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Chapter 9

Samenvatting in het Nederlands en beschouwing 
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Nederlandse samenvatting

Elke cel in het menselijk lichaam bevat diverse organellen, waarvan het peroxisoom 
er één is. Peroxisomen werden in 1954 voor het eerst beschreven maar pas in 1966 
werd ontdekt dat deze celorganellen belangrijke functies hebben in de cel. Inmiddels 
is het duidelijk dat tal van belangrijke metabole functies (deels) plaatsvinden in het 
peroxisoom. Een aantal voorbeelden zijn, de productie van galzuren en essentiële 
vetzuren, de afbraak van zeer lang-keten vetzuren en het wegvangen van vrije 
zuurstofradicalen. In het membraan van het peroxisoom zitten specifieke eiwitten 
(peroxines, gecodeerd door verschillende PEX genen), die van belang zijn voor de 
vorming van normale peroxisomen. Het duurde tot 1973 voordat de afwezigheid 
van peroxisomen en dus afwezige peroxisomale functies werden geassocieerd met 
ziekte. Een nieuwe categorie stofwisselingsziekten was hiermee ontdekt.

De peroxisomale stofwisselingsziekten worden verder onderverdeeld in 1) de 
peroxisomale biogenese defecten (PBDs; veroorzaakt door mutaties in de PEX genen 
waardoor er geen of defecte peroxisomen aanwezig zijn) en 2) de single-enzym 
defecten waarbij een enkele peroxisomale functie is uitgevallen. Zellweger spectrum 
aandoeningen (Zellweger spectrum disorders, ZSDs) vormen de belangrijkste 
groep binnen de PBDs. Het zijn erfelijke metabole aandoeningen met een incidentie 
van ongeveer 1 op de 50.000. Patiënten met een ZSD presenteren zich met een 
klinisch beeld dat sterk wisselt in ernst, echter er zijn een aantal karakteristieke 
kenmerken. Zo wordt de ziekte gekenmerkt door ontwikkelingsachterstand en 
problemen met de visus en het gehoor. Daarnaast zijn er vaak leverproblemen, 
bijnierschorsinsufficiëntie en soms ook afwijkingen aan de kleine hersenen, het 
ruggenmerg en/of de zenuwen in de benen. Het meest ernstige fenotype binnen 
de ZSDs zijn patiënten met het Zellweger syndroom (ZS). Patiënten met het ZS 
presenteren zich meestal al vanaf de geboorte met symptomen als langdurige 
icterus, hypotonie, groeiachterstand en opvallende gezichtskenmerken. Deze 
kinderen worden vaak niet ouder dan één jaar. Naast het meest ernstige ZS zijn 
er nog twee andere vormen binnen de ZSDs: neonatale adrenoleukodystrofie en 
relatief de meest milde vorm, infantiele Refsum ziekte (infantile Refsum disease, 
IRD). Patiënten met IRD kunnen de volwassen leeftijd bereiken, zij het niet met 
verschillende niveaus van handicap, zoals hierboven beschreven. De diagnose 
kan worden gesteld door het meten van metabolieten in het bloed, die normaliter 
door peroxisomen worden verwerkt. Zo kunnen er verhoogde waarden van 
galzuurintermediairen en zeer lang-keten vetzuren worden gevonden. Behalve in 
bloed, kan er met huidcellen van ZSD patiënten veel onderzoek worden gedaan. Zo 
kunnen peroxisomen zichtbaar worden gemaakt onder de microscoop en kunnen 
diverse peroxisomale functies worden getest. Bij de meest ernstige vorm, het ZS, 
worden er meestal geen (functionele) peroxisomen in de huidcellen gevonden. Bij 
patiënten met een milder fenotype kan het zijn dat er zowel cellen mét als cellen 

zonder (functionele) peroxisomen worden gezien. Dit beeld wordt een peroxisomaal 
mozaïek genoemd. Naast dit mozaïek zijn er nog tal van andere afwijkingen aan 
peroxisomen beschreven bij ZSD patiënten, zo kunnen peroxisomen bijvoorbeeld 
sterk vergroot of langgerekt zijn, en verminderd in aantal. Helaas is er op dit moment 
geen curatieve behandeling voor patiënten met een ZSD. Behandeling is daarom 
puur gericht op het bestrijden en voorkómen van symptomen.

