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Summary

SUMMARY
Mucopolysaccharidoses (MPS) are severe, inherited metabolic disorders caused by 
defective lysosmal degradation glycosaminoglycans (GAGs). The subsequent progressive 
accumulation of GAGs in cells and tissues in MPS patients results in extensive, severe 
and progressive disease, generally limiting quality of life and life expectancy. Sanfilippo 
disease (mucopolysaccharidosis type III, MPS III) is one of the 7 MPSs and is characterized 
by storage of the GAG heparan sulfate (HS), primarily leading to severe neurological 
symptoms, caused by rapid deterioration of brain functions.  This thesis comprises several 
studies, all initiated with the purpose to obtain more insight in the pathophysiology of the 
disease and to improve treatment and care of Sanfilippo patients.

Chapter 1 presents a concise overview of the history, pathophysiology, clinical features 
and molecular genetics of Sanfilippo disease, together with information on the diagnostic 
procedures and potential treatment options. 

In chapter 2 we summarize and discuss the available and potential future therapeutic 
options for patients with MPS III. This includes enzyme replacement therapy (ERT), 
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), substrate reduction therapy (SRT), 
chaperone-mediated therapy, and gene therapy.  Although clinical efficacy has not yet 
been convincingly demonstrated for any of these therapies, it is likely that the continuous 
focus on development of disease modifying treatments for MPS III will lead to a efficacious 
treatment in the near feature.

Chapter 3 presents the outcomes of our study on the effects of genistein as potential 
substrate reduction therapy in 30 MPS III patients.  The therapeutic efficacy of genistein 
was determined in a randomized, crossover, placebo-controlled intervention with a 
genistein-rich soy isoflavone extract (10 mg/kg/day of genistein) followed by an open-label 
extension study for patients who were on genistein during the last part of the crossover. 
Genistein resulted in a significant decrease in urinary excretion of total GAGs (p = 0.02, 
slope: -0,68 mg GAGs/mmol creatinine/month) and in plasma concentrations of HS 
(p = 0.01,  slope -15.85 ng HS/ml/month). However, the absolute reduction in GAGs and in 
HS was small and values after 12 months of treatment remain within the range as observed 
in untreated patients. No clinical efficacy was detected.  Substantially higher doses of 
genistein might be more effective as suggested by recent studies in animal models. 

Early initiation of treatment, before the onset of irreversible tissue damage, appears 
to be critical in obtaining optimal outcomes. In order to identify MPS III patients in time as 
soon as  a disease modifying treatment will become available, newborn screening (NBS) will be 
indispensible.

In chapter 4 we demonstrate that measurement of heparan and dermatan sulfate 
derived disaccharides in dried blood spots (DBS) may be suitable for NBS for MPS I, II 
and MPS III. This concerns a relatively simple and sensitive method to measure levels 
of dermatan and heparan sulfate derived disaccharides in DBS using HPLC-MS/MS after 
enzymatic digestion of the GAGs. The levels of dermatan and heparan sulfate derived 
disaccharides were clearly elevated in all newborn DBS of MPS I, II and III patients when 

127



CHAPTER NINE

compared to controls. In contrast, DBS of MPS I and III heterozygotes showed similar 
disaccharide levels when compared to control DBS.

In chapter 5 we evaluate the value of the plasma concentration of HS and urinary 
total level of GAGs for predicting disease severity in a cross-sectional cohort of 44 MPS 
III patients. Disease severity was established on the basis of the age of complete loss of 
independent walking and of full loss of speech in all patients. Hazard ratios (HR) were 
obtained with cox-regression analysis. Plasma HS and urinary GAGs were independently 
and linearly associated with an increased risk of speech loss with a HR of 1.8 (95% CI 
1.3-2.7) per 500 ng/ml increase of HS in plasma (p=0.002), and a HR of 2.7 (95% CI 1.6-4.4) 
per 10 mg/mmol creatinine increase of urinary GAGs (p<0.001). Plasma HS and urinary 
GAGS were less strongly associated with loss of walking. Plasma HS and urinary GAGs may 
be useful biomarkers for prediction of severity in MPS III.  Longitudinal data should be 
collected to identify the true predictive value of these storage products. 

