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Peroxisomess are subcellular organelles with an indispensable role in cellular metabolism. 
Onee very important function of the prexisome is the p-oxidation of a range of fatty acids 
andd fatty acid derivatives, which cannot be broken down in the mitochondrion. These 
includee very long-chain fatty acids (VLCFAs), like C26:0, and 2-methyl-branched-chain 
fattyy acids, like pristanic acid, and the bile acid intermediates di- and 
trihydroxycholestanoicc acid (DHCA and THCA, respectively). The importance of the 
peroxisomall  p-oxidation system is stressed by the existence of a variety of different diseases 
inn which peroxisomal p-oxidation is impaired. Over the years extensive research has been 
performedd on the peroxisomal p-oxidation system. One remarkable finding was that 
peroxisomess contain two distinct sets of p-oxidation enzymes instead of one, which was 
believedd for a long time. The identification of patients with an isolated deficiency of one 
off  the peroxisomal p-oxidation enzymes and the generation of knockout mice for one of 
thee enzymes have been crucial for the elucidation of the physiological role of the different 
enzymess in the oxidation of VLCFAs, pristanic acid and DHCA/THCA. Despite the 
extensivee current knowledge, however, there are still many questions about the 
peroxisomall  p-oxidation system that remain unanswered and there are still patients with a 
peroxisomall  p-oxidation deficiency of unknown origin, in whom the underlying defect 
remainss to be established. 
Inn this thesis an answer to some of these questions is presented and the underlying defect 
inn a small group of patients has been identified. Chapter three reports the molecular 
cloningg and expression of human carnitine octanoyltransferase (COT). In addition, it is 
shownn that COT plays an important role in the peroxisomal p-oxidation of branched-
chainn fatty acids by converting one of the end products of peroxisomal p-oxidation of 
pristanicc acid, 4,8-dimethylnonanoyl-CoA, to its corresponding carnitine ester. 
Dimethylnonanoyl-carnitinee is then transported from the peroxisome to the 
mitochondrionn for further p-oxidation. In chapter four we have investigated the possibility 
off  sterol carrier protein X (SCPx) deficiency in a group of patients with a defect in 
peroxisomall  p-oxidation of unknown origin. SCPx was found to be normally active in 
fibroblastsfibroblasts of these patients, indicating that human SCPx deficiency remains to be 
identified.. In chapter five peroxisomal 3-ketoacyl-CoA thiolase deficiency, which has been 
reportedd in only one patient, is reinvestigated. The studies described in this chapter 
revealedd that the true defect in this patient is at the level of D-bifunctional protein (DBP) 
andd not at the level of 3-ketoacyl-CoA thiolase. Chapter six reports the identification of a 
neww peroxisomal fatty acid p-oxidation disorder: a-methylacyl-CoA racemase deficiency. 
AA deficiency of this enzyme was found to be associated with an adult-onset sensory motor 
neuropathy.. In chapter seven we show that in human and rat a-methylacyl-CoA racemase 
iss localized both in the peroxisome and in the mitochondrion. In addition, it is shown by 
usingg both in vitro studies with purified heterologously expressed protein and in vivo 
studiess in fibroblasts of patients with an a-methylacyl-CoA racemase deficiency that the 
mitochondriall  enzyme plays a crucial role in the mitochondrial p-oxidation of the 
breakdownn products of pristanic acid. In chapter eight an easy and reliable method for the 
diagnosiss of a-methylacyl-CoA racemase-deficient patients by plasma analysis of DHCA 
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andd THCA diastereomers is described. In plasma from racemase-deficient patients the 
exclusivee accumulation of the (R)-isomer of free and taurine-conjugated DHCA and 
THCAA was found. Chapter nine describes the analysis of phytanic, pristanic and 
trimethylundecanoicc acid diastereomers in plasma from patients suffering from different 
peroxisomall  disorders. This study stresses again the importance of a-methylacyl-CoA 
racemasee for the 3-oxidation of pristanic acid and its metabolites. In chapter ten the 
argumentt concerning the subcellular localization of the last step in the biosynthesis of 
docosahexaenoicc acid (DHA) is finally laid to rest. Unequivocal evidence is provided 
whichh show that the retroconversion of C24:6n-3 to DHA takes place in the peroxisome. 
Inn addition, studies with patient cell lines revealed that the peroxisomal p-oxidation 
enzymess involved in this retroconversion are the same enzymes that are responsible for 
thee oxidation of the VLCFAs C24:0 and C26:0. 