De klassieke onderverdeling in drie verschillende fenotypes is inmiddels grotendeel 
obsoleet geworden. Zo zijn er inmiddels patiënten beschreven met een atypisch 
klinisch beeld die zich niet presenteren met (alle) klassieke symptomen en/of 
typische biochemische afwijkingen in het bloed passend bij een van deze drie 
fenotypes. Een goed voorbeeld hiervan is het zeer milde Heimler syndroom, welke 
recent is toegevoegd aan het spectrum van ZSDs. Patiënten met Heimler syndroom 
presenteren zich met gehoorverlies en problemen met tandglazuur en nagels. 
Waarschijnlijk zullen er in de nabije toekomst, mogelijk middels whole exome 
sequencing, nog meer patiënten met een atypische presentatie worden gevonden, 
welke niet goed in te delen zijn in de klassieke fenotypes. Een indeling op ernst 
binnen het spectrum of op basis van leeftijd zou wellicht beter passen. 

De Gezondheidsraad heeft onlangs een positief advies afgegeven voor het screenen 
op ziekte X-gebonden adrenoleukodystrofie (X-ALD) in de nieuwe uitgebreide 
versie van de hielprikscreening. X-ALD is ook een peroxisomale ziekte en wordt 
veroorzaakt door een mutatie in één enkel eiwit. Dit zorgt voor een (partieel) 
defecte peroxisomale import. Bij de diagnostiek van deze ziekte wordt een marker 
voor de peroxisomale dysfunctie in bloedspots gemeten. Deze marker, C26:0-
lysophosphatidylcholine, wordt ook gebruikt voor de diagnostiek bij ZSD patiënten. 
Door de vernieuwde hielprikscreening zullen er dus ook meer patiënten met een ZSD 
worden gediagnosticeerd. Omdat er geen therapie is voor de ziekte en patiënten in 
de toekomst al vroeg zullen worden gediagnostiseerd, is optimale behandeling van 
symptomen essentieel voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven.

Het onderzoek in dit proefschrift  omvat studies in cellen en muizen om inzicht te 
krijgen in de pathogenese van ZSDs en poogt deze inzichten toe te passen bij het 
ontwikkelen van nieuwe behandelingen.  

In deel I, Hoofdstuk 1 en 2, van dit proefschrift worden peroxisomen, hun 
geschiedenis, functie, opbouw en relatie met ziekten geïntroduceerd. In Hoofdstuk 
2 wordt gedetailleerd ingegaan op ZSDs en de verschillende fenotypes en wordt 
een overzicht gegeven van de huidige behandelmogelijkheden. Daarnaast wordt 
een voorstel gedaan voor een nieuwe indeling van patiënten binnen het Zellweger 
spectrum op basis van de leeftijd waarop zij symptomen ontwikkelen. 
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In deel III laboratorium studies, Hoofdstuk 3, beschrijven we de resultaten van 
het effect van arginine op peroxisomale functie in huidcellen van ZSD patiënten 
met een specifieke mutatie in bepaalde PEX genen. Deze huidcellen staan er 
om bekend dat de hoeveelheid functionele peroxisomen kan veranderen onder 
invloed van temperatuur. Zo laten de huidcellen onder normale omstandigheden, 
bij een temperatuur van 37 °C, een peroxisomaal mozaïek zien. Als ze op een 
temperatuur van 30 °C worden gekweekt, krijgen de cellen al hun functionele 
peroxisomen weer terug (en zijn ze net als gezonde cellen). Wanneer de cellen 
bij 40 °C worden gekweekt, verdwijnen alle peroxisomen, en wordt het fenotype 
ernstiger. De hypothese is dat dit wordt veroorzaakt door instabiele eiwitten, 
die worden gevormd vanwege het defect in de PEX genen, en die door de cel 
snel weer worden afgebroken. Bij een lagere temperatuur gaan processen zoals 
vouwing van eiwitten minder snel en hierdoor nauwkeuriger en heeft de cel de 
kans om de foute peroxines te herstellen. We beschrijven de resultaten van cellen 
die zijn gekweekt in medium gesuppleerd met arginine. Zo laten we zien dat de 
hoeveelheid peroxisomen toeneemt, evenals bepaalde peroxisomale functies. Het 
exacte werkingsmechanisme van arginine is onbekend, maar onze hypothese is 
dat arginine de vouwing van het PEX eiwit verbetert. Arginine wordt al gesuppleerd 
bij een aantal andere ziektes, zonder nadelige bijwerkingen. Het zou het interessant 
zijn om patiënten met een ZSD te behandelen met arginine, om zo te bekijken of 
vergelijkbare resultaten worden gevonden. 

