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De studies beschreven in dit proefschrift focussen op de rol van ijzer in de pathofysiologie 

en afbeelden van de ziekte van Gaucher. Een mogelijke link tussen ijzer-gerelateerde 

pathofysiologische veranderingen en het optreden van geassocieerde aandoeningen bij 

deze zeldzame lysosomale stapelingsziekte wordt beschreven.

In hoofdstuk 2 wordt een literatuur review over het ijzermetabolisme in de ziekte van 

Gaucher gepresenteerd. Er werden in totaal 37 studies geïncludeerd met als onderwerp 

hyperferritinemie en/of ijzermetabolisme in de ziekte van Gaucher. Bewijs voor de 

aanwezigheid van ijzer deeltjes in Gaucher cellen is beschreven in pathologie studies 

uit de jaren 60 en daarna. Verschillende studies gericht op de aanwezigheid van 

hyperferritinemie in Gaucher zijn samengevat. Op basis van de beschikbare literatuur kan 

geen duidelijke verklaring worden gegeven voor de aanwezigheid van een verstoring in het 

ijzermetabolisme bij de ziekte van Gaucher. Verscheidende speculaties over dit onderwerp 

worden wel gegeven. Verhoogde waarden van hepcidine worden vaak gesuggereerd als 

bijdragende factor aan het vasthouden van ijzer bijvoorbeeld. Wij speculeren over twee 

mechanismen die zouden kunnen bijdragen aan een dysregulatie van het ijzer metabolisme 

in de ziekte van Gaucher:

1. Een veranderde macrofaag membraanstructuur van Gaucher cellen beïnvloedt de 

expressie van de belangrijkster cellulaire ijzer-exporter, ferroportine, waardoor ijzer export 

wordt geblokkeerd en er dus ijzerstapeling in Gaucher macrofagen plaatsvindt.

2. de chronische laaggradige inflammatoire status in de ziekte van Gaucher leidt tot 

verstoringen in de regulatie van het ijzer metabolisme. Hierbij bepaalt de balans tussen 

pro-inflammatoire en anti-inflammatoire factoren het netto effect op ijzer stroom in elke 

individuele patiënt. 

Voorts werden in deze studie mogelijke pathofysiologische implicaties van ijzer opslag 

in de ziekte van Gaucher beschreven. Ten aanzien van het optreden van geassocieerde 

aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, leverschade en kanker wordt ijzer beschouwd 

als mogelijke bijdragende factor. 

De hypothese geschetst in hoofdstuk 2 vormt de basis voor de verdere studies beschreven 

in dit proefschrift. Hoofdstuk 3 is een onderzoek naar het gebruik van magnetic resonance 
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imaging (MRI) om ijzer te visualiseren in een groep van 40 patienten met de ziekte van 

Gaucher. Deze metingen werden vergeleken met gezonde controle vrijwilligers. Een whole-

body MRI protocol werd ontwikkeld, met als doel om de distributie van (een overmaat) ijzer 

in Gaucher patiënten te beoordelen. Het is aangetoond dat Gaucher patiënten significant 

hogere R2* waarden, een afspiegeling van ijzer, hebben in vergelijking met gezonde 

personen. Deze verschillen werden alleen aangetoond in lever en beenmerg (van de femora 

en wervellichamen); dit zijn belangrijke plekken waar ook glucocerebroside stapeling 

plaatsvindt bij de ziekte van Gaucher. De milt liet ook significant hogere ijzerwaarden zien, 

maar voornamelijk in focale Gaucher laesies, de zogenaamde Gaucheroma. Verhoogde 

serum ferritine levels toonden een correlatie met de verhoogde ijzerwaarden op MRI-scan. 

Een onderzoek naar laboratorium parameters van de ijzerstatus, inclusief analyses van 

hepcidine waarden, in hetzelfde cohort als beschreven in hoofdstuk 3 wordt weergegeven 

in hoofdstuk 4. We vonden geen bewijs voor een verhoging van hepcidine waarden in 

patiënten met de ziekte van Gaucher. Er is geen verschil in absolute hepcidine waarden 

tussen de (behandelde) patiënten en gezonde controlegroep in deze studie. De hepcidine-

ferritine ratio is wel significant lager in patiënten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 

dat de hepcidine-response op de verhoogde ijzerwaarden onvoldoende is. Een belangrijke 

bevinding in dit onderzoek is de afwezigheid van een correlatie tussen chitotriosidase en 

ferritine. Chitotriosidase, een biochemische marker van residuele Gaucher ziekte-activiteit, 

is minder geschikt voor het beoordelen van een eventueel risico op ijzer-gerelateerde 

complicaties. De serum ferritine waarde in patiënten met de ziekte van Gaucher reflecteert 

een overmaat aan ijzer en is daardoor belangrijk in de follow-up van deze patiënten.

Hoofdstuk 5 omvat een internationale case beschrijving van 16 Gaucher patiënten die 

een hepatocellulair carcinoom (HCC, leverkanker) ontwikkelden. In een aantal van deze 

gevallen is de aanwezigheid van ijzerstapeling beschreven bij histopathologisch onderzoek 

van de lever. Risicofactoren voor het ontwikkelen van HCC worden bediscussieerd met als 

doel om in de toekomst patiënten met een verhoogd risico beter te kunnen identificeren 

en aanbevelingen voor screening te kunnen maken. Vooralsnog is het aanbevolen om een 

screening op HCC uit te voeren in Gaucher patiënten met één of meer van de volgende 

risicofactoren: splenectomie in de voorgeschiedenis, aanwezigheid van lever fibrose of 

cirrose, persisterende hyperferritinemie of chronische hepatitis B of C.

De focale laesies in milt en lever die vaak worden gevonden in Gaucher patiënten, 

zogenaamde Gaucheroma, worden reeds beschreven in hoofdstuk 3 als ijzerhoudende 
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afwijkingen op MRI-scan. Een retrospectieve studie naar het voorkomen en de 

karakteristieken van deze focale laesies is beschreven in hoofdstuk 6. Van de onderzochte 

95 patiënten met de ziekte van Gaucher type 1 in het Nederlandse cohort heeft 40% een 

focale afwijking in lever en/of milt op radiologisch onderzoek. De differentiaaldiagnose 

van deze laesies omvat simpele cystes, haemangiomen, focale nodulaire hyperplasie 

(FNH), Gaucheroma en HCC. Het onderscheiden van deze afwijkingen op radiologische 

kenmerken alleen is vaak lastig. Een beslisboom werd voorgesteld om toe te passen in 

geval van een gevonden focale lever- of miltlaesie bij radiologisch onderzoek. 