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Eenn cel bevat een aantal kleinere compartimenten die organellen worden genoemd. Deze 
organellenn worden door een membraan omgeven en zijn daarom afgescheiden van de rest 
vann de cel. Ze hebben ieder een eigen taak en dragen daarmee bij aan het geheel van 
chemischee processen dat in een cel plaats vindt. Eén van die organellen is het peroxisoom. 
Dee processen die in het peroxisoom plaats hebben zijn essentieel voor het goed 
functionerenn van de cel en daardoor dus ook voor het functioneren van het hele menselijk 
lichaam.. Patiënten die geen peroxisomen hebben, zijn ernstig ziek en sterven meestal op 
zeerr jonge leeftijd (tijdens het eerste levensjaar). Een zeer belangrijke functie van het 
peroxisoomm is het afbreken van vetzuren. Vetzuren zijn een bestandsdeel van vet wat je 
binnenn krijgt via het voedsel. Deze vetzuren worden afgebroken door middel van een 
process dat p-oxidatie wordt genoemd. Tijdens p-oxidatie wordt er steeds een gedeelte van 
hett vetzuur afgehaald en dit gebeurt net zo lang totdat het hele vetzuur is afgebroken. 
Echter,, in het peroxisoom kan het vetzuur alleen maar tot een bepaalde lengte korter 
wordenn gemaakt. Daarna moet het verkorte vetzuur naar een ander organel, het 
mitochondrion,, worden getransporteerd, waar het helemaal wordt afgebroken, ook door 
middell  van p-oxidatie. Vetzuren die alleen in het peroxisoom kunnen worden 
ge-p-oxideerdd zijn zeer lange-keten vetzuren, vertakt-keten vetzuren zoals pristaanzuur en 
intermediairenn in de galzuursynthese. Er zijn patiënten die specifiek een defect hebben in 
hett peroxisomal p-oxidatiesysteem, dat wil zeggen dat één van de eiwitten/enzymen die 
gewoonlijkk samenwerken om de vetzuren te verkorten, niet meer goed functioneert. Als 
gevolgg hiervan hopen vetzuren, die alleen in het peroxisoom kunnen worden afgebroken, 
zichh op in hun weefsels en lichaamsvloeistoffen. Het is nog niet bekend hoe dit precies 
leidtt tot het ontwikkelen van klinische symptomen bij de patiënt, maar wel is bekend dat 
stapelingg van vetzuren membraanstructuren verstoren wat kan leiden tot onder andere 
problemenn in het zenuwstelsel. Bij sommige patiënten is inmiddels bekend welk eiwit niet 
goedd functioneert, maar er is nog een aantal patiënten waarvan wel bekend is dat ze een 
defectt hebben in de peroxisomal p-oxidatie maar waarvan nog niet bekend is welk eiwit 
ditt defect veroorzaakt. 

Inn dit proefschrift beschrijf ik een aantal studies die ik de afgelopen vier jaar in 
samenwerkingg met anderen als onderdeel van mijn promotieonderzoek heb uitgevoerd en 
diee allemaal te maken hebben met het peroxisomal p-oxidatiesysteem. Om te beginnen 
geeff  ik in hoofdstuk twee een overzicht van de huidige kennis over het peroxisomale 
P-oxidatiesysteem.. In hoofdstuk drie wordt de rol onderzocht van het enzym carnitine 
octanoyltransferasee (COT) in de afbraak van de vertakt-keten vetzuren, met name van 
pristaanzuur.. Er is gevonden dat, nadat pristaanzuur in het peroxisoom is verkort door 
middell  van p-oxidatie, COT betrokken is bij het transport van het verkorte vetzuur naar 
hett mitochondrion, waar het verder wordt afgebroken. 

