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10 0 
Samenvattingg en discussie 

Vetzuuroxidatiee (FAO) is het biochemische proces dat in het menselijk lichaam zorgt voor 

hett vrijmaken van de energie die is opgeslagen in vet. FAO is vooral actief tijdens 

periodenn van langdurig vasten en tijdens matig zware lichamelijke inspanning. 

FAO-stoornissenn vormen een snel groeiende groep erfelijke ziektebeelden. Alle tot dusver 

bekendee FAO-stoornissen erven autosomaal recessief over. De meest bekende en waar-

schijnlijkk ook meest voorkomende FAO-stoornis is een defect in de oxidatie van midden-

ketenn lange vetten: medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MCADD). 

MCADDD presenteert zich meestal op de peuterleeftijd, vaak als er sprake is van een milde 

infectieuzee ziekte. De symptomen weerspiegelen het tekort aan energie dat nodig is voor 

stofwisselingsfuncties.. Dit uit zich in een combinatie van symptomen dat bekend is 

gewordenn onder de naam 'Reye-like syndroom' en gekenmerkt wordt door lever-

functiestoornissenn met verhoogde ammoniakwaarden en verhoogde transaminases 

(leverenzymen)) in het bloed, stapeling van vet in de lever, hersenoedeem en verlaagde 

bloedsuikerspiegels. . 
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Err zijn op dit moment meer dan tien verschillende FAO-stoornissen bekend. Aangeboren, 

erfelijkee defecten van de oxidatie van lang-keten vetzuren vormen een snel in omvang 

toenemendee groep FAO-stoornissen. De presentatie bij een lange-keten FAO-stoornis 

wijktt af van het klassieke 'Reye-like beeld' dat meestal bij MCADD wordt gezien. Lange-

ketenn FAO-stoornissen worden gekenmerkt door een spectrum aan verschillende 

aandoeningen,, waarbij het hart, de skeletspieren, het zenuwstelsel en de lever betrokken 

kunnenn zijn. De lange-keten FAO-stoornissen presenteren zich vaak op een jongere 

leeftijdd dan midden-keten FAO-stoornissen, vaak al direct na de geboorte. De 

mogelijkheidd om bij patiënten die worden verdacht van een FAO-defect snel en 

betrouwbaarr de diagnose te stellen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd, met name 

doorr de introductie van nieuwe technologische mogelijkheden zoals de bepaling van het 

acylcarnitine-profiel,, uitgevoerd met behulp van Tandem Mass Spectrometry. Hierdoor 

wordenn steeds meer patiënten herkend die zeer aspecifieke symptomen vertonen, 

waarvann eerder niet duidelijk was dat ze ook tot de verschijningsvormen van een FAO-

stoorniss konden behoren. 

Ditt proefschrift richt zich op aangeboren deficiënties van het mitochondrial trifunctional 

proteinprotein (MTP), een enzymcomplex dat de activiteit herbergt van drie (LCEH, LCHAD en 

LCKAT)) van de vier enzymen die betrokken zijn bij de oxidatie van lange-keten vetten. 

Tweee vormen van MTP-deficiëntie zijn beschreven: de totale MTP-deficiëntie, waarbij het 

helee MTP afwezig is, leidend tot deficiëntie van alle drie de genoemde enzymen, en de 

geïsoleerdee deficiëntie van het long-chain 3-hydroxyAcyl-CoA dehydrogenase (LCHAD)-

enzym.. Bij geïsoleerde LCHAD deficiëntie (LCHADD) is MTP wel aanwezig, maar leidt een 

mutatiee in een bepaald deel van het gen dat codeert voor MTP tot een geïsoleerde 

deficiëntiee van uitsluitend het LCHAD-enzym. Een frequent voorkomende mutatie in het 

MTP-genn (1528G>C), die wordt gezien in 87% van de allelen van patiënten met een 

geïsoleerdee LCHADD, is met name verantwoordelijk voor de geïsoleerde LCHADD. 

