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Inleiding in de X-gebonden 
adrenoleukodystrofîe 
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Dit hoofdstuk is bedoeld voor diegenen die zich niet dagelijks met X-chromosoom 
gebonden adrenoleukodystrofie (X-ALD) of medisch biologisch onderzoek bezig 
houden. Het hoofdstuk geeft een overzicht van de klinische verschijnselen, het 
biochemisch defect, de genetica en mogelijke therapieën voor deze ernstige, 
invaliderende en vaak letale ziekte. De resultaten van het in dit proefschrift 
beschreven onderzoek zijn met bovenstaande aspecten verweven. 

Verschillende vormen van X-ALD 
X-ALD is een relatief zeldzame stofwisselingsziekte die vooral het zenuwstelsel en 
de steroïd-hormoon producerende cellen van de bijnierschors en de testes aantast. 
De ziekte kan zich uiten in een aantal zeer verschillende vormen, fenotypen 
genoemd. De twee meest voorkomende fenotypen zijn de "childhood" cerebrale 
ALD (CCALD) en adrenomyeloneuropathie (AMN). CCALD ontstaat plotseling 
bij tevoren gezonde jongens tussen de vijf en tien jaar oud (zie foto's 1 en 2, 
pagina's 11 en 12). De eerste verschijnselen bestaan uit gedragsveranderingen, 
leerproblemen, verslechtering van het gezichtsvermogen en het gehoor. In een later 
stadium ontstaan vaak epilepsie en dementie. De meeste CCALD patiënten 
verkeren binnen twee tot vier jaar na het begin van de eerste verschijnselen in een 
vegetatieve toestand, of zijn reeds overleden. Deze vorm van X-ALD wordt 
gekenmerkt door een zeer snel verlopende afbraak van het myéline (demyelinisatie) 
in de hersenen (zie foto 1, pag 11). Sporadisch kan deze cerebrale vorm ook 
optreden tussen het 10e en 20e levensjaar (adolescente cerebrale ALD) of op 
volwassen leeftijd (adulte cerebrale ALD). 

AMN ontstaat meestal tussen het 20e en 40e levensjaar. Bij deze vorm van X-
ALD zijn vooral het ruggenmerg en de zenuwen in armen en benen aangedaan. Dit 
uit zich in problemen met het lopen, vaak in combinatie met incontinentie en 
gevoelsstoornissen in de benen (zie foto 3, pag 12). Bij de meeste AMN patiënten 
blijven de hersenen gespaard. De progressie is langzaam. Echter, veel AMN 
patiënten raken geïnvalideerd en hebben hulpmiddelen nodig bij het lopen. In een 
later stadium van de ziekte worden zij vaak rolstoel-afhankelijk. 

Er zijn ook X-ALD patiënten die geen neurologische uitvalsverschijnselen 
hebben en waarbij alleen de bijnierschors is aangedaan ('Addison-only" fenotype). 

Soms worden er tijdens familie onderzoek ook nog patiënten geïdentificeerd 
die wel het biochemisch defect hebben, maar geen afwijkingen hebben aan het 
zenuwstelsel of de steroïd-hormoon producerende weefsels; deze patiënten worden 
asymptomatisch genoemd. 

Omdat het defect in het erfelijk materiaal gelokaliseerd is op het X-
chromosoom (vrouwen hebben er hiervan twee en mannen één) zijn de patiënten 
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met de ernstigste verschijnselen mannen. Echter, 20-30% van de draagsters kan 
AMN-achtige symptomen ontwikkelen. 

De biochemie van X-ALD 
Biochemisch wordt X-ALD gekenmerkt door een ophoping van verzadigde zeer 
lang-keten vetzuren (ZLKV). Dit zijn vetzuren die bestaan uit 22, 24, 26 of meer 
koolstofatomen (C22:0, C24:0 en C26:0). ZLKV maken deel uit van plantaardige 
en dierlijke vetten en komen voor in ons dagelijks dieet, maar het grootste deel 
wordt door het lichaam zelf aangemaakt. Normaal gesproken worden deze ZLKV 
afgebroken in kleine, met een membraan afgesloten, structuren in de cel; we 
noemen deze structuren peroxisomen (zie figuur 1, pag 118). Iedere cel, met 
uitzondering van de rode bloedcellen, bevat tussen de 100 en 500 peroxisomen. In 
X-ALD is het afbraakproces van de ZLKV ernstig gestoord, waardoor met name 
C24:0 en C26:0 uiteindelijk in allerlei vetten (lipiden), die overal in het lichaam 
voorkomen, worden ingebouwd. In het zenuwstelsel leidt dit tot ernstige 
beschadiging van de witte stof, het myéline; dit proces wordt demyelinisatie 
genoemd. Myéline is als het ware de isolerende laag die om de zenuw heen ligt; 
zonder myéline kunnen zenuwcellen geen signalen doorgeven en kan het 
zenuwstelsel niet functioneren. 

