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Leuko-encefalopathie met betrokkenheid van de 
hersenstam en ruggenmerg en lactaatverhoging: 
moleculaire mechanismen, klinische aspecten en 
opening voor behandeling 

Samenvatting, discussie en vooruitzichten
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LBSL
LBSL is een erfelijke ziekte van de witte stof van de hersenen die in 2003 voor het eerst werd 
beschreven aan de hand van kenmerkende afwijkingen op MRI scans van de hersenen 3. 
Verschijnselen van LBSL zijn langzaam progressieve coördinatiestoornissen (cerebellaire ataxie), 
spasticiteit en verminderde positie- en vibratiezin. In 2007 werden mutaties in het gen DARS2 
gevonden bij LBSL patiënten 6. DARS2 codeert voor het eiwit mitochondriale aspartyl-tRNA 
synthetase (mtAspRS), een enzym dat dimeren vormt en functioneert in de mitochondriale 
translatie van RNA naar eiwit. Bijna alle patiënten zijn samengesteld-heterozygoot – dat wil 
zeggen dat zij twee verschillende mutaties in het DARS2 gen hebben – en de meeste patiënten 
hebben een mutatie in intron 2 van het gen als één van de mutaties. De identificatie van het 
verantwoordelijke gen heeft het mogelijk gemaakt het onderliggende moleculaire mechanisme 
van LBSL te bestuderen, het klinische spectrum beter te onderzoeken en op zoek te gaan naar 
aangrijpingspunten voor behandelingen. De vooruitgang die op deze onderwerpen is geboekt 
wordt beschreven in dit proefschrift.

Moleculaire mechanismen
Missense mutaties
Vanaf het eerste artikel waarin mutaties in DARS2 werden beschreven 6, is het duidelijk dat 
vele verschillende mutaties in dit gen LBSL kunnen veroorzaken. Om de onderliggende 
moleculaire mechanismen beter te begrijpen, onderzochten we het effect van een selectie van 
de geïdentificeerde missense mutaties in hoofdstuk 2. We bestudeerden het effect van deze 
mutaties op de enzymactiviteit, eiwitexpressie, cellulaire lokalisatie en dimerisatie van mtAspRS. 
Mutatie-gemedieerde veranderingen met een negatief effect op elk van deze eigenschappen 
leiden waarschijnlijk tot verminderde mitochondriale tRNA-aspartylatie activiteit in cellen 
van een patiënt. Onze studies toonden aan dat de effecten van de mutaties verschilden en 
dat de meeste mutaties een aanzienlijk effect hadden op één of meerdere van de onderzochte 
eigenschappen. Dit suggereert dat missense varianten slechts een geringe bijdrage leveren aan 
de mitochondriale tRNA-aspartylatie activiteit en dat de mogelijke restactiviteit van mtAspRS 
van het andere gemuteerde allel zal komen. In bijna alle gevallen betreft dat een mutatie in 
intron 2. Deze mutatie beïnvloedt de splicing van het derde exon van DARS2 en leidt tot een 
prematuur stopcodon. In hoofdstuk 3 hebben we het effect van dit type mutaties onderzocht. 
Bij lymfoblasten van patiënten konden we bevestigen dat deze mutatie ‘lek is’, wat betekent dat 
wild-type eiwit wel wordt geproduceerd van dit allel maar in kleine hoeveelheden.

Selectieve gevoeligheid
MtAspRS heeft een essentiële functie in mitochondriale mRNA translatie en komt in alle cellen 
in het menselijk lichaam tot expressie, behalve in rode bloedcellen. Het is daarom opmerkelijk 
dat de afwijkingen in LBSL beperkt zijn tot specifieke structuren in hersenen en ruggenmerg. 