The results of a cross-sectional study on the prevalence of osteonecrosis of the femoral 
heads (ONFH) are described in chapter 6. Skeletal symptoms are thought to be rare in MPS 
III, in contrast to the other MPSs. We conducted radiographic studies in 33 MPS III patients 
and detected a high prevalence (24%) of ONFH. Therefore, evaluation of hip disease should 
be included in the follow-up of MPS III patients in order to optimize patient care.

In chapter 7 we present the results of our study on growth in Sanfilippo patients.  
We show that there is a significantly stunted growth from the age of 6 years onwards. In 
addition, we show that phenotypic severity, as assessed by genotyping, correlates with 
the growth pattern and final height. Knowledge on normal growth pattern in this rare 
disease is important for management of patients, preventing unnecessary investigations, 
and might be important in future therapeutic studies for assessment of somatic effects of 
a treatment. Finally, chapter 8 presents a general discussion on management of Sanfilippo 
disease and directions for potential future studies.
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Samenvatting

SAMENVATTING
De mucopolysaccharidosen (MPS-en) zijn een groep ernstige, erfelijke stofwisselingsziekten 
veroorzaakt door een defect in de lysosomale afbraak van glycosaminoglycanen (GAG’s). 
GAG’s zijn lange onvertakte suikerketens en komen voor in collageenrijke weefsels, met 
name in kraakbeen. Ook in het hoornvlies en in de wanden van bloedvaten komen veel 
GAG’s voor. De hoge stroperigheid van GAG’s maakt deze moleculen zeer geschikt voor 
‘smering’ in de gewrichten. Tevens spelen GAG’s een belangrijke rol bij veel biologische 
processen, waaronder de communicatie tussen cellen, het vormen van nieuwe bloedvaten, 
de groei van zenuwcellen en antistolling.

Bij patiënten met MPS-en ontstaat een progressieve ophoping van GAG’s in het 
lysosomale compartiment van cellen en weefsels. Dit resulteert in een uitgebreide, 
ernstige en progressieve ziekte, met een meestal beperkte kwaliteit van leven en 
levensverwachting. De ziekte van Sanfilippo (mucopolysaccharidose type III, MPS III) is 
één van de 7 MPS-en en wordt gekenmerkt door stapeling van het GAG   heparan sulfaat 
(HS). Deze stapeling leidt voornamelijk tot ernstige neurologische symptomen, die worden 
veroorzaakt door een progressieve hersenziekte. Dit proefschrift bestaat uit meerdere 
studies, die ten doel hadden meer inzicht te krijgen in de pathofysiologie van de ziekte 
en daarnaast om de behandeling van en de zorg voor Sanfilippo patiënten te verbeteren.

Hoofdstuk 1 geeft een korte samenvatting van de geschiedenis, de pathofysiologie, de 
klinische kenmerken en de moleculaire genetica van de ziekte van Sanfilippo en bevat tevens 
informatie over de diagnostische procedures en de mogelijke behandelingsopties van de ziekte.

In hoofdstuk 2 worden de beschikbare en mogelijke toekomstige therapeutische 
mogelijkheden voor patiënten met MPS III besproken. Dit betreft enzymvervangingstherapie 
(EVT), hematopoietische stamceltransplantatie (HSCT), substraat reductie therapie (SRT), 
chaperone therapie en gentherapie. Hoewel voor geen van deze behandelopties op dit 
moment de klinische werkzaamheid overtuigend bewezen is, is het aannemelijk dat het 
voortdurende onderzoek naar deze behandelingen uiteindelijk zal leiden tot een effectieve 
therapie voor patiënten met de ziekte van Sanfilippo.