LCHADDD werd aanvankelijk geassocieerd met een MCADD-achtige presentatie, maar 

inmiddelsinmiddels is gebleken dat er frequent een veel uitgebreider symptomencomplex bij 

voorkomt,, waarbij ook het hart en de skeletspieren zijn betrokken. Het sterftepercentage 

iss zeer hoog bij LCHADD, In de loop van de ziekte kan zowel retinitis pigmentosa, een 

degeneratievee aandoening van het netvlies aantasting van het netvlies, als perifere 

neuropathie,, een aandoening van het zenuwstelsel ontstaan, beelden die bij andere FAO-

stoornissenn nooit werden beschreven. Totale MTP-deficiëntie (MTPD) was tot dusver 

slechtss bij een zeer klein aantal patiënten beschreven. In het algemeen zijn patiënten met 

totalee MTPD jonger bij de eerste klinische presentatie van de ziekte dan patiënten met 

eenn geïsoleerde LCHADD en lijkt de ziekte een ernstiger beloop te hebben. 
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Opvallendd is de associatie tussen het zwanger zijn van een LCHAD deficiënt kind en de 

ernstigee zwangerschapscompiicaties hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets 

(HELLP-syndroom)) en acute fatty liver of pregnancy (AFLP)) bij de moeder. Op grond van 

sterkk vergelijkbare afwijkingen bij pathologisch anatomisch onderzoek van de lever van 

dee moeder met een dergelijke zwangerschapscomplicatie en die van het FAO-deficiënte 

kind,, wordt aangenomen dat er een vergelijkbaar pathofysiologisch mechanisme is. Er 

zijnn twee hypotheses. Ten eerste zou het dragerschap van de moeder voor de FAO-

stoorniss een rol kunnen spelen, omdat hierdoor bij haar een verminderde FAO-capaciteit 

(50%)) zou kunnen bestaan. Een andere hypothese is dat de toxische invloed van 3-

hydroxyy acyl-CoA esters, stofwisselingsproducten die zich stapelen ten gevolge van het 

FAO-defect,, van invloed zijn op het ontstaan van de leverziekte bij de moeder. 

Ondankss alle kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan, zijn er nog veel vragen over 

hett klinisch beloop staan er nog veel vragen open. Allereerst is de kennis over het klinisch 

beloopp van zowel LCHADD als MTPD fragmentarisch en veelal gebaseerd op geïsoleerde 

casuïstiekk of kleine series van patiënten. Daarnaast is de pathofysiologie van de hoge 

incidentiee van het HELLP syndroom en AFLP bij deze lang-keten FAO-defecten nog 

onduidelijk. . 

Hoofdstukk 3 en 4 
Mett het doel om een completer overzicht te krijgen van de presentatievormen van zowel 

LCHADDD als MTPD, bestudeerden wij de gegevens van zowel een cohort van patiënten 

mett geïsoleerde LCHADD (N=50) als een cohort van patiënten met totale MTPD (N=21). 

Allee patiënten presenteerden zich voor de leeftijd van 3 jaar, gemiddeld voor de leeftijd 

vann zes maanden (LCHADD: 5.8 maanden, MTPD: 3 maanden). Totale MTPD presenteert 

zichh vaker in de neonatale fase: bijna de helft van de patiënten presenteerde voor de 

leeftijdd van 6 weken. Opvallend is dat veel van de patiënten zich niet presenteerden met 

eenn snel progressieve ziekte, zoals bij de klassieke MCADD-achtige presentatie, maar met 

meerr sluipende weinig specifieke verschijnselen zoals failure to thrive (achterblijvende 

groei),, hypotonie (spierzwakte) en cholestase (galstuwing in de lever). Aangezien deze 

klachtenn bij een veelheid aan andere ziektes voor kunnen komen, is het moeilijk om op 

dezee basis patiënten die lijden aan FAO-stoornis te herkennen. 

Hypotoniee en cardiomyopathie (ziekte van de hartspier) waren de belangrijkste 

presentatievormenn bij MTPD-patiënten die zich niet met een acuut, snel verslechterende 

ziektee presenteerden. MTPD moet daarom altijd overwogen worden bij kinderen met 

anderszinss niet verklaarde, weinig specifieke symptomen zoals failure to thrive, 
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cholestase,, hypotonie en cardiomyopathie. Diagnostiek om een FAO-stoornis aan te 

tonen,, zoals het bepalen van een acylcarnitine-profiel, moet dan altijd worden verricht. 

