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Samenvatting voor iedereen
Voor veel mensen blijft het onderzoek dat ik de laatste jaren gedaan heb een vaag 
en ingewikkeld proces. Om het allemaal toch duidelijker proberen te maken hierbij 
een samenvatting van wat ik heb gedaan.
Grofweg het hele promotieonderzoek was gericht op Barth syndroom. In 
tegenstelling tot wat veel mensen gevraagd hebben heeft dit niets te maken met de 
TV-persoonlijkheid Bart de Graaff, maar is het vernoemd naar Professor Barth, die 
deze ziekte begin jaren ’80 voor het eerst grondig heeft bestudeerd en beschreven. 
Met iets meer dan 100 patiënten wereldwijd is Barth syndroom een zeer zeldzame 
erfelijke stofwisselingsziekte. Klassieke symptomen van Barth syndroom zijn onder 
andere (hart-)spierzwakte, verslechterde afweer (met als gevolg allerlei infecties) en 
afwijkende groei. In sommige gevallen kan Barth syndroom zelfs al op jonge leeftijd 
fataal zijn. 
Om iets meer te kunnen vertellen over wat ik heb onderzocht eerst wat meer 
achtergrond over cellen en erfelijkheid. Zoals iedereen wel weet is het lichaam 
opgebouwd uit verschillende organen en elk van die organen is weer opgebouwd 
uit cellen. Binnen in die cellen is ook weer een onderverdeling in zogenaamde 
organellen, die van elkaar gescheiden worden door vettige membranen die bestaan 
uit fosfolipiden (als het ware bakstenen die de muren vormen van een gebouw). Elk 
van deze organellen heeft een specifieke taak. Zo bevat bijvoorbeeld de kern de 
erfelijke informatie in de vorm van DNA en zijn de mitochondriën onder andere voor 
energieproductie om alle processen in het lichaam draaiend te houden (figuur 1). 
In de celkern zit dus alle erfelijke informatie opgeslagen in DNA en op zijn beurt is 
het DNA weer onderverdeeld in genen. Van deze genen (in de mens naar schatting 
30.000 verschillende) worden eiwitten gemaakt, die allemaal een specifieke functie 
hebben in de cel. De genen zijn in de mens verdeeld over 46 chromosomen, de helft 
afkomstig van de vader en de helft van de moeder. Onder deze 46 chromosomen 
zijn ook de geslachtschromosomen: X en Y. Als je twee keer een X hebt (één van 
vader en één van moeder) ben je een vrouw, en heb je één X en één Y, dan ben je 
een man. 
Veranderingen (mutaties) in genen kunnen ervoor zorgen dat een eiwit niet meer 
goed functioneert en dit kan leiden tot een erfelijke ziekte. Dit is ook bij Barth 
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Figuur 1. Schematiche weergave van een cel. Een cel is opgedeeld in organellen die elk specifieke 
functies hebben. Voorbeelden hiervan zijn de kern (voor erfelijke informatie), mitochondriën (onder andere 
voor energieproductie) en lysosomen (onder andere voor afvalverwerking).
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syndroom het geval. Barth syndroom wordt veroorzaakt door mutaties in het gen 
tafazzine, vernoemd naar een masochistisch karakter uit een Italiaanse TV-show. 
Het gen tafazzine bevindt zich op het X-chromosoom. Het gevolg hiervan is dat Barth 
syndroom alleen voorkomt bij mannen. Dit werkt als volgt: als een vrouw een mutatie 
heeft in een X-chromosoom, dan heeft ze altijd nog een goed X-chromosoom over 
ter compensatie. Een man daarentegen kan een mutatie in zijn enige X-chromosoom 
niet compenseren en wordt ziek.
Als er mutaties zijn in tafazzine, dan kan dit zijn functie niet goed uitoefenen. 
Tafazzine speelt een rol bij het maken van cardiolipine, een fosfolipide (baksteen) in 
de mitochondriën (energiecentrale). In een eerste stap wordt “onrijpe” cardiolipine 
gemaakt door het eiwit cardiolipine synthase. Vervolgens zorgt tafazzine ervoor dat 
cardiolipine in een “rijpe” vorm wordt afgemaakt (figuur 2). Dus als tafazzine niet 
goed functioneert wordt er geen “rijpe” cardiolipine gemaakt en functioneren de 
mitochondriën niet naar behoren. Oftewel: als deze baksteen niet goed gemaakt 
wordt, dan is de energiecentrale niet stabiel en functioneert deze niet goed.
Hoewel het misschien lijkt alsof er veel bekend is zijn er nog veel meer dingen 
onbekend over tafazzine, cardiolipine en Barth syndroom. Mijn werk was er dus op 
gericht om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Cardiolipine 
synthase Tafazzine

“onrijp” cardiolipine “rijp” cardiolipine
Figuur 2. Reactieschema van cardiolipine. In eerste instantie wordt cardiolipine gemaakt in “onrijpe” 
vorm door cardiolipine synthase, waarna tafazzine er “rijp” cardiolipine van maakt.

De specifieke onderzoeksvragen waar ik me op gericht heb zijn:
-het vinden van het gen voor cardiolipine synthase (wat cardiolipine in onrijpe vorm 
maakt) en dit eiwit karakteriseren. Dit onderzoek heeft meer informatie opgeleverd 
over de rol die tafazzine speelt in de mitochondriën (hoofdstuk 3).
-het ontwikkelen van een nieuwe methode om Barth syndroom patiënten op te 
sporen. Hiervoor gebruiken we een massa spectrometer (simpel gezegd een zeer 
geavanceerde, gevoelige weegschaal). Met deze nieuwe methode hebben we 
nieuwe patiënten kunnen vinden. Op basis van ons onderzoek verwachten we dat er 
nog veel meer Barth syndroom patiënten moeten zijn die nog niet gediagnosticeerd 
zijn en die misschien ook wel andere symptomen hebben dan de “klassieke” Barth 
syndroom patiënten (hoofdstuk 4).
-de functie van tafazzine. Van tafazzine bestaan meerdere varianten in de mens. Door 
gebruik te maken van bakkersgist waar we het gist-tafazzine uit hebben verwijderd, 
hebben we gevonden dat eigenlijk maar één van de menselijke tafazzine varianten 
echt belangrijk is voor het maken van “rijpe” cardiolipine (hoofdstuk 5).
-het verder onderzoeken van het verband tussen tafazzine en cardiolipine. Dit 
onderzoek liet zien dat er meer (tot nu toe onbekende) factoren een rol moeten 
spelen die een invloed hebben op tafazzine en cardiolipine (hoofdstuk 6).
-het zoeken naar eiwitten die zouden kunnen verklaren hoe de symptomen van Barth 
syndroom ontstaan. We hebben enkele eiwitten gevonden die hier een bijdrage aan 
zouden kunnen leveren (hoofdstuk 7). Deze eiwitten zouden ook de onbekende 
factoren kunnen zijn uit de vorige onderzoeksvraag.