Bij mannen kan de diagnose X-ALD gesteld worden door verhoogde ZLKV 
concentraties in het bloed of gekweekte huidcellen (fibroblasten) aan te tonen. Met 
deze bepaling kunnen alle mannelijke patiënten geïdentificeerd worden. 
Daarentegen heeft ongeveer 15 tot 20% van de draagsters normale ZLKV 
concentraties in het bloed. Als een vrouw in een X-ALD familie een normale 
concentratie ZLKV in haar bloed heeft, is met maar 80% zekerheid te stellen dat zij 
geen draagster is. Bij deze vrouwen moet DNA analyse (of A LD eiwit onderzoek, 
zie verder) uitsluitsel bieden. 

Vetzuren worden afgebroken in twee structuren (organellen) in de cel, de 
mitochondrieën en de peroxisomen. Vetzuren met een ketenlengte korter dan 22 
koolstofatomen worden in beiden organellen afgebroken. De ZLKV worden echter 
alleen in de peroxisomen afgebroken. Voordat de ZLKV het peroxisoom in kunnen 
moeten ze eerst geactiveerd worden; er wordt dan een "label" aangehangen 
(ZLKV-CoA). Omdat deze reactie bij X-ALD niet goed verloopt, was het gen dat 
het eiwit produceert dat deze reactie uitvoert (het VLCS) de belangrijkste kandidaat 
voor X-ALD. 

117 



Het X-ALD gen en X-ALD mutaties 
In 1993 is het gen ontdekt waarin bij X-ALD afwijkingen voorkomen. Het ALD 
gen ligt op het X-chromosoom, en produceert een eiwit dat is opgebouwd uit 745 
"bouwstenen" (aminozuren). Dit eiwit wordt het ALD proteïne (ALDP) genoemd. 
X-ALD patiënten krijgen verschijnselen omdat hun ALDP niet goed functioneert. 
De functie van ALDP blijkt echter niet het activeren van de ZLKV te zijn, maar 
waarschijnlijk het transport van de geactiveerde ZLKV vanuit de cel, door het 
membraan, het peroxisoom in. De enzymen die nodig zijn om de ZLKV te 
activeren en de enzymen die de ZLKV afbreken zijn normaal aanwezig. Het 
probleem bij X-ALD is het transport van de ZLKV vanuit de cel in het peroxisoom. 

ALDP (koppel) 

ZLKV-CoA 

Figuur 1. Schematische voorstelling van het afbraakproces van ZLKV. In de cel worden ZLKV 
geactiveerd door het VLCS eiwit; er wordt een -CoA groep aan gekoppeld. Vervolgens worden 
de geactiveerde ZLKV door een poort, gevormd door een koppel van twee ALDP eiwitten, het 
peroxisoom in getransporteerd. In het peroxisoom worden de ZLKV afgebroken. In X-ALD 
functioneert het ALDP eiwit niet. Hierdoor hopen de ZLKV zich op in de cel (en daardoor in de 
weefsels). 
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De ontdekking van het ALD gen maakte het mogelijk gericht te zoeken naar 
de fout (de mutatie) in het erfelijk materiaal (het DNA) die verantwoordelijk is 
voor de ziekte. In 1994 werd een begin gemaakt met het in kaart brengen van 
mutaties in de Nederlandse X-ALD families. In juli 1999 waren 45 Nederlandse X-
ALD families bekend en in een groot deel van deze families is de mutatie reeds 
gevonden. Al in 1994 bleek dat er bij X-ALD een enorme variatie bestaat wat 
betreft de mutaties. In andere ziekten, zoals bijvoorbeeld Hemofilie A 
(bloederziekte), heeft het merendeel van de patiënten dezelfde mutatie, maar bij X-
ALD heeft bijna iedere familie (70%) een eigen mutatie (Hoofdstukken 3 en 5). 
Binnen één familie hebben alle patiënten en draagsters natuurlijk dezelfde mutatie. 
De grote variatie maakt het opsporen van mutaties bij nieuw geïdentificeerde X-
ALD patiënten dikwijls tot een moeizame en tijdrovende zaak. 