Aanvullendd bloedonderzoek naar de CK- en lactaatconcentratie kan behulpzaam zijn, 

aangezienn beide parameters bij de meeste LCHADD en MTPD patiënten verhoogd blijken 

tee zijn. De mortaliteit (sterftecijfer) van beide ziektebeelden blijkt zeer hoog te zijn 

(LCHADD:: 38%, MTPD: 76%). Daarnaast is er sprake van een hoge morbiditeit 

(ziektecijfer).. Veel patiënten lijden aan recidiverende episodes van metabole ontregeling, 

veelall uitgelokt door een milde infectieuze ziekte. Retinopathie (beschadiging van het 

netvlies)) blijkt frequent voor te komen bij zowel LCHADD als MTPD (respectievelijk 29% 

enn 12.5%). Perifere neuropathie (ziekte van het zenuwstelsel) had een duidelijk hogere 

inddentiee in patiënten met MTPD (79%) dan in patiënten met LCHADD (12%), maar lijkt 

zichh bij MTPD op een jongere leeftijd te manifesteren. Het is niet eenvoudig de verschillen 

tussenn LCHADD en MTPD te verklaren. Mogelijk dat de stapeling van 

stofwisselingsproductenn zoals 2-transenoyl-CoA esters en 3-ketoacyl-CoA esters, die 

optredenn ten gevolge van deficiëntie van de twee enzymen (LCEH en LCKAT} die naast 

LCHADD afwezig zijn in het geval van totale MTPD, hierop van invloed zijn. Anderzijds is 

hett plasma acylca rn iti ne-prof iel, dat een weerspiegeling geeft van de stapelende vetten 

diee tengevolge van het FAO-defect niet kunnen worden afgebroken en zich hebben 

gebondenn aan carnitine, bij LCHADD en MTPD niet van elkaar te onderscheiden, zelfs niet 

tijdenss acute ontregeling van de ziekte. 

Dee associatie tussen het dragen van een LCHAD- of MTP-deficiënt kind en de ernstige 

zwangerschapscomplicatiess HELLP-syndroom en AFLP bij de moeder, werd ook in onze 

studiee bevestigd, hoewel beiden een lagere incidentie vertoonden dan in eerdere 

publicaties.. Opvallend is dat in ons onderzoek (hoofdstuk 4) bij MTPD een hoge incidentie 

(40%)) werd gezien van foetale groeiachterstand (intra-uteriene groei retardatie, IUGR), 

diee niet toe te schrijven is aan het optreden van zwangerschapscomplicaties. Over de 

mogelijkee oorzaken hiervan wordt ingegaan in de hoofdstukken 7 en 8. 

Dee behandeling van LCHADD en MTPD bestaat meestal uit een vetbeperkt dieet in 

combinatiee met het voorkomen van vasten en suppletie van midden-keten vetten 

(medium-chainn triglycerides, MCT). Desondanks blijkt uit ons onderzoek, kunnen snel 

progressievee en dodelijke ziekteverschijnselen hiermee niet altijd worden voorkomen. 

Mogelijkk dat de stofwisseling van de hartspier, onder alle omstandigheden afhankelijk 

blijftt van FAO als de belangrijkste energiebron, zelfs als veel koolhydraten toegediend 

waarvann verwacht mag worden dat die in principe activiteit van het FAO proces zullen 

onderdrukken.. Hierdoor blijven de lang-keten acyl-CoA esters, die worden gevormd ten 
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gevolgee van het FAO-defect en als verantwoordelijk beschouwd voor het ontwikkelen van 

hartntmestoornissenn en voor de schade aan de hartspiercel, zich stapelen en blijven 

progressiee van de cardiomyopathie veroorzaken, ondanks dat therapie wordt gegeven. 

Datt een van de door ons beschreven MTP-deficiënte patiënten veel baat had bij het 

toedienenn van creatine, zoals ook een eerder beschreven patiënt met LCHADD, is 

veelbelovend.. Recent werd een nieuwe therapie voor patiënten met lange-keten FAO-

stoornissenn beschreven door Roe en collegae (J Clin Invest 2002;100:259-269), welke 

bestaatt uit een dieet met triheptanoinezuur, een vetzuur met een oneven ketenlengte dat 

doorr het lichaam wordt omgezet in acetyl-CoA en propionyl-CoA. Ook deze therapie laat 

inn preliminair klinisch onderzoek veelbelovende resultaten zien bij toediening aan 

patiënten.. Hoewel het niet duidelijk is hoe de therapie exact werkt, wordt gesuggereerd 

datt het proprionyl-CoA de gluconeogenese (de nieuwvorming van glucose in de lever) 

stimuleertt en citroenzuurcyclus, een essentiële cyclus in de stofwisseling, herstelt. 

