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Phytaanzuurr (3,7,11,15-tetramethylhexadecaanzuur) is een vetzuur met vier methyl-ver-
takkingenn (zie hoofdstuk 1, fig. 1) dat door mensen wordt opgenomen via het voedsel. Vooral 
zuivelproducten,, vlees van herkauwers en vis bevatten veel phytaanzuur. Bij gezonde mensen 
wordtt het opgenomen phytaanzuur afgebroken en de afbraakproducten worden uitgescheiden. 
Patiëntenn met de ziekte van Refsum, een erfelijke neurologische ziekte, zijn echter niet in 
staatt om phytaanzuur af te breken. Het opgenomen phytaanzuur wordt door deze patiënten in 
hett lichaam opgeslagen in de fosfolipiden en triglyceriden van het bloedplasma en verschil-
lendee weefsels, zoals vetweefsel, lever, nier, spier en zenuwweefsel. De ziekte van Refsum is 
eenn zeldzame aandoening, die wordt gekenmerkt door een aantal karakteristieke symptomen: 
retinitiss pigmentosa (een progressieve oogaandoening), perifere neuropathie (aandoening van 
dee perifere zenuwen leidend tot onder meer spierzwakte) en ataxie (een afwijking in de herse-
nenn die gecontroleerd bewegen onmogelijk maakt: patiënten bewegen eerst "stuntelig", 
kunnenn steeds moeilijker lopen en krijgen problemen met praten). Ook heeft een groot aantal 
patiëntenn hartklachten. De enige duidelijke biochemische afwijking die bij de ziekte van 
Refsumm wordt gevonden, is de ophoping van phytaanzuur. Hoe deze overmaat aan phytaan-
zuurr kan leiden tot de ernstige neurologische afwijkingen is tot op heden niet duidelijk. 

Sindss de ontdekking in 1963 dat in lichaamsvloeistoffen en weefsels van patiënten met de 
ziektee van Refsum grote hoeveelheden phytaanzuur voorkomen, is veel onderzoek gedaan 
naarr de enzymen die betrokken zijn bij de afbraak van phytaanzuur. Het was snel duidelijk dat 
doorr de vertakkingen op het vetzuurmolecuul de normale afbraakroute van vetzuren, de 
P-oxidatie,, door phytaanzuur niet doorlopen kan worden. Uit systematische studies naar alter-
natievee afbraakroutes is gebleken dat phytaanzuur wordt omgezet in pristaanzuur in een 
afbraakprocess dat a-oxidatie wordt genoemd. De ontdekking dat patiënten met de ziekte van 
Refsumm prima in staat zijn om pristaanzuur af te breken, heeft geleid tot het idee dat bij deze 
ziektee de a-oxidatie defect is. 

Ondankss veel studies naar de afbraak van phytaanzuur was het tot 1995 nog volkomen 
onduidelijkk hoe en waar het a-oxidatie proces verloopt: het aantal enzymen dat hierbij betrok-
kenn is was onbekend, de omzettingen die nodig zijn om phytaanzuur af te breken tot pristaan-
zuurr waren onduidelijk, en ook wist niemand in welk onderdeel van de cel de afbraak plaats-
vindt.. Pas de afgelopen 5 jaar is het onderzoek naar de a-oxidatie in een stroomversnelling 
geraakt.. Een belangrijke ontdekking werd gedaan door de groep van Paul Watkins, die aan-
toondee dat phytaanzuur in de rat eerst moet worden gekoppeld aan Coënzym A (CoA) voordat 
hett kan worden afgebroken. De eerste stap van de a-oxidatie waarbij 2-hydroxyphytanoyl-
CoAA wordt geproduceerd, wordt uitgevoerd door het enzym phytanoyl-CoA hydroxylase 
(PhyH)) en vindt plaats in het peroxisoom. Wij hebben aangetoond dat deze omzetting ook bij 
dee mens op precies dezelfde manier plaatsvindt in het peroxisoom (zie hoofdstuk 2). Vervol-
genss hebben we laten zien dat het enzym PhyH in lever van een patiënt met de ziekte van 
Refsumm niet goed werkt (zie hoofdstuk 3). Dit was een belangrijke ontdekking, omdat nu voor 
hett eerst duidelijk was welk enzym defect is bij de ziekte van Refsum. Ook patiënten met 
erfelijkee afwijkingen die leiden tot niet goed werkende peroxisomen kunnen phytaanzuur niet 
afbreken.. Omdat bij deze patiënten de peroxisomen, waar PhyH normaal gesproken in 
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functioneert,, niet aanwezig zijn of niet in staat zijn om PhyH op te nemen, werkt de a-oxida-
tiee niet. In de hoofdstukken 4 en 5 laten we zien dat het enzym PhyH dan ook niet werkt in 
patiëntenn met peroxisomale ziekten (waaronder het syndroom van Zellweger en de rhizomele 
vormm van chondrodysplasia punctata). 

Nuu duidelijk was dat PhyH het defecte enzym was bij de ziekte van Refsum zijn we op 
zoekk gegaan naar het gen dat ervoor zorgt dat het PhyH enzym wordt gemaakt. Nadat dit was 
gevonden,, bleek dat er bij alle patiënten met de ziekte van Refsum fouten in dit gen zaten, 
waardoorr geen functioneel PhyH enzym kan worden gemaakt (hoofdstukken 6, 7 en 9). 

Inn het verleden was door de onderzoeksgroep van I. Singh gesuggereerd dat de a-oxidatie 
bijj  de mens in het peroxisoom plaatsvindt, maar bij de rat in het mitochondrion. Omdat zowel 
dee groep van Watkins als wijzelf hadden gevonden dat bij de rat de eerste stap van de a-oxi-
datiee in het peroxisoom plaatsvindt, hebben we uitgebreid gekeken naar PhyH in de rat. We 
hebbenn dit enzym gezuiverd uit rattenlever, en hebben overduidelijk aangetoond dat PhyH uit 
dee rat heel erg lijk t op PhyH uit de mens. Bovendien hebben we laten zien dat ook bij de rat 
PhyHH in het peroxisoom zit (zie hoofdstuk 8). 

Inn hoofdstuk 10 is gekeken naar het tweede enzym uit de a-oxidatie, 2-hydroxyphyta-
noyl-CoAA lyase (HPL) in rattenlever. Dit enzym zet 2-hydroxyphytanoyl-CoA om in posta-
nal.. Ook deze omzetting blijkt in het peroxisoom te gebeuren. 

Hett is inmiddels bekend dat in de derde en laatste stap van de a-oxidatie postanal wordt 
omgezett in pristaanzuur. Deze omzetting wordt uitgevoerd door een tot nu toe onbekend 
aldehydee dehydrogenase. 

Samenvattendd kan worden gezegd dat in de afgelopen 5 jaar de complete structuur van de 
a-oxidatiee route is opgehelderd. Deze route die nodig is om phytaanzuur af te breken bestaat 
uitt drie enzymatische omzettingen. Ook is duidelijk geworden dat in ieder geval de eerste 
tweee stappen in het peroxisoom plaatsvinden. Bij patiënten met de ziekte van Refsum is het 
enzymm dat betrokken is bij de eerste stap, PhyH, niet werkzaam doordat er fouten zitten in het 
genn dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van PhyH. 

Eenn overzicht van de studies die hebben geleid tot de opheldering van de a-oxidatie route 
wordtt gegeven in hoofdstuk 1. 
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