Er is echter één mutatie die vaker voorkomt (1415delAG), deze is 
beschreven in hoofdstuk 2. In 1994 werd deze mutatie ontdekt bij vijf van de 40 
(12%) Nederlandse X-ALD families. Inmiddels staat vast dat deze mutatie 
wereldwijd ook bij 12% van de X-ALD families voorkomt (Hoofdstuk 5). Deze 
mutatie is daarmee niet specifiek voor een bepaalde etnische groep en moet dus 
meerdere malen onafhankelijk ontstaan zijn. Het is niet duidelijk hoe en waarom de 
mutatie 1415delAG onstaat. 

Mutatie onderzoek heeft ertoe geleid dat er wereldwijd al meer dan 250 
mutaties in het ALD gen gevonden zijn. In hoofdstuk 5 (pag. 62-65) wordt een 
overzicht gegeven van de vóór januari 1999 geïdentificeerde X-ALD mutaties. Er 
bestaan verschillende soorten mutaties. Bij een "nonsense" mutatie ontstaat een 
voortijdig stop signaal bij de produktie van het ALD eiwit, waardoor het resterende 
deel van het eiwit niet gemaakt wordt. Bij een "frameshift" mutatie bestaat het 
eiwit voor een deel uit verkeerde aminozuren, doordat het gen door de mutatie 
verkeerd vertaald wordt. Bij een "deletie" mist het eiwit een groot aantal 
aminozuren. Het is ook mogelijk dat er slechts één of enkele aminozuren 
ontbreken, of toegevoegd zijn, we spreken dan van een "in frame aminozuur 
deletie, of insertie". En bij een "missense" mutatie is er één bouwsteen vervangen 
door een ander, verkeerd aminozuur. De meeste X-ALD mutaties (55%) zijn 
missense mutaties, waarbij dus slechts één van de 745 aminozuren van het ALD 
eiwit is veranderd. 

Het effect van mutaties op het ALD eiwit 
Waarom resulteren kleine veranderingen in het DNA in een ziekte als X-

ALD? De mutatie kan twee gevolgen hebben voor het eiwit. In de eerste plaats kan 
de verandering ervoor zorgen dat het eiwit zijn functie niet normaal kan doen, 
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omdat de vervangen of de ontbrekende aminozuren van belang zijn voor de 
normale functie van het eiwit. In dit geval is het eiwit vaak wel aanwezig maar 
functioneert het niet, of remt het de werking van andere eiwitten. In de tweede 
plaats kan de mutatie leiden tot een "instabiel" eiwit. Eiwitten hebben een drie 
dimensionale structuur, waarbij veel van de aminozuren een belangrijke rol spelen. 
Een verandering in de samenstelling van de aminozuren kan de ruimtelijke 
structuur van het eiwit negatief beïnvloeden, waardoor het niet meer functioneert. 
Het afwijkende eiwit wordt door de cel herkend, en vervolgens afgebroken. 

In hoofdstuk 4 is het effect van verschillende Nederlandse X-ALD mutaties 
op de stabiliteit van het ALDP onderzocht. Met een antilichaam dat specifiek het 
ALDP herkent kan het eiwit aangekleurd worden. Huidcellen (fibroblasten) van 24 
patiënten uit 17 verschillende families werden gekleurd met het ALDP antilichaam. 
Bij 12 van de 17 X-ALD patiënten (70%) kan het ALDP niet worden aangetoond 
en had de mutatie dus een negatief effect op de ruimtelijke structuur van het eiwit 
(zie figuur 2). Vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in Frankrijk en Amerika heeft 
dit bevestigd. Dit betekent dat bij zeven op de tien X-ALD patiënten het ALDP niet 
aantoonbaar aanwezig is. Deze bevinding is van groot belang voor de prenatale 
diagnostiek en het vaststellen van X-ALD draagsterschap bij vrouwen. 