Meerr en uitgebreider onderzoek is nodig om de verschillende therapeutische 

mogelijkhedenn voor LCHADD en MTPD beter te kunnen bestuderen. 

Inn verschillende landen werd recent door middel van hielprik-screeningskaartjes gestart 

mett neonatale screeningsprogramma's die verschillende metabole ziekten bevatten, 

waaronderr ook lang-keten FAO-stoornissen. De screening wordt uitgevoerd door middel 

vann Tandem Mass Spectrometry. Ons onderzoek duidt er op dat deze screeningsmethode 

voorr een subgroep van de MTP-deficiënte patiënten niet op tijd komt, aangezien zij al in 

dee eerste dagen na de geboorte ernstige symptomen van de ziekte kunnen vertonen. 

Bovendienn heeft ons onderzoek aangetoond dat de huidige therapie bij deze neonatale 

presentatiee van MTPD niet altijd afdoende is om morbiditeit en zelfs mortaliteit te 

voorkomen.. Dit geldt alleen voor MTPD en niet voor LCHADD, aangezien in ons 

onderzoekk (hoofdstuk 3) het tijdig stellen van de diagnose in LCHADD wel degelijk 

mortaliteitt leek te voorkomen. 

Hoofdstukk 5 

Zoalss blijkt uit onze studie naar de presentatie vormen van LCHADD (hoofdstuk 3), is er 

eenn subgroep van patiënten die zich presenteert met langzaam progressieve, niet 

specifiekee symptomen, waarvan eerder niet bekend was dat ze tot de uitingsvormen van 

eenn FAO-defect konden behoren. Dit zou kunnen betekenen dat de diagnose LCHADD 

frequentt zou kunnen worden gemist en dat de daadwerkelijke incidentje van LCHADD 

veell hoger is dan tot nu toe werd aangenomen. Om deze reden hebben wij met behulp 

vann hielprik-screeningskaartjes onderzoek gedaan naar de prevalentie in de Nederlandse 
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bevolkingg van de veelvoorkomende mutatie (1528G>C) die LCHADD veroorzaakt. De 

prevalentiee van deze mutatie blijkt laag (1:680) en consistent met de lage incidentie van 

LCHADDD in Nederland. LCHADD is dus inderdaad een zeer zeldzame aangeboren 

aandoeningg en op basis van ons prevalentie onderzoek is het onwaarschijnlijk dat de 

diagnosee bij veel patiënten wordt gemist. 

Dee etiologie van de associatie tussen een FAO-stoornis in het kind en ernstige 

zwangerschapscomplicatiess in de moeder is onduidelijk. Om meer te weten te komen 

overr de mogelijke pathofysiologische mechanismen, hebben wij in eerste instantie 

onderzoekk gedaan naar de mogelijke rol van het dragerschap bij de moeder, als een op 

zichzelff staande etiologische factor. Hiervoor werd prevalentie onderzoek verricht naar de 

veelvoorkomendee mutatie (1528G>C) die LCHADD veroorzaakt, onder een groep 

vrouwenn die in het verleden het HELLP syndroom doormaakten. Bij de selectie van deze 

vrouwenn speelde de uitkomst van de zwangerschap geen rol. Slechts een van de 113 

getestee vrouwen blijkt drager te zijn voor deze mutatie, overeenkomend met de 

prevalentiee van het dragerschap voor deze mutatie onder de Nederlandse bevolking. 

Dragerschapp voor deze mutatie lijkt daarmee geen belangrijke factor te kunnen zijn in de 

etiologiee van het HELLP syndroom. 

Recentt werd door Yang en collegae dringend geadviseerd (JAMA 288: 2163-2166) in om 

dee gezinnen van alle vrouwen die AFLP doormaken te screenen op de veel voorkomende 

mutatiee (1528G>C) die LCHADD veroorzaakt. Voor de gezinnen van vrouwen die aan het 

HELLP-syndroomm lijden acht hij dit advies niet zinvol. Hoewel de resultaten van ons 

onderzoekk zijn advies ten aanzien van vrouwen met AFLP ondersteunen, menen wij dat 

hett wel geïndiceerd is om de gezinnen van vrouwen die lijden aan een zeer ernstig 

HELLP-syndroomm te screenen voor lang-keten FAO-stoornissen. Immers, HELLP-syndroom 

enn AFLP lijken tot hetzelfde spectrum van ziektebeelden te behoren en zijn soms moeilijk 

vann elkaar te onderscheiden. 