Om de exacte effecten van de verschillende ziektes te kunnen bestuderen op orgaan 
niveau is een goed muismodel, die representatief is voor de ziekte, noodzakelijk. 
Daarnaast kan een muismodel worden gebruikt om nieuwe therapieën te testen. 
Voor ZSDs zijn in het verleden tal van muizenmodellen gemaakt. Echter al deze 
modellen zijn representatief voor de ernstige fenotypes zoals het ZS, waarbij de 
meeste muizen al na enkele uren stierven. Mede vanwege verbeterde medische 
zorg en ontdekking van mildere fenotypes door verbeterde diagnostiek, zijn er 
steeds meer patiënten die de volwassenheid bereiken. Het merendeel van deze 
patiënten heeft een specifieke mutatie in het PEX1 gen. Voor deze mutatie was 
nog geen muismodel beschikbaar. Vandaar dat wij deze muis hebben ontwikkeld. 
In Hoofstuk 4 beschrijven we de resultaten van de uitgebreide karakterisatie van 
dit nieuwe muismodel. Zo laten we zien dat deze muis overleeft, abnormale 
peroxisomale metabolieten stapelt in organen en met name leverziekten ontwikkelt, 
zoals fibrose. Deze leverziekten zijn vergelijkbaar in de mens. Daarom stellen we dat 
dit model in de toekomst kan worden gebruikt om de exacte pathologie van deze 
leverziekten te ontrafelen en om nieuwe therapieën te testen, die met name gericht 
zijn op het voorkomen van deze lever pathologie. Of de muis ook neurologische 
ziekten ontwikkelt, zal met toekomstige experimenten worden onderzocht.

In Hoofdstuk 5 beschrijven we de resultaten van de eerste klinische trial met cholzuur 
voor patiënten met een ZSD. De onderliggende hypothese is dat door het geven 
van cholzuur de galzuurbiosynthese in deze patiënten wordt platgelegd. Dit zou 
er voor moeten zorgen dat de toxische galzuurintermediairen, die ZSD patiënten 
in organen en bloed stapelen, niet meer worden gevormd. Dit alles zou moeten 
leiden tot remming van ziekteprogressie en mogelijk tot het voorkomen van met 
name leverziekten. Cholzuur wordt al jaren veilig gesuppleerd bij patiënten met 
verschillende geïsoleerde defecten in het galzuurmetabolisme en een tweetal case 
reports met ZSD patiënten laten zien deze groep hier mogelijk ook profijt van zouden 
kunnen hebben. Daarnaast is er in 2015 door de Food and Drug Administration 
(FDA) in de Verenigde Staten toestemming gegeven om cholzuur voor te schrijven 
aan ZSD patiënten. In onze studie met 19 patiënten en een behandeling van 9 
maanden, laten we zien dat de suppletie van cholzuur voor de meerderheid van de 
patiënten veilig is, de galzuurproductie (deels) onderdrukt wordt, en zorgt voor een 
verlaging van de concentraties toxische galzuurintermediairen in het bloed. Echter, 
in patiënten met ernstige leverstoornissen zien we dat het geven van cholzuur leidt 
tot een toename van leverenzymen in het bloed, welke representatief zijn voor 
leverschade. Deze resultaten hebben belangrijke klinische consequenties, omdat 
we adviseren cholzuur niet te geven aan ZSD patiënten met ernstige leverfunctie 
stoornissen, vanwege mogelijke additionele schade aan de lever. Omdat ZSDs 
langzaam progressieve ziekten zijn, zal door middel van langdurige studies moeten 
worden nagegaan of cholzuur de ziekteprogressie kan remmen of zelfs voorkomen. 