Figuur 2. ALDP kleuring in huidcellen (fibroblasten). (links boven) gezonde controle cellen, de 
peroxisomen zijn zichtbaar als witte stippen in de cel; (rechts boven) interne controle met een 
antilichaam tegen het peroxisomale enzym catalase; (links onder) fibroblasten van een X-ALD 
patiënt met een mutatie die het ALDP destabiliseert, de peroxisomen zijn onzichtbaar; (rechts 
onder) fibroblasten van een draagster uit een familie waarin een mutatie voorkomt die het ALDP 
instabiel maakt, er zijn zowel positieve als negatieve cellen zichtbaar. 
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Vaststellen van X-ALD draagsterschap 
Bij mannen kan de diagnose X-ALD gesteld worden aan de hand van de ZLKV 
bepaling in het bloed. Daarentegen heeft 15 tot 20% van de bewezen draagsters 
normale ZLKV. Alleen wanneer de ZLKV verhoogd zijn én wanneer de vrouw 
afkomstig is uit een familie waarin X-ALD voorkomt, kan er met zekerheid gesteld 
worden dat zij draagster voor X-ALD is. Bij een normale ZLKV concentratie is er 
maar 80% zekerheid op niet-draagsterschap. Tegenwoordig wordt de ZLKV 
bepaling gecombineerd met het ALDP en mutatie onderzoek. Wanneer bekend is 
dat een mutatie in een bepaalde X-ALD familie leidt tot de afwezigheid van het 
ALDP kan de eiwitkleuring in huidcellen gebruikt worden voor de identificatie van 
de draagsters in deze familie. De enige methode die 100% zekerheid geeft met 
betrekking tot het draagsterschap is DNA onderzoek. 

Het ALD gen ligt op het X-chromosoom. Naast 44 chromosomen hebben 
vrouwen twee X-chromosomen, mannen hebben 44 chromosomen plus één X- en 
één Y-chromosoom. Omdat er per cel maar één actief X-chromosoom aanwezig 
mag zijn, wordt er bij vrouwen één X-chromosoom geïnactiveerd (X-inactivatie). 
Dit proces treedt al in een heel vroeg stadium op, vlak na de conceptie. Alle cellen 
in het lichaam hebben maar één actief X-chromosoom, ook de huidcellen. Omdat 
dit inactivatie proces "at random" gebeurt, zal in de helft van de huidcellen het X-
chromosoom met het normale ALD gen actief zijn, terwijl het X-chromosoom met 
het 'zieke' ALD gen actief is in de andere helft van de cellen. Dit kan worden 
gebruikt om draagsterschap vast te stellen bij vrouwen uit families waarvan bekend 
is dat de mutatie in het ALD gen het ALDP instabiel maakt (zie figuur 2). De test 
kan niet worden uitgevoerd wanneer de mutatie geen effect heeft op de stabiliteit 
van het eiwit, omdat in dit geval de twee verschillende X-chromosomen niet van 
elkaar onderscheiden kunnen worden. Van de mogelijke draagster worden 
huidcellen afgenomen, deze worden in het laboratorium opgekweekt, waarna er 
gekeken wordt naar het ALDP in de cellen. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
Ongeveer 50% van de cellen heeft ALDP en 50% niet (zie figuur 2) of alle cellen 
hebben ALDP. In het eerste geval is de vrouw met 100% zekerheid draagster voor 
X-ALD. In het tweede geval is er een statisch zeer kleine kans dat alle huidcellen 
het X-chromosoom met het 'zieke' ALD gen uitgeschakeld hebben; het X-
inactivatie proces is niet willekeurig verlopen, want in alle huidcellen zien we een 
normaal ALDP. Echter, de mutatie is wel aanwezig, maar de mutatie is 
"onzichtbaar" geworden. Daarom moet in het tweede geval een DNA test gedaan 
worden om de aanwezigheid van de X-ALD mutatie uit te sluiten. Met de ZLKV 
bepaling in combinatie met de ALDP kleuring kunnen 94% van alle draagsters 
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opgespoord worden. Volledige zekerheid kan alleen met behulp van DNA analyse 
verkregen worden. 

De functie van het ALD eiwit 
De afgelopen jaren zijn nog drie peroxisomale membraan eiwitten ontdekt, 

die erg veel op ALDP lijken (ALDRP, PMP70 en PMP69). Zij lijken qua structuur 
en mogelijk ook qua functie sterk op ALDP. Omdat ze tot eenzelfde groep van 
transporteiwitten behoren is het aannemelijk dat deze vier eiwitten eenzelfde soort 
functie hebben als de andere eiwitten uit de familie. Waarschijnlijk binden twee 
eiwitten aan elkaar (twee eiwitten als een koppel, "dimeer") zodat er een poort 
gevormd wordt in het peroxisomale membraan, waardoor bijvoorbeeld de ZLKV 
getransporteerd kunnen worden. Het is inmiddels aangetoond dat ALDP inderdaad 
een koppel kan vormen met óf een ander ALDP, een ALDRP en/of een PMP70 
(Hoofdstuk 5). Ook is bevestigd dat ALDP, ALDRP en PMP70 eikaars functie 
over kunnen nemen, waarmee bevestigd wordt dat deze eiwitten niet alleen sterk op 
elkaar lijken, maar ook een overlappende functie hebben (Hoofdstukken 5 en 6). 
De wetenschap dat deze eiwitten eikaars functie over kunnen nemen, heeft de 
mogelijkheid gebracht voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor X-ALD. 
In hoofdstuk 6 wordt de overlappende functie tussen ALDP en ALDRP gebruikt 
om een mogelijke therapie voor X-ALD te ontwikkelen (zie pagina 126). 