Het zenuwstelsel is, samen met enkele andere weefsels, kwetsbaar voor mitochondriale dysfunctie 
vanwege de hoge energiebehoefte. Ook spierweefsel is kwetsbaar voor mitochondriale dysfunctie, 
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maar in het spierweefsel van LBSL patiënten konden geen significante mitochondriale 
afwijkingen worden gedetecteerd 3. Binnen het zenuwstelsel zijn een aantal lange wittestofbanen 
aangedaan bij LBSL. Dit zou  verklaard kunnen worden doordat lange banen extra gevoelig zijn 
voor mitochondriale defecten vanwege het benodigde transport over lange afstanden. Aangezien 
ook specifieke kleinere witte stof structuren zijn aangetast is deze verklaring echter niet heel 
aannemelijk. De selectieve gevoeligheid van het zenuwstelsel en van specifieke structuren binnen 
het zenuwstelsel bij LBSL suggereert dat andere factoren een rol spelen bij het bepalen van de 
gevoeligheid voor DARS2 mutaties. 
In hoofdstuk 3 hebben we de celtype-specifieke effecten van intron 2 mutaties bestudeerd en 
een mogelijke verklaring voor deze selectieve gevoeligheid in LBSL gevonden. De grootte van 
het effect van intron 2 mutaties in cellen verschilde afhankelijk van het celtype. Het grootste 
effect werd waargenomen in cellen afkomstig van het centrale zenuwstelsel; het derde exon van 
het DARS2 mRNA werd vaker overgeslagen in deze celtypes in vergelijking met niet-neurale 
celtypes. Een verdere vergelijking van verschillende neurale celtypes gaf aan dat de mutaties het 
grootste effect hadden in cellen van neuronale oorsprong. Dit komt overeen met de afwijkingen 
van de wittestofbanen in LBSL patiënten. Hoewel LBSL een wittestofziekte is en bij dit soort 
ziekten snel wordt gedacht aan de betrokkenheid van myeline, oligodendrocyten en astrocyten, 
is het belangrijk te beseffen dat wittestofbanen worden bepaald door axonen en niet door 
oligodendrocyten en astrocyten. Dit suggereert dat het grootste probleem bij LBSL zich in de 
neuronen of axonen bevindt. Het celtype-specifieke effect van intron 2 mutaties kan worden 
verklaard door verschillen tussen celtypes in de expressie van eiwitten die betrokken zijn bij 
splicing. Diverse eiwitten die betrokken zijn bij pre-mRNA splicing zijn specifiek voor de 
hersenen 77. Expressie van deze eiwitten zou de verschillen in splicing tussen niet-neurale en 
neurale cellen kunnen verklaren. Daarnaast zijn er in muizenhersenen regio- en celtype-specifieke 
verschillen in expressie van vele RNA-bindende eiwitten gevonden 78. Het is waarschijnlijk 
dat deze verschillen in expressie   ook in de menselijke hersenen bestaan. Wij hebben niet de 
beschikking over materiaal uit verschillende hersengebieden van LBSL patiënten om het lokale 
effect van het splicingsdefect te bestuderen en om te zien of de mate van exclusie van exon 3 
inderdaad correleert met afwijkingen in dat gebied.
Slechts enkele patiënten hebben geen intron 2 mutatie. In hoofdstuk 3 hebben we aangetoond 
dat exon 3 ook vaker wordt geëxcludeerd in neuronale cellen met de normale DARS2 sequentie 
in vergelijking met andere celtypes. Deze verminderde splicingsefficiëntie kan het zenuwstelsel 
kwetsbaarder maken voor DARS2 mutaties in het algemeen. We veronderstellen dat de mutaties, 
in combinatie met de minder efficiënte splicing in neurale cellen, de mtAspRS activiteit in 
bepaalde cellen in de hersenen verlagen tot onder een drempelniveau dat nodig is om normaal 
te functioneren, maar nog voldoende activiteit geeft om andere cellen en daarmee weefsels te 
sparen.