Bovendienn zal screening alleen door middel van louter de veel voorkomende LCHAD 

mutatiee (1528G>C) in deze gezinnen onvoldoende zijn, aangezien het HELLP-syndroom 

enn AFLP ten gevolge van MTPD hiermee niet kunnen worden opgespoord. Naar onze 

meningg zou hierom naast de screening op de veelvoorkomende LCHAD mutatie 

(1528G>C},, ook een acylcarnitine-profiel van het kind bepaald moeten worden. 

132 2 Chapterr 10 



Hoofdstukk 6 
Aansluitendd werden belastingstesten met lange-keten triglycerides (LCT) verricht bij 

vrouwelijkee dragers van de 1528G>C mutatie en bij gezonde controles, om te bestuderen 

off de FAO-capaciteit, die als gevolg van dragerschap theoretisch 50% van normaal zou 

kunnenn zijn, in vivo ook daadwerkelijk gestoord is. De resultaten tonen een volledig 

normalee capaciteit om vetzuren te oxideren, leidend tot de conclusie dat vrouwelijke 

dragerss voldoende in staat zouden moeten zijn om door de foetus geproduceerde lange-

ketenn acylcarnitines die haar eigen bloedcirculatie bereiken, snel te kunnen meta-

boliseren.. Het is daarom niet waarschijnlijk dat het dragerschap van de moeder een op 

zichzelff staande rol speelt in de etiologie van de gerapporteerde zwangerschaps-

complicaties. . 

Hoofdstukk 7 

Eenn andere mogelijke verklaring voor de associatie tussen een FAO-stoornis in het kind en 

dee ernstige zwangerschapscomplicaties bij de moeder zou de productie van lange-keten 

acyl-CoAA esters door de foeto-placentaire unit (de eenheid foetus en placenta) kunnen 

zijn.. Echter, in het algemeen wordt aangenomen dat de foetus vrijwel uitsluitend glucose 

gebruiktt om in zijn energiebehoeften te voorzien en geen aanspraak doet op de FAO-

capaciteit.. Daarom lijkt het niet waarschijnlijk dat de foetus een belangrijke producent is 

vann lange-keten acyl-CoA esters. De placenta daarentegen is vrijwel geheel van foetale 

oorsprongg en maakt aan het einde van de zwangerschap kwantitatief een belangrijk deel 

uitt van de foeto-placentaire unit, In het geval van een FAO-defect zou de placenta dus 

directt verantwoordelijk kunnen zijn voor de productie van lange-keten acyl-CoA esters. 

Recentt toonden Rakheja en collegae (Placenta 2002;23: 447-450) als eersten aan dat 

tweee enzymen betrokken bij de FAO, LCHAD en SCHAD, inderdaad in placentair weefsel 

aanwezigg zijn, passend bij deze hypothese. Hierop verder gaand bestudeerden wij de 

activiteitt van een reeks aan enzymen die betrokken zijn bij de FAO (CPT2, VLCAD, LCEH, 

LCHAD,, LCKAT, MCAD, SCEH en SCHAD) in a terme, humane placenta en 

chorionvlokkenn en vergeleken de activiteit met die in normale humane lever. Alle 

gemetenn enzymen blijken zowel in placenta als in chorionvlokken, verkregen bij 

vlokkentesten,, tot expressie te komen. Een opvallende bevinding is dat de activiteit van 

dee enzymen CPT2 en VLCAD, beiden betrokken bij de oxidatie van lange-keten vetten, 

nogg hoger blijkt te zijn in placenta dan in controle lever, het orgaan dat bij uitstek bekend 

staatt om zijn hoge activiteit van FAO-enzymen. Deze resultaten maken het waarschijnlijk 

datt placentaire productie van toxische lange-keten acyl-CoA esters een rol speelt in de 

etiologiee van het HELLP-syndroom en AFLP bij moeders die zwanger zijn van een kind met 
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eenn lange-keten FAO-stoornis. De onder deze omstandigheden door de placenta 