Modificerende factor 
Hoe komt het dat de ziekte X-ALD meerdere verschijningsvormen (fenotypen) 
heeft? Toen het ALD gen gevonden werd was er enige hoop dat er snel een 
antwoord op deze vraag zou komen. Maar al vroeg bleek dat de mutaties in het 
ALD gen geen enkele voorspellende waarde hebben m.b.t. de verschillende 
fenotypen van X-ALD. In andere ziekten zien we vaak dat patiënten met de meest 
ernstige verschijnselen de ernstigste mutaties hebben (vaak is het eiwit afwezig), 
terwijl kleinere veranderingen in het eiwit (missense mutaties) leiden tot een 
minder ernstige vorm. In X-ALD bestaat deze correlatie tussen de mutatie en de 
verschillende fenotypen niet: de in hoofdstuk 2 beschreven 1415delAG mutatie, 
die bij 12% van de X-ALD patiënten voorkomt, is gevonden bij patiënten met 
CCALD, AMN en bij asymptomatische patiënten (zie ook hoofdstukken 3 en 5, en 
Tabel 3 op pag. 70). Er is zelfs een eeneiige tweeling bekend waarvan de ene 
patiënt CCALD heeft en de andere AMN. 

Daarom is er mogelijk nog iets anders aan de hand dat ervoor zorgt dat de 
ene X-ALD patiënt CCALD krijgt, terwijl een andere patiënt met dezelfde mutatie 
in het ALD gen, een andere vorm krijgt. Een mutatie in het ALD gen leidt tot de 
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ziekte, maar welk fenotype de patiënt zal krijgen wordt bepaald door een andere 
factor. Waarschijnlijk speelt een tweede gen hierin een rol. Dit modificerende gen 
is tot op heden nog niet gevonden. In hoofdstuk 5 worden enkele genen besproken 
die vanwege de functie die zij uitvoeren goede kandidaten voor het modificerende 
gen zijn. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan om vast te kunnen stellen of 
één van deze genen inderdaad betrokken is bij het ontstaan van de verschillende 
vormen van X-ALD. De ontdekking van dit modificerende gen zal grote gevolgen 
hebben voor X-ALD, omdat het vanaf dat moment mogelijk moet zijn om, voordat 
de eerste symptomen van de ziekte zich openbaren, te voorspellen of een nieuw 
geboren X-ALD patiënt CCALD (voor het 10de levensjaar) of AMN (tussen het 
20ste en 40ste levensjaar) zal krijgen. Nu is dit nog onmogelijk en moet er gewacht 
worden op de eerste afwijkingen in de hersenen alvorens de diagnose CCALD met 
zekerheid gesteld kan worden. Dit laatste is belangrijk voor behandeling van X-
ALD (zie verder) en voor de evaluatie van eventuele nieuwe therapieën. 

Overigens is het zeer waarschijnlijk dat milieufactoren ook een rol kunnen 
spelen bij het ontstaan van de verschillende fenotypen. Het meest overtuigende 
bewijs hiervoor is de eeneiige tweeling met de verschillende fenotypen; eeneiige 
tweelingen zijn immers genetisch identiek. 

De X-ALD muis 
Er bestaat een dierenmodel voor X-ALD. De eerste X-ALD muis werd in 1996 
geboren. Vier laboratoria hebben onafhankelijk van elkaar een X-ALD muis 
ontwikkeld. De X-ALD muizen hebben net als X-ALD patiënten een mutatie in het 
ALD gen, geen ALDP en verhoogde ZLKV. Net als bij X-ALD patiënten zijn de 
ZLKV het meest verhoogd in de hersenen en de bijnierschors. Het grootste verschil 
is dat de X-ALD muizen niet ziek worden. De oudste muizen zijn nu drie jaar oud 
en ze zijn nog steeds niet ziek. Er wordt op dit moment wel geprobeerd om door 
middel van het kruisen van de X-ALD muis met andere muizenstammen een AMN-
muis of een X-ALD muis met cerebrale ALD te ontwikkelen. De kans bestaat dat 
de muizenstam, waar de X-ALD muis uit ontwikkeld is, een kopie van het 
modificerende gen heeft dat deze muizenstam beschermt tegen het krijgen van 
AMN of cerebrale ALD. Ondanks het feit dat de muizen niet ziek zijn, zijn ze van 
grote waarde voor het onderzoek. Ze worden intensief gebruikt in het onderzoek 
naar een mogelijke therapie voor X-ALD. Hoofdstuk 6 is hier een goed voorbeeld 
van. 