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Klinische data
LBSL werd in eerste instantie beschreven als een relatief milde aandoening waarbij patiënten 
symptomen van de ziekte ontwikkelden op de kinderleeftijd of in de adolescentie met een 
langzaam progressief verloop. Door de identificatie van mutaties in DARS2 is het mogelijk 
geworden studies naar een mogelijk breder fenotype uit te voeren. Verschillende milde vormen 
zijn beschreven in de literatuur 10,11,58,80 en ook ernstigere vormen zijn inmiddels bekend 57,81.
Hoofdstuk 4 beschrijft een studie naar een groep van 11 patiënten met een ernstige 
encefalopathie. De MRI afwijkingen van deze patiënten voldeden aan de meeste criteria voor 
LBSL, maar ook andere of extra afwijkingen werden waargenomen. De MRI afwijkingen waren 
uitgebreider dan bij de klassieke vorm van LBSL, vooral in de cerebrale en cerebellaire witte stof. 
De middelste cerebellaire pedunkels waren aangedaan en vaak werden afwijkingen in de globus 
pallidus waargenomen. Klinische symptomen van de ziekte verschenen op jonge leeftijd, vanaf 
de neonatale periode tot de leeftijd van 6 jaar. Twee van deze patiënten stierven in het tweede 
levensjaar. In zes van de 11 gevallen werden mutaties in DARS2 gevonden. Dit bevestigt het 
bestaan   van ernstige vormen van LBSL en geeft aan dat de klinische ernst van LBSL zeer variabel 
is, van een ernstige vorm met de start van de ziekte voor of bij de geboorte en het overlijden op 
jonge leeftijd tot een milde vorm die begint op volwassen leeftijd en een zeer langzame progressie 
heeft.
De fenotypische variatie werd verder onderzocht in 78 LBSL patiënten, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5. Hoewel er aan beide uiteinden van het spectrum extreme vormen zijn, is duidelijk 
geworden dat in de meeste gevallen de ziekte in de late kindertijd of adolescentie begint en de 
ziekte een relatief langzaam en mild verloop heeft. Volledige rolstoelafhankelijkheid is zeldzaam 
en komt weinig voor vóór de volwassen leeftijd.

Functionele data
De enzymactiviteit van verschillende mtAspRS varianten is in een eerdere studie gemeten 6 en 
aanvullende resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 2. Deze aminoacylatie proeven met mutante 
vormen van mtAspRS, gezuiverd als recombinante eiwitten uit E.coli, hebben waardevolle 
inzichten opgeleverd over het effect van enkele mutaties. De situatie bij LBSL patiënten is echter 
ingewikkelder, omdat patiënten samengesteld heterozygoot zijn. De mitochondriale aspartylatie 
activiteit in de cel wordt bepaald door twee mutante allelen en wordt niet alleen beïnvloed door 
een direct effect van deze mutaties op de katalytische eigenschappen van het enzym, maar ook 
door effecten op andere aspecten zoals expressie en dimerisatie (zoals beschreven in hoofdstuk 
2) en eventueel andere nog onbekende effecten. Het totale effect van de twee heterozygote 
mutaties kan het beste worden bestudeerd door meting van de enzymactiviteit in cellen van 
LBSL patiënten.
We hebben beschikking over gekweekte lymfoblast- en fibroblastcellijnen afkomstig van 
patiënten. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor dysfunctie in lymfocyten en fibroblasten bij 
patiënten, hebben deze cellen wel de DARS2 mutaties en vormen ze een relatief gemakkelijk 
beschikbaar celmodel om de invloed van de mutaties te bestuderen. In hoofdstuk 5 hebben we 
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mitochondriale extracten van lymfoblasten van patiënten gebruikt om de aspartylatie activiteit te 
meten. We hebben een significant verminderde mtAspRS activiteit in deze cellen gevonden ten 
opzichte van controle lymfoblasten. Gezien de kennelijk normale functie van witte bloedcellen 
bij LBSL patiënten is de restactiviteit in deze cellen waarschijnlijk nog voldoende om adequaat 
te functioneren. We veronderstellen dat de expressie verder is verlaagd in neuronale cellen door 
ongunstiger splicing en dat verminderde expressie tot een afname van de enzymactiviteit leidt 
tot onder de drempelwaarde die nodig is bij dergelijke cellen. Indien correct, impliceert deze 
hypothese dat in LBSL het primaire defect bij patiënten in de verminderde mitochondriale 
aspartylatie activiteit ligt en suggereert dat er geen bijdrage van een andere, onbekende functie 
van mtAspRS is. Deze laatste mogelijkheid kan echter met de op dit moment beschikbare 
gegevens niet uitgesloten worden.