In hoofdstuk 3 presenteren wij de uitkomsten van ons onderzoek naar het effect van 
genisteïne als substraat remmer bij 30 MPS III patiënten. De therapeutische werkzaamheid van 
genisteïne werd bepaald in een gerandomiseerd, cross-over, placebo-gecontroleerd onderzoek 
met een extract rijk aan genisteïne bevattende soja-isoflavonen (10 mg genisteïne / kg / dag). Dit 
onderzoek werd gevolgd door een open-label studie van patiënten die gedurende het laatste 
deel van de cross-over genisteïne gebruikten. Genisteïne resulteerde in een significante daling 
van de excretie van totale GAG’s in de urine (p = 0.02, helling: -0,68 mg GAG / mmol creatinine 
/ maand) en plasmaconcentraties van HS (p = 0,01, helling -15,85 ng HS / ml / maand). De 
absolute vermindering van GAG’s en HS was klein en de waarden na 12 maanden behandeling 
waren nog steeds binnen de grenzen van onbehandelde patiënten. Verbetering van klinische 
symptomen werd niet waargenomen. Aanzienlijk hogere doses genisteïne zouden mogelijk 
wel effectief kunnen zijn, zoals gesuggereerd wordt in recente studies waarin muizen met MPS 
III met hoge doses genisteïne werden behandeld.
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Tijdige start van behandeling, voordat onherstelbare weefselschade is opgetreden, 
blijkt van groot belang te zijn voor het verkrijgen van optimale resultaten. Neonatale 
screening zal onmisbaar zijn om MPS III patiënten tijdig te identificeren zodra er een 
werkzame behandeling beschikbaar komt. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij een gevoelige techniek, gebruik makend van HPLC-MS/
MS na enzymatische digestie, om de disacchariden afkomstig van heparan en dermatan 
sulfaat in hielprikkaartjes te meten als mogelijke screeningsmethode voor MPS I, II en III. 
De disacchariden afkomstig van dermatan en/of heparan sulfaat waren duidelijk verhoogd 
in alle neonatale hielprikkaartjes van MPS I, II en III patiënten in vergelijking met controles. 
Daarentegen vertoonden hielprikkaartjes van individuen die heterozygoot zijn voor MPS 
I en III heterozygoten geen afwijkingen. Deze resultaten laten zien dat de beschreven 
techniek zeer bruikbaar kan zijn voor neonatale hielprikscreening voor MPS-en.

Hoofdstuk 5 beschrijft het onderzoek naar de bruikbaarheid van de plasmaconcentratie 
van HS en het totale niveau van GAG’s in de urine voor het voorspellen van de ernst van de 
ziekte in een cross-sectioneel cohort van 44 MPS III patiënten. Ziekte-ernst werd vastgesteld 
op basis van de leeftijd van volledig verlies van lopen en volledig verlies van spraak bij 
alle patiënten. Hazard ratio’s (HR) werden verkregen met een cox-regressie analyse. 
De concentraties van HS in plasma HS en GAG’s in urine   waren onafhankelijk en lineair 
geassocieerd met een verhoogd risico op verlies van spraak met een HR van 1.8 (95% CI 
1.3-2.7) per 500 ng / ml toename van HS in plasma (p = 0.002) en een HR van 2.7 (95% BI 
1.6-4.4) per 10 mg / mmol creatinine stijging van uGAG’s (p <0.001). De concentraties van 
HS in plasma en urine waren minder sterk geassocieerd met verlies van het lopen. Bepaling 
van de concentraties van HS in plasma en van GAG’s in urine kunnen dus mogelijk gebruikt 
worden als biomarkers voor het voorspellen van de ernst van de ziekte bij MPS III patiënten. 
Longitudinale, prospectieve gegevens moeten worden verzameld om de werkelijke 
voorspellende waarde van deze stapelingsproducten te identificeren.

De resultaten van een cross-sectionele studie naar de prevalentie van osteonecrose 
van de heupkoppen (ONHK) worden beschreven in hoofdstuk 6. Botproblemen zijn relatief 
zeldzaam bij MPS III, in tegenstelling tot de andere MPS-en. Wij verrichtten röntgenonderzoek 
bij 33 MPS III patiënten en ontdekten een opvallend hoge prevalentie (24%) van ONHK. 
Vanwege deze hoge prevalentie moet de evaluatie van de heupkopnecrose in de follow-up 
van MPS III patiënten worden opgenomen om de patiëntenzorg te optimaliseren.

In hoofdstuk 7 presenteren wij de resultaten van een onderzoek naar de groei van Sanfilippo 
patiënten. We laten zien dat er een significant vertraagde lengtegroei is vanaf de leeftijd van 
6 jaar. Daarnaast tonen wij aan dat de ernst van het fenotype, vastgesteld door middel van 
genotypering, correleert met het groeipatroon en de eindlengte. Kennis over het normale 
groeipatroon in deze zeldzame ziekte is belangrijk voor de goede begeleiding tijdens follow-up 
van patiënten, het voorkomen van onnodige onderzoeken en voor de beoordeling van een deel 
van de effectiviteit van therapeutische studies in de toekomst. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 
de behandeling van en zorg voor patiënten met de ziekte van Sanfilippo in algemene zin kort 
besproken en wordt besproken welk onderzoek in de nabije toekomst noodzakelijk is.
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