123 



Therapieën 
Tot op heden bestaat er behalve beenmergtransplantatie bij patiënten met een vroeg 
stadium van CCALD geen effectieve therapie voor X-ALD. Wel zijn er 
verschillende behandelingen aan patiënten gegeven en daarnaast zijn mogelijke 
nieuwe therapieën in ontwikkeling. 

"Lorenzo's olie" 
In 1989 werd een dieet therapie voor X-ALD ontwikkeld. De achterliggende 
gedachte was de observatie dat ZLKV niet alleen via ons voedsel binnenkomen, 
maar ook door het lichaam zelf geproduceerd worden d.m.v. ketenverlenging van 
lang-keten vetzuren. Wanneer fibroblasten van X-ALD patiënten onverzadigde 
vetzuren in hun groeimedium toegediend kregen, resulteerde dit in verlaging van de 
ZLKV. Blijkbaar gingen onverzadigde vetzuren een competitie aan met de 
verzadigde vetzuren voor de ketenverlenging. De meest bekende dieettherapie 
bestaat uit een vetbeperkt dieet waaraan een mengsel van de onverzadigde vetzuren 
glyceroltrioleaat (GTO) en glyceroltrierucaat (GTE) ("Lorenzo's olie") toegevoegd 
wordt. De olie is mede ontwikkeld door de ouders van een patiënt met X-ALD, 
Lorenzo Odone. Behandeling van X-ALD patiënten met "Lorenzo's olie" 
resulteerde in een snelle normalisering van de plasma ZLKV concentraties. Deze 
spectaculaire en hoopgevende resultaten hebben ertoe geleid dat er wereldwijd 
honderden X-ALD patiënten behandeld werden met "Lorenzo's olie". Al snel bleek 
echter dat de olie geen effect had op het ziektebeloop. "Lorenzo's olie" kan X-ALD 
patiënten niet beschermen tegen het krijgen van AMN of cerebrale ALD. Patiënten 
die al neurologische symptomen hadden verslechterden, ondanks de normalisatie 
van de ZLKV in het plasma. Er zijn vele gevallen bekend van patiënten die bij 
aanvang van de therapie nog geen symptomen hadden, maar ondanks de olie toch 
symptomen hebben gekregen. Onderzoek in de hersenen van overleden patiënten 
die de olie gebruikt hadden wees uit dat de olie geen effect heeft op de ZLKV in de 
hersenen, de ZLKV waarden waren niet verlaagd. Men concludeerde dat 
"Lorenzo's olie" de hersenen niet bereikt, hetgeen wordt veroorzaakt door de 
bloed-hersen barrière. De bloed-hersen barrière scheidt het zenuwstelsel van de rest 
van het lichaam en het beschermt de hersenen tegen het binnendringen van allerlei 
mogelijk schadelijke stoffen die in het bloed kunnen voorkomen. 

Momenteel wordt onderzocht of "Lorenzo's olie" een beschermende functie 
heeft bij jonge kinderen die nog geen neurologische symptomen hebben. De hoop 
bestaat dat "Lorenzo's olie" kinderen kan beschermen tegen het krijgen van 
CCALD wanneer al op zeer jonge leeftijd begonnen wordt met de therapie. De 
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resultaten van dit onderzoek worden in 2001 verwacht. Voorlopige resultaten 
lijken uit te wijzen dat de behandeling niet voorkomt dat patiënten de cerebrale 
vorm ontwikkelen. 

Beenmergtransplantatie 
De enige therapie die tot op heden de snelle progressie van de cerebrale vorm heeft 
kunnen remmen of stoppen is beenmergtransplantatie (BMT). De eerste BMT werd 
uitgevoerd in 1984 bij een patiënt met cerebrale ALD in een terminaal stadium. De 
transplantatie resulteerde in een normalisering van ZLKV in het plasma binnen 
twee maanden, maar niet in een neurologische verbetering. De patiënt overleed 141 
dagen na de transplantatie aan de gevolgen van een adenovirus infectie. In de 
hierop volgende jaren werden geen BMTs uitgevoerd. In 1990 werden de resultaten 
van BMT bij een Franse X-ALD patiënt bekend gemaakt. Een acht jarige CCALD 
patiënt met geringe cerebrale symptomen ontving het beenmerg van zijn genetisch 
niet-identieke gezonde tweeling broer. Binnen twee jaar na de BMT waren de witte 
stof afwijkingen verdwenen. Nu, in 1999, gaat het nog steeds goed met hem; hij zit 
op de middelbare school. 

Hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd geeft de volgende observatie een 
goede indicatie van het belang van BMT. Begin jaren '90 zijn 26 Franse X-ALD 
patiënten geselecteerd voor een BMT. Voor slechts zes patiënten was een geschikte 
donor aanwezig, de andere 20 patiënten kregen geen BMT. Van de 20 met-
getransplanteerde patiënten zijn er 19 overleden, van de zes patiënten die wel een 
BMT ondergingen zijn er nog vijf in leven. (Aubourg, nog niet gepubliceerde 
gegevens). 

Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 150 X-ALD patiënten getransplan
teerd. Alle patiënten die goed reageerden op de BMT hadden op het moment van 
transplantatie geringe witte stof veranderingen en lichte neurologische afwijkingen. 
BMT heeft geen effect bij patiënten waarbij de hersenen al te ernstig aangedaan 
zijn. 

Op dit moment is BMT de enige effectieve therapie voor cerebrale ALD. 
Alleen het niet altijd aanwezig zijn van geschikte donoren en het hoge risico op 
ziekte en zelfs overlijden tijdens de procedure beperken het gebruik van BMT als 
algemene therapie voor X-ALD. De kans op complicaties is vele malen groter 
wanneer er geen goede donor is en bij oudere patiënten. BMT is daarom geen optie 
voor volwassenen. 
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Gentherapie 
In Frankrijk wordt momenteel gewerkt aan gentherapie voor X-ALD. De procedure 
die hoogst waarschijnlijk gevolgd zal worden is een ex vivo benadering. Bij ex vivo 
gentherapie worden beenmergcellen van de patiënt geïsoleerd, vervolgens worden 
de beenmergcellen in het laboratorium behandeld met een virus waarin een normale 
kopie van het ALD gen aangebracht is. Het virus moet wel onschadelijk zijn. Na 
behandeling worden de beenmergcellen van de patiënt, die nu een normaal ALDP 
produceren, weer teruggegeven aan de patiënt. Het voordeel van deze methode is 
dat er geen donor nodig is en de procedure veel minder gevaarlijk is dan de BMT. 
Toch zal het nog minimaal vijf jaar duren voordat de eerste X-ALD patiënt 
behandeld zal kunnen worden met een ex vivo gentherapie. Eerst zal de procedure 
nog geoptimaliseerd moeten worden, waarna deze uitvoerig getest moet worden in 
bijvoorbeeld de X-ALD muis. 

Lovastatine 
In 1998 werd door Singh en medewerkers aangetoond dat behandeling van 
fïbroblasten van X-ALD patiënten met lovastatine resulteert in een verlaging van 
de ZLKV in deze cellen. Lovastatine is een cholesterol verlagend middel dat door 
vele mensen buiten Nederland, met te hoge cholesterolwaarden in het bloed, 
gebruikt wordt. In Nederland is het middel niet geregistreerd en niet verkrijgbaar. 
Het middel heeft vrijwel geen bijwerkingen. Dezelfde groep behandelde ook een 
kleine groep X-ALD patiënten. Binnen enkele maanden waren de ZLKV in het 
bloed genormaliseerd. Het mechanisme waarmee lovastatine de ZLKV verlaagt, is 
nog niet opgehelderd. Daarnaast zijn er enkele zaken bij deze studie onduidelijk. Er 
wordt momenteel wereldwijd nauw samengewerkt om tot een grote internationale 
studie te komen om het effect van lovastatine bij X-ALD te onderzoeken. 

Farmacologische gentherapie 
In hoofdstuk 6 wordt een alternatieve methode voor een mogelijke gentherapie 
voor X-ALD onderzocht. De strategie is gebaseerd op de wetenschap dat sommige 
genen overlappende functies hebben. In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat het 
werk van een "ziek" gen (het ALD gen) overgenomen kan worden door een 
aanverwant "gezond" gen (het ALDR gen). 