We konden geen correlatie vinden tussen de gemeten enzymactiviteit in lymfoblasten en de ernst 
van de ziekte bij patiënten. Mogelijk bestaat een dergelijke correlatie niet, misschien is de assay 
niet gevoelig genoeg om subtiele verschillen te detecteren of is het geteste celtype (lymfoblasten) 
niet representatief voor de effecten in neurale cellen. Mogelijk kan in celtypes die relevanter zijn 
voor de ziekte, zoals neuronale cellen, een dergelijke correlatie wel worden gevonden.

Genotypische variatie
Bij LBSL patiënten zijn vele verschillende mutaties in het DARS2 gen gevonden. In hoofdstuk 
5 hebben we een overzicht gemaakt van alle mutaties die zijn gevonden bij 120 patiënten, welke 
ofwel gepubliceerd zijn in de literatuur of bekend zijn in onze database tot en met december 
2012. Zestig verschillende mutaties zijn geïdentificeerd, waaronder missense mutaties, nonsense 
mutaties, splice-site mutaties, inserties en deleties. Mutaties in intron 2 komen voor bij 94% van 
de patiënten.
Alle patiënten zijn samengesteld heterozygoot met uitzondering van vier homozygote patiënten 
uit twee families 57,58. De ernst van de ziekte verschilt aanzienlijk onder deze patiënten met 
homozygote mutaties. Drie gezinsleden met een homozygote mutatie in intron 2 (c.228-22T>A) 
hebben een zeer ernstig fenotype. Twee van hen zijn overleden op de leeftijd van 2 en 8 jaar 57. 
Daarentegen heeft een patiënt met een homozygote missense mutatie in exon 17 (c.1825C>T, 
p.R609W) een mild fenotype 58. Het is opvallend dat homozygote mutaties niet vaker optreden. 
Ondanks de hoge frequentie van de c.228-21_-20delTTinsC mutatie bij LBSL patiënten, met 
bijvoorbeeld een dragerschapsfrequentie van 1:95 in de Finse bevolking 12, is deze mutatie tot 
nu toe niet in een homozygote staat gevonden bij LBSL patiënten. De meest waarschijnlijke 
verklaring is dat er een beperkte variatie van mutaties is die tot ziekte leidt. Vermoedelijk zijn 
ernstige mutaties in een homozygote toestand niet met leven verenigbaar of leiden deze tot een 
andere, mogelijk multisystemische, ziekte. Anderzijds leiden mildere mutaties in homozygote 
staat mogelijk helemaal niet tot klinische verschijnselen. We vermoeden dat homozygotie voor 
c.228-21_-20delTTinsC niet tot ziekte leidt.
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Genotype – fenotype correlatie
In hoofdstuk 5 onderzochten we een mogelijke genotype-fenotype correlatie voor LBSL. Door 
het grote aantal verschillende mutaties en de samengestelde heterozygotie konden slechts een 
paar kleine groepen patiënten met dezelfde combinatie van mutaties worden gevormd. Deze 
groepen waren te klein voor statistische analyse.
Mutaties bij patiënten met een ernstige vorm van LBSL zijn ook gevonden bij patiënten met een 
mildere vorm, hoewel niet in dezelfde samengesteld heterozygote combinatie. Zoals beschreven 
in hoofdstuk 5, zijn er wel aanwijzingen voor een mogelijke genotype-fenotype correlatie. 
