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Axels stofwisselingszieke

Stofwisselingsziekten, waaronder Zellweger spectrum aandoeningen, zijn ziekten 
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en Engels). Het doel van dit stripverhaal is om familie, vrienden, klasgenoten en 
kennissen van kinderen of volwassenen met een Zellweger spectrum aandoening 
op een begrijpelijke manier iets te kunnen vertellen over de ziekte. Uiteraard is het 
stripverhaal ook bedoeld om de ziekte bij een breder publiek onder de aandacht te 
brengen. 

Axels stofwisselingszieke (www.axelfoundation.nl/stripverhaal) 

 “Zus Sacha roept de hulp in van het VKS team en vraagt aan ze om de ziekte van 
haar broertje Axel uit te leggen. Deze versie neemt je mee naar de lichaamscel 
om te laten zien wat stofwisseling is en waardoor de stofwisselingsziekte 
ontstaat. Afsluitend wordt meer achtergrond gegeven over het peroxisoom en 
de gevolgen van deze stofwisselingsziekte.”

Bronvermelding: Alicia Zwart, patiëntenvereniging voor Volwassenen, Kinderen en 
ouders van kinderen met een Stofwisselingsziekten (VKS) en Axel Foundation
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Abbreviations

ABC – ATP-binding cassettes 

ACOX1 – Acyl-CoA oxidase type 1

AGPS – Alkylglycerone phosphate synthase 

AGT – Alanine-glyoxylate aminotransferase 

ALT – Alanine transaminase

AMACR – Alpha- methylacyl-CoA racemase 

AMC – Academic Medical Centre

AST – Aspartate transaminase 

BAAT – Bile acid-coenzyme A: amino acid N-acyl transferase

BMT – Bone marrow transplant

C26:0-lysoPC - C26:0-lysophosphatidylcholine 

C4 – 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one

CA – Cholic acid

CDCA – Chenodeoxycholic acid

CYP7A1 – Cholesterol 7α-hydroxylase

D3 – Deuterium-labeled

D3-C22:0 – Deuterium-labeled free 22,22,22-D3-docosanoic acid

DBP – D-bifunctional protein

DHA – Docosahexaenoic acid

DHAPAT – Dihydroxyacetone-phosphate acyltransferase
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DHCA – 3α,7α-dihydroxycholestanoic acid

DLP1 – Dynamin-like protein 1

DMA – Dimethyl acetal

DMEM – Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium

DRP1 – Dynamin-related protein 1

EM – Electron microscopy

ENU – N-ethyl-N-nitrosourea 

EU – European Union

FDA – Food and Drug Administration 

FGF19 – Fibroblast growth factor 19

FIS1 – Fission 1 

FXR – Farnesoid X receptor

GDAP1 – Ganglioside-induced differentiation associated protein 1 

GDH – Glutamate dehydrogenase

H&E – Hematoxylin and eosin 

IRD – Infantile Refsum disease

L-NAME – NG-nitro-L-arginine methyl ester

MEFs – Mouse embryonic fibroblasts

MELAS – Mitochondrial encephalomyopathy lactic acidosis and stroke-like episodes

Mff – Mitochondrial fission factor 

MRI – Magnetic resonance imaging

NALD – Neonatal adrenoleukodystrophy

PBDs – Peroxisome biogenesis disorders

PBS – Phosphate-buffered saline

PEX5L – PEX5 long form

PEX5S – PEX5 small isoform

PHEM – Pipes-Hepes-EGTA-MgCl2

PMP70 – 70-kDa peroxisomal membrane protein 

PTS-1/PTS-2 – Peroxisomal targeting sequences-1/-2

RCDP – Rhizomelic chondrodysplasia punctata 

SCPx – Sterol carrier protein X 

SD – Standard deviation

THCA – 3α,7α,12α-trihydroxycholestanoic acid

UDCA – Ursodeoxycholic acid 

VLCFAs – Very long-chain fatty acids

X-ALD – X-linked adrenoleukodystrophy

ZS – Zellweger syndrome

ZSDs – Zellweger spectrum disorders