Inn de hoofdstukken vier, vijf en zes wordt een aantal studies beschreven met patiënten 
diee een defect hebben in het peroxisomale p-oxidatiesysteem, waarbij is gezocht naar de 
oorzaakk van de stapeling van vetzuren in deze patiënten. In hoofdstuk vier is onderzocht 
off  in een aantal patiënten de oorzaak wellicht een deficiëntie van het enzym sterol carrier 
proteinn X (SCPx) was, maar dit bleek niet het geval te zijn. In hoofdstuk vijf is onderzoek 
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gedaann naar een patiënt die bekend stond als de enige patiënt met een deficiëntie van het 
enzymm 3-ketoacyl-CoA thioiase. Omdat de kennis over het peroxisomale 
P-oxidatiesysteemm sterk is toegenomen sinds deze patiënt voor het eerst werd beschreven 
enn omdat met de huidige kennis een deficiëntie van het enzym 3-ketoacyl-CoA thioiase 
eigenlijkk niet in overeenstemming is met de biochemische afwijkingen die in deze patiënt 
zijnn gevonden, was een nieuw onderzoek nodig. Inderdaad bleek deze patiënt geen 
deficiëntiee van het enzym 3-ketoacyl-CoA thioiase maar een deficiëntie van het enzym 
D-bifunctionall  protein (DBP) te hebben. In hoofdstuk zes wordt een aantal patiënten met 
eenn sensore motor-neuropathie beschreven, die de vertakt-keten vetzuren, phytaanzuur en 
pristaanzuur,, en intermediairen in de galzuursynthese in hun plasma stapelden. Deze 
patiëntenn bleken een deficiëntie van het enzym a-methylacyl-CoA racemase hebben. Van 
vertakt-ketenn vetzuren bestaan verschillende ruimtelijke vormen die stereoisomeren 
wordenn genoemd, terwijl het p-oxidatiesysteem alleen één bepaalde ruimtelijke vorm van 
zo'nn vertakt-keten vetzuur kan afbreken. Daarom is er het enzym a-methylacyl-CoA 
racemasee dat ervoor zorgt dat de verkeerde stereoïsomeer wordt omgezet in de goede 
zodatt het vetzuur kan worden afgebroken. In de patiënten die we bestudeerden, vonden 
wee dat dit a-methylacyl-CoA racemase niet actief was, hetgeen veroorzaakt werd door 
mutatiess in het coderende gen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om 
inn het geval van een onbegrepen sensore motor-neuropathie op volwassen leeftijd te 
denkenn aan een mogelijke erfelijke stofwisselingsziekte. Een goede diagnose is van groot 
belangg omdat deze patiënten geholpen kunnen worden door middel van een phytaanzuur-
vrijj  dieet en mogelijk door plasmaferese. Deze therapie is al succesvol gebleken bij 
patiëntenn met de ziekte van Refsum. Eén van de racemase deficiënte patiënten is reeds op 
eenn phytaanzuur-vrij dieet gezet en dit heeft geleid tot het tot stilstand komen van de 
ontwikkelingg van de neuropathie. 

Inn hoofdstuk zeven vonden we dat a-methylacyl-CoA racemase niet alleen in het 
peroxisoomm zit maar ook in het mitochondrion en dat het daar verantwoordelijk is voor de 
omzettingg van de afbraakproducten van pristaanzuur in de juiste ruimtelijke vorm, zodat 
dezee verder kunnen worden afgebroken. In hoofdstuk acht staat de ontwikkeling 
beschrevenn van een snelle en nauwkeurig methode voor de diagnose van patiënten met 
eenn deficiëntie van a-methylacyl-CoA racemase. Hierbij wordt gekeken naar de 
stereoisomerenn van de galzuur-intermediairen in plasma van de patiënt. Patiënten met een 
deficiëntiee van a-methylacyl-CoA racemase stapelen slechts één stereoisomeer, terwijl 
patiëntenn die helemaal geen peroxisomen hebben beide stereoisomeren van de galzuur-
intermediairenn stapelen. In hoofdstuk negen staat een methode beschreven om in plasma 
naarr de stereoisomeren van de vertakt-keten vetzuren te kunnen kijken. Dit hebben we 
gedaann in plasma van patiënten met verschillende defecten in het peroxisomale 
p-oxidatiesysteem. . 

Inn hoofdstuk tien wordt een onderzoek beschreven naar de laatste stap in de aanmaak 
vann een zeer belangrijk meervoudig onverzadigd vetzuur, docosahexaenoic acid (DHA). 
DHAA komt vooral voor in membranen in de hersenen en het netvlies, en hoewel er veel 
aanwijzingenn waren dat de laatste stap in de aanmaak van DHA in het peroxisoom plaats 
vond,, is lange tijd onduidelijk geweest of dit echt zo was. In dit hoofdstuk wordt 
onomstotelijkk vastgesteld dat dit inderdaad het geval is en daarbij wordt aangetoond welke 
enzymenn van het p-oxidatiesysteem hierbij betrokken zijn. 
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