Interessant is dat de ernstige patiënten niet de veelvoorkomende intron 2 mutatie (c.228-21_-
20delTTinsC) hebben, die 71% van de patiënten heeft, maar een andere mutatie in dit gebied. 
Mogelijk leiden deze mutaties tot een ernstiger ziektebeeld. Binnen families worden variaties in 
de ernst van de ziekte gezien, maar deze variatie is gering. 
Om te bevestigen dat er een genotype-fenotype correlatie is, is een grotere studie met meer 
patiënten nodig. Het is waarschijnlijk dat andere genetische, epigenetische of omgevingsfactoren 
ook de ernst van de ziekte beïnvloeden.

Therapeutisch aangrijpingspunt
Inzicht in het onderliggende mechanisme van de ziekte kan bijdragen aan het vinden van 
aangrijpingspunten voor behandeling. Uit de resultaten die worden beschreven in hoofdstuk 2 
blijkt dat de missense mutaties uiteenlopende effecten hebben en het zal moeilijk zijn om een 
algemene behandeling voor deze mutaties te vinden. Daarentegen hebben bijna alle patiënten een 
splice-site mutatie in intron 2, dus de meeste patiënten zouden baat hebben bij een behandeling 
van dit defect. Belangrijk is dat deze intron 2 mutaties ‘lek zijn’ waardoor nog een beetje normaal 
eiwit gevormd kan worden vanaf dit allel. Het verhogen van de correcte splicing van dit exon 
biedt dus een belangrijke mogelijkheid als behandeling voor LBSL. 
In hoofdstuk 5 laten we zien dat deze splicingsefficiëntie kan worden verhoogd door het gebruik 
van bepaalde stoffen. Met behulp van een zogenaamde “compound library”, die bestaat uit 2000 
door de FDA goedgekeurde stoffen of natuurlijk voorkomende stoffen hebben we gezocht naar 
stoffen die exon 3 inclusie verhogen. Op deze manier hebben wij cantharidine geïdentificeerd, 
die de efficiëntie van exon 3 splicing zowel in ons celmodel met splicing-reporterconstructen 
alsook in lymfoblasten van patiënten verhoogt. Cantharidine is een bekende eiwit fosfatase (PP) 
1 en PP2A remmer. Cantharidine is al eerder geïdentificeerd als een stof die de splicing van het 
SMN2 gen verandert 93. PP1 bindt en defosforyleert splicingsfactoren en reguleert daarmee pre-
mRNA splicing 93. Cantharidine is helaas te toxisch om te gebruiken als een therapeutisch middel 
voor LBSL patiënten. Niettemin laat dit zien dat het beïnvloeden van de efficiëntie van exon 3 
inclusie mogelijk is en een veelbelovend therapeutisch aangrijpingspunt voor LBSL vormt.
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Openstaande vragen en toekomstig onderzoek
Moleculair mechanisme
Verschillende vragen over het mechanisme dat ten grondslag ligt aan LBSL zijn nog niet volledig 
beantwoord. Pre-mRNA splicing speelt waarschijnlijk een rol bij de selectieve gevoeligheid van 
het zenuwstelsel bij LBSL, maar de exacte splicingsfactoren die hierbij betrokken zijn moeten 
nog worden geïdentificeerd  . Deze aanvullende kennis kan ook bijdragen aan het ontdekken 
van nieuwe aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van medicijnen. Bovendien is het niet 
volledig duidelijk hoe verlaagde mtAspRS activiteit leidt tot neuronale of axonale degeneratie. 
Enig inzicht in deze processen is gekomen uit MRI- studies 3,13, een neuropathologisch verslag 
14 en onderzoek op cellijnen van patiënten en celmodellen zoals beschreven in dit proefschrift. 
