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Peroxisomen zijn organellen omgeven door een enkel membraan en aanwezig in alle eukaryote 
cellen, met uitzondering van erytrocyten. In zoogdiercellen zijn peroxisomen betrokken in 
verschillende processen, zoals onder meer (1) �-oxidatie van vetzuren, waaronder zeer lange 
keten vetzuren (ZLKV), (2) �-oxidatie van fytaanzuur, en (3) plasmalogeen biosynthese. Een 
defect van één van deze functies of een gebrek van peroxisomen in hun geheel ligt aan de basis 
van een groep van afwijkingen in de mens. Samen worden deze afwijkingen Humane 
Peroxisomale Ziekten (HPZ) genoemd en enkele voorbeelden hiervan zijn: (i) het syndroom 
van Zellweger, (ii) Rhizomele Chondrodysplasia Punctata (RCDP), (iii) X-gebonden 
adrenoleukodystrofie, en (iv) de ziekte van Refsum. Aan de hand van de klinische kenmerken 
van de verschillende HPZ concluderen we dat peroxisomen belangrijk zijn voor zowel de 
ontwikkeling als het normaal functioneren van verschillende weefsels en organen, zoals de 
lever, nieren, hersenen, botten, ogen en testis. Hoewel de genetische en biochemische basis van 
de HPZ goed zijn beschreven, is de pathologie en de pathogenese grotendeels onopgehelderd. 
Het doel van het werk, zoals beschreven in dit proefschrift, was het verder karakteriseren van de 
HPZ door onderzoek te doen naar de genetische basis en door vervolgens muismodellen te 
ontwikkelen om zo het begrip van de pathologie te vergroten. Dit zou vervolgens een bijdrage 
kunnen leveren aan de ontwikkeling van mogelijke therapieën.  
Van de verschillende peroxisomale functies is vooral aandacht besteed aan de plasmalogeen 
biosynthese. Plasmalogenen behoren tot een speciale groep van glycero-fosfolipiden die 
gekenmerkt worden door de aanwezigheid van een onverzadigde �,�-etherbinding (ook 
vinylether genoemd) op de sn-1 positie van de glycerolgroep. Plasmalogenen worden gedacht 
een rol te spelen bij verschillende processen, waaronder de fluïditeit van biologische 
membranen, signaaltransductie en bescherming tegen oxidatieve stress (zie Hoofdstuk 2). Dat 
een deficiëntie in de biosynthese van plasmalogeen de basis is voor één van de HPZ, namelijk 
RCDP, onderstreept het belang van plasmalogenen voor het gezonde functioneren van de mens. 
RCDP is een syndroom dat wordt gekenmerkt door afwijkingen in de morfologie van bot-, 
hersen- en oogweefsel. Hoewel verschillende genetische afwijkingen RCDP kunnen 
veroorzaken, leiden ze allen tot een deficiënte plasmalogeen biosynthese en tot eenzelfde 
klinisch beeld. RCDP-type 1 is de meest voorkomende variant van RCDP en wordt veroorzaakt 
door mutaties in het PEX7 gen (zie Hoofdstuk 3). PEX7 codeert voor het receptoreiwit peroxin 
7, dat een rol speelt bij het transport van eiwitten van het cytosol naar de matrix van 
peroxisomen. In cellen van RCDP-type 1-patiënten is er een gebrek aan of defect in peroxin 7 
waardoor drie verschillende eiwitten niet het peroxisoom in kunnen worden getransporteerd, 
namelijk: (1) acetyl-Coenzyme A acyltransferase 1 (ACAA, wat ook wel peroxisomale 3-
oxoacyl-Coenzyme A thiolase, of thiolase genoemd wordt), (2) alkylglycerone phosphate 
synthase (AGPS, ook bekend als alkyl-dihydroxyacetonephosphate synthase, ADHAPS, of 
alkyl-DHAP synthase), en (3) phytanoyl-CoA 2-hydroxylase (PHYH). Op biochemisch niveau 
vertonen RCDP-type 1 patiënten vooral deficiënties in plasmalogeen biosynthese en fytaanzuur 
�-oxidatie. 
Om een beter inzicht te krijgen in de achtergrond van de pathofysiologie van RCDP-type 1 
patiënten, hebben we een muismodel voor deze aandoening ontwikkeld door een deel van het 
muizen Pex7 gen uit te schakelen. Dit muismodel, de Pex7 knock-out muis, ontwikkelde alle 
biochemische en pathologische kenmerken die waargenomen worden bij RCDP-type 1 
patiënten (zie Hoofdstuk 4). Door onderzoek aan dit model hebben we een mogelijke therapie 
voor RCDP-patiënten kunnen evalueren, waarbij de plasmalogeen deficiëntie werd 
gecompenseerd door alkylglycerol toe te dienen. Uit experimenten met fibroblasten afkomstig 
van RCDP-patiënten was bekend dat alkylglycerolen (bijvoorbeeld 1-O-hexadecylglycerol 
(chimyl alcohol) of 1-O-octadecylglycerol (batyl glycerol) de plasmalogeen niveaus konden 
normaliseren, omdat ze door de cel gebruikt kunnen worden als intermediair in de biosynthese 
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van plasmalogenen en zo de peroxisomale stappen daarvan omzeild worden. Door batyl 
glycerol toe te voegen aan het dieet van de Pex7 knock-out muizen, wordt in meerdere weefsels 
aangetoond dat de niveaus van plasmalogenen zich herstelden (zie Hoofdstuk 6). De resultaten 
van dit in vivo onderzoek zullen mogelijk de weg vrij maken voor klinische trials met patiënten 
die lijden aan een defect in plasmalogeen biosynthese en waarbij het gebrek aan plasmalogenen 
direct de oorzaak van de pathologie is, of hierop van invloed is. Voorbeelden van niet-
peroxisomale aandoeningen waarbij plasmalogenen verlaagd kunnen zijn, zijn onder meer in de 
ziekte van Alzheimer, de ziekte van Gaucher, dementie en ischemie.  
