvoorbeeld een effect op ZLKV waarden 
in bloedcellen, maar ook klinisch: geen ontwikkeling van symptomen of een vertraging in 
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het ziektebeloop. Om deze klinische uitkomst parameters te kunnen meten, moet men het 
klinisch beloop van de ziekte bij zowel mannen als vrouwen in kaart brengen. Zonder kennis 
over het klinisch beloop is het onmogelijk om te kunnen concluderen of een mogelijk 
medicijn de ontwikkeling van symptomen voorkomt of vertraagd. Een lange follow-up van 
de patiënten is nodig voor het bereiken van wat ook wel “clinical trail readiness” genoemd 
wordt, het volledig voorbereid zijn op een klinische studie. In het Academisch Medisch 
Centrum vindt momenteel een studie plaats waarin een groep van meer dan 120 mannen 
en vrouwen met ALD (het Nederlandse ALD cohort) voor langere tijd gevolgd worden om 
zo meer inzicht te krijgen in het klinisch beloop van patiënten met ALD.
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