Doordat patiënten de afgelopen jaren intensief op de polikliniek kinderneurologie van 
het Academisch Medisch Centrum zijn gevolgd, zijn een aantal belangrijke aspecten 
aan het licht gekomen. In deel 4, Hoofdstuk 6, beschrijven we de karakteristieken van 
volwassen patiënten. We zien dat wanneer patiënten de volwassenheid bereiken ze 
met name een perifere neuropathie ontwikkelen, met daarbij in de meeste gevallen 
pyramidaal symptomen. Daarbij zien we een grote variabiliteit in de cognitieve 
capaciteiten, waarbij sommige patiënten volledig zorgbehoeftig zijn en niet kunnen 
praten, terwijl andere met hulp de eerste jaren van de HAVO kunnen doorlopen. Naast 
klinische symptomen is er van deze groep patiënten ook jaren aan biochemische 
data beschikbaar. Kijkend naar de biochemische data zien we dat deze afwijkend 
zijn op de kinderleeftijd, maar dat deze gedurende het leven sterk kunnen fluctueren 
tussen normale en abnormale waardes. Bij sommige patiënten kunnen concentraties 
van abnormale metabolieten zelf in de tijd normaliseren. Ondanks normalisering van 
de biochemie in bloed, zien we dat patiënten alsnog een progressief ziektebeloop 
laten zien. Dit heeft belangrijke consequenties voor de diagnostiek van zeer milde 
patiënten omdat deze mogelijk niet worden gediagnostiseerd met de standaard 
methodes. Omdat we zien dat de uitgebreide analyse van huidfibroblasten (met 
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eventueel kweken op 40 °C) wel afwijkingen laat zien, adviseren we ook in het geval 
van normale biochemische parameters maar met een, op basis van de kliniek, zeer 
sterke verdenking op een ZSD, uitgebreide analyse in huidfibroblasten te verrichten. 
Dit artikel laat ook zien dat de ZSDs niet langer moeten worden gezien als puur een 
ziekte voor kinderen maar als een progressieve ziekte waarbij een subgroep van 
patiënten de volwassenen leeftijd kunnen bereiken. 

In Hoofdstuk 7 beschrijven we een studie met een groot cohort patiënten waarbij we 
de functie van de bijnier hebben onderzocht. Het was bekend dat patiënten met het 
ZS bijnierschorsinsufficiëntie kunnen ontwikkelen, maar dit was nooit onderzocht 
in een groep patiënten met een mild fenotype. In ons cohort van patiënten zien 
we dat 29% van de patiënten een primaire bijnierschorsinsufficiëntie heeft, die zich 
in een enkeling zonder duidelijke symptomen manifesteert. Behandeling van een 
bijnierschorsinsufficiëntie is belangrijk, omdat deze zonder behandeling dodelijk kan 
zijn. 

In het laatste deel van dit proefproefschrift, Hoofdstuk 8, worden alle resultaten 
bediscussieerd. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek 
en worden enkele belangrijke aspecten in het hedendaagse onderzoek besproken.  