geproduceerdee lange-keten acyi-CoA esters kunnen als lange-keten acylcamitine esters 

viaa het bloed naar de moeder worden getransporteerd en worden opgenomen in de lever 

enn andere organen. Het mechanisme waardoor de lange-keten acyl-CoA esters 

leverziektee veroorzaken bij de moeder, blijft vooralsnog onduidelijk. Er zijn drie mogelijke 

hypotheses.. De eerste hypothese, die stelt dat de leverziekte ontstaat door het 

onvermogenn om lange-keten acyl-CoA esters snel te metaboliseren als gevolg van 

dragerschapp voor de FAO-stoornis, is gezien de resultaten van de in hoofdstuk 5 

gepresenteerdee studie niet waarschijnlijk. De tweede hypothese stelt dat de 

geproduceerdee lang-keten acyl-CoA esters direct schade berokkenen aan het placentaire 

weefsell doordat diverse metabole processen worden geremd door deze esters. Zo zou 

endotheliall (vaatwand) dysfunctie, wat beschouwd wordt als een van de belangrijke 

factorenn in de etiologie van preeclampsie en het HELLP-syndroom, veroorzaakt kunnen 

wordenn door verminderde functie van de mitochondriale ademhalingsketen. Daarnaast 

kann schade aan de placenta door lang-keten acyl-CoA esters ook het loslaten van 

micropartikelss van placentaweefsel in de bloedstoom van de moeder tot gevolg hebben. 

Ditt mechanisme, dat wordt beschreven als een belangrijke mechanisme in het ontstaan 

vann preeclampsie en het HELLP-syndroom, leidt tot een hevige afweerreactie van het 

lichaamm van de moeder en zou zo ziekte van de lever en andere organen tot gevolg 

kunnenn hebben. 

Hoofdstukk 8 

Eenn andere observatie die een belangrijke rol voor de FAO suggereert in de foeto-

placentairee unit, is de hoge incidentie van foetale groeiachterstand (intra-uteriene groei 

retardatie,, IUGR) and prematuriteit in patiënten met LCHADD of MTPD. Deze observatie 

komtt overeen met de bevindingen die eerder werden gepubliceerd in muizen met MTPD. 

Aangezienn de rol van FAO nooit eerder was bestudeerd in humane embryo's, 

bestudeerdenn wij de expressie van twee enzymen die betrokken zijn bij de lange-keten 

FAO,, VLCAD en LCHAD, zowel met behulp van in situ hybridisatie, als door middel van 

metingg van de enzymactiviteit. Zowel de mRNA expressie als meting van de 

enzymactiviteitt toonde in verschillende weefsels, zoals het myocard en het zich 

ontwikkelendee zenuwstelsel, inclusief de retina (netvlies), significantie expressie, hetgeen 

bewijstt dat deze enzymen in het embryo al actief worden aangemaakt. De IUGR bij 

LCHADDD en MTPD kinderen kan hieruit worden verklaard. In overeenstemming met de 

bevindingenn in het humane embryo waar door ons expressie van lang-keten FAO 

enzymenn in het hart gevonden werd, is de diagnose MTPD bij één patient met hydrops 
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fcetaüss als gevolg van reeds intra-uterien vastgestelde cardiomyopathie (ziekte van de 

hartspier)) {hoofdstuk 4). Een andere tot nu toe onverklaarde complicatie van LCHADD en 

MTPDD is retinitis pigmentosa, een degeneratieve aandoening van het netvlies, die bij deze 

ziektee al op jonge leeftijd op kan treden. De bevinding dat LCHAD een hoge expressie 

heeftt in foetale retina tijdens de vroege ontwikkelingsfasen past hierbij en suggereert dat 

retinitiss pigmentosa wellicht al intra-uterien zou kunnen ontstaan. Opvallend is de door 

onss gevonden discrepantie tussen enerzijds de hoge expressie van LCHAD en anderzijds 

dee lage expressie van VLCAD in het zich ontwikkelende zenuwweefsel. Een mogelijke 

verklaringg zou kunnen zijn dat de MTP enzymen {LCEH, LCHAD en LCKAT) naast hun rol 

inn de FAO nog een andere, tot nu toe onbekende functie hebben in het (zich 

ontwikkelende)) zenuwweefsel. 
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