Verder is onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen X-ALD en plasmalogenen. X-
ALD is een peroxisomale ziekte veroorzaakt door mutaties in het gen ABCD1 dat codeert voor 
ALDP. Dit membraaneiwit behoort tot de familie van ATP-binding-cassette (ABC)-
transporters, en wordt gekenmerkt door een verhoging van ZLKV in plasma en weefsels. De 
zwaarste vorm van X-ALD, de cerebrale variant, vertoont een sterke en snel voortschrijdend 
verlies van myeline met geassocieerde inflammatie in de hersenen. Het is niet goed bekend hoe 
de verhoogde ZLKV niveaus leiden tot het verlies van myeline en tot de verschillende vormen 
van X-ALD. Wij stelden als hypothese dat een gebrek aan plasmalogenen van invloed zou 
kunnen zijn op het mechanisme van de pathologie en de daarop volgende verstoring van 
neuronale functie. Dit werd getest met behulp van een zogenaamde dubbel knock-out muis die 
een deficiëntie in de biosynthese van plasmalogenen combineert met een ZLKV stapeling in de 
hersenen (de Pex7:Abcd1 dubbel-knock-out muis). De eerste resultaten van dit onderzoek, 
beschreven in hoofdstuk 5, toonden aan dat de pathologie in de hersenen veroorzaakt door 
verhoogde ZLKV, verergerd wordt door de afwezigheid van plasmalogenen. Dit onderstreept 
de belangrijke rol van deze fosfolipiden in het onderhoud van myeline en het functioneren van 
het zenuwstelsel. De resultaten van ons onderzoek in de muis worden ondersteund door de 
bevinding dat plasmalogeen niveaus specifiek verlaagd zijn in de hersengebieden die aangedaan 
zijn in X-ALD patiënten.  
Ten slotte is ook onderzoek gedaan in een muismodel voor de ziekte van Refsum. De ziekte van 
Refsum is een peroxisomale ziekte die gekarakteriseerd wordt door een defect in de alfa-
oxidatie van fytaanzuur. Als gevolg van dit defect stapelt fytaanzuur in plasma en weefsels van 
de patiënt. De klinische symptomen van de ziekte van Refsum zijn: retinitis pigmentosa, 
perifere neuropathie, cerebellaire atrofie en anosmie. De ziekte wordt veroorzaakt door mutaties 
in het PHYH gen. Het eiwit waarvoor dit gen codeert wordt phytanoyl-CoA 2-hydroxylase 
(PHYH) genoemd en dit enzym is verantwoordelijk voor de eerste stap van de alfa-oxidatie van 
fytaanzuur. Het muismodel werd gemaakt door een knock-out muis te maken waarbij een 
gedeelte van het muizen Phyh gen verwijderd is. Initiële karakterisatie van deze Phyh knock-out 
muis liet zien dat hij de belangrijkste biochemische en pathologische kenmerken van de ziekte 
van Refsum ontwikkelde (Hoofdstuk 7). In het muismodel was de stapeling van fytaanzuur 
gecorreleerd met de hoeveelheid fytol (de precursor van fytaanzuur) in het voedsel en deze 
stapeling van fytaanzuur zorgde voor afwijkingen in de hersenen, zenuwen, lever en testis. 
Verdere karakterisatie van de Phyh knock-out muis moet meer inzicht geven in de 
pathofysiologische mechanismes die ten grondslag liggen aan de stapeling van fytaanzuur. Het 
muismodel zal ook gebruikt kunnen worden voor het uittesten van mogelijke therapieën voor de 
ziekte van Refsum. 
Onderzoek aan muismodellen voor humane peroxisomale ziekten zal ons belangrijke inzichten 
verschaffen over de biochemische afwijkingen als gevolg van verstoord peroxisomaal 
metabolisme en over de fysiologische consequenties daarvan. Ondanks de verschillen tussen 
muis en mens, waar altijd rekening mee moet worden gehouden, geven muismodellen ons een 
goede mogelijkheid om experimenten uit te voeren die een bepaald principe moeten bewijzen 
en om therapieën uit te testen die vervolgens vertaald kunnen worden naar de mens. 