Het gaat om een farmacologische aanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van 
een specifieke eigenschap van een klein molecuul, in dit geval 4-fenylboterzuur 
(4PBA). Behandeling van fïbroblasten van patiënten of van de X-ALD muis met 
4PBA resulteerde in een correctie van de ZLKV concentraties in de cellen. Nader 
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onderzoek wees uit dat er een direct verband bestond tussen verlaging van vetzuren 
en een verhoging van de afbraak van de ZLKV in de peroxisomen. Ook bleek dat 
niet het ALDP hiervoor verantwoordelijk is, maar het eiwit dat het meest op ALDP 
lijkt, namelijk het ALDRP. Behandeling van X-ALD cellen met 4PBA resulteerde 
in een verhoogde hoeveelheid ALDRP in het peroxisomale membraan, het ALDR 
gen werd door de 4PBA aangezet tot de productie van bijna driemaal zoveel 
ALDRP. Uit dit onderzoek bleek dat ALDP en ALDRP een overlappende functie 
hebben en dat het "gezonde" ALDRP de functie van het "zieke" ALDP over kan 
nemen, mits ALDRP in verhoogde hoeveelheid aanwezig is. 

Ook werd gevonden dat wanneer normale en X-ALD cellen voor een periode 
van tien dagen met 4PBA behandeld werden het aantal peroxisomen per cel toenam 
van 400 per cel voor behandeling naar 1000 peroxisomen na tien dagen (zie fig 4, 
pag 95). Peroxisomen van X-ALD patiënten hebben een Testactiviteit voor ZLKV-
afbraak van ongeveer 20%. Tweeëneenhalf maal zoveel peroxisomen per cel levert 
netto een 2.5 maal verhoging van deze Testactiviteit op, wat mogelijk voldoende is 
om een normale afbraak van ZLKV te bewerkstelligen. Dus, behandeling van X-
ALD cellen met 4PBA resulteerde in meer ALDRP en meer peroxisomen. Beide 
processen kunnen bijdragen aan de verhoogde afbraak van het teveel aan ZLKV. 

Het mogelijke belang van een behandeling met 4PBA voor X-ALD patiënten 
werd aangetoond door experimenten met de X-ALD muizen. 4PBA werd 
toegevoegd aan het muizenvoer en het water. Na enkele weken op 4PBA dieet 
werden de X-ALD muizen geofferd en de ZLKV concentraties bepaald in de 
hersenen en de bijnieren en de waarden werden vergeleken met die in normale, 
controle muizen. Zes weken 4PBA dieet resulteerde in normalisatie van C24:0 en 
een 80% verlaging van C26:0 in de bijnieren én de hersenen. 

Het potentieel van 4PBA als mogelijke therapie voor X-ALD is aangetoond 
in huidcellen van X-ALD patiënten en in de hersenen en bijnieren van de X-ALD 
muis. Momenteel wordt het effect van 4PBA in X-ALD patiënten onderzocht en 
binnenkort zullen de eerste resultaten van dit onderzoek bekend worden. 

Het grootste en belangrijkste verschil tussen "Lorenzo's olie" en 4PBA is het 
effect op de ZLKV concentraties in de hersenen. Waar "Lorenzo's olie" geen enkel 
effect heeft op de ZLKV in de hersenen, hebben de proeven in de X-ALD muizen 
duidelijk aangetoond dat 4PBA de hersenen bereikt en de ZLKV verlaagd. De X-
ALD muizenproeven suggereren dat 4PBA mogelijk het myéline verlies in de 
hersenen kan afremmen. 

De strategie die in hoofdstuk 6 is beschreven kan in theorie voor iedere 
ziekte gebruikt worden waarvan bekend is dat er een extra gen bestaat met een 
overlappende functie dat gestimuleerd kan worden. 
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Dit proefschrift draagt hopelijk bij aan het verbeteren van het mutatieonderzoek, 
wat vooral belangrijk is voor identificatie van potentiële draagsters. Het vroegtijdig 
opsporen van draagsters kan namelijk onnodige, nieuwe gevallen van X-ALD 
voorkomen. 

De beschreven richtlijnen voor mutatie onderzoek hebben geresulteerd in een 
samenwerkingsverband tussen het Kennedy Krieger Instituut in Baltimore en het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam voor het opzetten van een 
internationale databank voor X-ALD mutaties. Deze databank, die bereikbaar zal 
zijn via het internet, zal het opsporen van draagsters, nieuwe mutaties, het leggen 
van verbanden tassen families, en het contact tussen de verschillende diagnostische 
centra voor X-ALD wereldwijd zeker bevorderen. 

Het onderzoek naar het effect van 4PBA heeft laten zien dat dit middel in de 
toekomst zal kunnen uitgroeien tot een nieuw soort therapie. De resultaten van het 
4PBA onderzoek hebben ertoe geleid dat al enkele patiënten met X-ALD een 
experimentele behandeling ondergaan. 
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