De schaarste van hersenweefsel van patiënten maakt het noodzakelijk om andere mogelijke 
ziektemodellen voor LBSL te ontwikkelen. Het maken van een muismodel voor LBSL zal niet 
eenvoudig zijn. Twee mutaties zouden moeten worden geïntroduceerd, waarvan bij voorkeur 
één intron 2 mutatie. Het gebied rond deze intron 2 mutaties is echter niet geconserveerd in 
muizen. Het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen van cellen van patiënten zou 
een geschikter model kunnen vormen. Na differentiatie in neuronale cellen kunnen deze cellen 
worden gebruikt om de pathologische effecten van DARS2 mutaties te bestuderen. Daarnaast 
kunnen verdere studies naar therapeutische middelen gebruik maken van deze cellen om de 
effecten van stoffen te bestuderen op neuronale cellen met de genetische achtergrond van LBSL 
patiënten.

Selectieve gevoeligheid
De celtype-specificiteit van het exon 3 splicingsdefect geeft een mogelijke verklaring voor de 
selectieve gevoeligheid van het zenuwstelsel in LBSL. In de afgelopen jaren zijn mutaties gevonden 
in vele andere genen die coderen voor mitochondriale aminoacyl-tRNA synthetases (ARSs) in 
een grote verscheidenheid van aandoeningen, zoals beschreven in hoofdstuk 1. De verschillen 
tussen deze aandoeningen zijn opvallend, gezien de vergelijkbare, essentiële functies van deze 
enzymen in mitochondriale translatie. Het is nog onduidelijk wat de selectieve gevoeligheid 
van de verschillende weefsels bepaalt in elk van deze aandoeningen. Hoewel splicingsdefecten 
zijn gevonden in een aantal van deze aandoeningen, zoals in pontocerebellaire hypoplasie 
veroorzaakt door RARS2 mutaties 40, vormen weefsel-specifieke verschillen in splicingsdefecten 
niet een algemene verklaring voor de selectieve gevoeligheid. Hoewel geen extra functies van 
humane mitochondriale ARSs zijn beschreven, kan een weefsel-specifieke, extra functie van deze 
enzymen niet worden uitgesloten. Deze laatste hypothese wordt ondersteund door de recente 
ontdekking van mutaties in het gen DARS in HBSL 39, een aandoening die opvallende gelijkenis 
met LBSL vertoont  . De gelijkenis tussen HBSL en LBSL suggereert dat deze aandoeningen 
een gemeenschappelijk onderliggend moleculair mechanisme zouden kunnen delen dat nog niet 
bekend is. De wijze waarop mutaties in verschillende mitochondriale ARSs tot een dergelijke 
verscheidenheid aan ziekten leidt is een interessant onderwerp van verdere studies.
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Therapie
We hebben aangetoond dat cantharidine de splicingsefficiëntie van exon 3 kan verhogen, maar 
helaas is cantharidine niet geschikt voor toepassing in mensen. Toekomstig onderzoek zou kunnen 
worden gericht op minder toxische varianten van cantharidine of andere PP1 of PP2A remmers. 
Een studie van Zhang et al. 95 beschrijft de identificatie van verschillende pseudocantharidines. 
Deze stoffen zijn minder toxisch, terwijl deze nog steeds splicing beïnvloeden. Het zou interessant 
zijn om het effect van deze stoffen op DARS2 splicing te onderzoeken. Aanvullend onderzoek zou 
zich kunnen richten op alternatieve benaderingen om exon 3 splicing te beïnvloeden. Antisense 
oligonucleotiden zijn kleine moleculen die kunnen binden aan een exacte locatie op de pre-
mRNA om de splicing te veranderen en deze kunnen daardoor mogelijk een specifiekere aanpak 
bieden dan stoffen. Er vindt vooruitgang plaats op het gebied van therapeutische antisense 
oligonucleotiden, maar op dit moment moet er nog veel onderzoek worden verricht voordat 
behandeling met antisense oligonucleotiden in de hersenen kan worden toegepast. Voor de 
nabije toekomst lijkt onderzoek naar de minder giftige cantharidine varianten en aanvullende 
screening van meer stoffen die exon 3 splicing beïnvloeden de meest veelbelovende weg vooruit.


