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Nederlandse samenvatting 

Klinische aspecten 

Om patiënten op tijd te kunnen diagnosticeren voor HCT is het van groot belang dat de 

verschillende symptomen waarmee patiënten zich kunnen presenteren worden herkend door 

artsen. In hoofdstuk 3 beschrijven we dat in juveniele en adulte patiënten, psychiatrische 

symptomen vooraf kunnen gaan aan neurologische klachten. De combinatie van een initieel 

normaal ontwikkelend kind bij wie een duidelijke verandering van gedrag gepaard gaat met 

milde cognitieve achteruitgang zou moeten leiden tot diagnostische evaluatie gericht op 

neurometabole ziekten. Een vroege en juiste diagnose is niet alleen van essentieel belang 

voor de mogelijk levensreddende behandeling met HCT, maar ook voor het kunnen geven 

van de juiste palliatieve behandeling en genetische counseling. Daarnaast maakt alleen een 

correcte en vroege diagnose het mogelijk ook broers en zussen te diagnosticeren als zij nog 

presymptomatisch, en dus ideale kandidaten voor HCT, zijn. 

Behandeling 

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de behandeling van MLD patiënten met 

intrathecale baclofen (ITB), om spasticiteit te verminderen. We hebben dit vergeleken met 

dezelfde behandeling voor patiënten met spastische cerebrale parese (SCP). We laten hier 

zien dat ITB een veilige en haalbare behandeling is ter verbetering van comfort en dagelijkse 

verzorging voor MLD patiënten. De behandeling in MLD patiënten is vergelijkbaar met SCP 

patiënten wat betreft baclofen dosering en complicaties. Wij adviseren ITB in een vroeg 

stadium voor patiënten voor wie orale baclofen de spasmen niet langer adequaat verminderd 

en als de spasticiteit de dagelijkse zorg hindert. 



In hoofdstuk 5 hebben we onze getransplanteerde patiënten vergeleken met patiënten die 

in dezelfde periode waren gediagnosticeerd maar niet langer in aanmerking kwamen voor 

HCT. We hebben laten zien dat HCT in deze studie een veilige behandeling is, zonder 

behandeling gerelateerde mortaliteit. HCT is bewezen effectief in het stoppen van de ziekte, 

mits de behandeling wordt uitgevoerd in pre of vroeg symptomatische patiënten met de 

juveniele of adulte vorm. Voor patiënten in een verder gevorderd ziektestadium of voor 

patiënten met de laat infantiele vorm, vertraagt HCT in het beste geval de ziekte progressie. 

Pre en vroeg symptomatische juveniele en adulte MLD patiënten zijn goede kandidaten voor 

HCT. Voor deze patiënten kan HCT resulteren in ziekte stabilisatie of zelfs enige verbetering. 

Patiënten die niet meer in staat zijn om zonder steun te lopen en wiens cognitief functioneren 

reeds duidelijk aangedaan is (IQ onder de 75) zullen niet van HCT profiteren. Een hoger IQ 

is te prefereren bij patiënten met de vroeg juveniele vorm, in het geval van adulte patiënten 

laat de langzame ziekteprogressie wellicht ruimte voor minder strikte criteria. 

Hersenafwijkingen op de MRI (gescoord met de MLD-Loes score) zijn voorspellend voor de 

klinische uitkomst; patiënten met een MRI score boven de 15 ten tijde van diagnose hebben 

een grote kans op een slechte uitkomst. Kwantitatieve MRS kan, in het geval van twijfel, 

verdere ondersteuning bieden bij het bepalen van wie er in aanmerking komt voor HCT; 

duidelijk verlaagde concentraties van N-acetylaspartaat (NAA) duiden op een lage kans op 

een succesvolle uitkomst.  

In hoofdstuk 6 hebben we hersenweefsel van getransplanteerde en niet getransplanteerde 

patiënten vergeleken om de inflammatoire response en het aantal oligodendrocyten tussen 

deze 2 groepen te kunnen vergelijken. Het doel hiervan was meer inzicht te krijgen in het 

exacte mechanisme waarmee HCT de demyelinisatie stopt of myelinisatie zelfs verbetert. 

We hebben ontdekt dat in getransplanteerde patiënten metabool competente macrofagen 

voorkomen die in staat zijn om sulfatides te verteren. Deze macrofagen laten een polarisatie 

zien richting het M2 fenotype. Het aantal oligodendrocyt voorlopers en volgroeide myeline 

vormende oligodendrocyten was hoger in getransplanteerde dan in niet behandelde 



patiënten. Deze data suggereren dat HCT, naast cross correctie van de enzymdeficiëntie, 

positieve effecten heeft die verder onderzocht kunnen worden om de klinische uitkomst te 

verbeteren. Het feit dat deze veranderingen konden worden aangetoond ondanks dat de 

transplantatie niet succesvol was in deze patiënten, onderstreept de robuustheid van deze 

bevindingen. 

Kwantitatieve MRI 

Kwantitatieve MRI technieken zoals proton MRS en DTI verbreden onze kennis over de 

pathomechanismen die ten grondslag liggen aan de ziekte. In hoofdstuk 7 beschrijven we 

dat MRS ten tijde van diagnose voorspellend is voor de klinische uitkomst. Patiënten met 

afwijkende metaboliet concentraties (duidelijk verlaagd NAA, Glu en Glx en verhoogd Lac en 

Ins) hadden een slechte klinische uitkomst, terwijl patiënten met minder afwijkende 

concentraties een matige klinische uitkomst hadden. NAA was hierin de belangrijkste 

verklarende variabele. Metabolieten concentraties ten tijde van diagnose kunnen de 

beslissing voor al dan niet transplanteren ondersteunen, met name voor patiënten wiens 

neurologisch en cognitief functioneren zich op de grens bevindt. Als er duidelijk afwijkende 

metaboliet concentraties ten tijde van diagnose zijn, is de kans op een goede klinische 

uitkomst laag. 

In hoofdstuk 8 hebben we DTI parameters ten tijde van diagnose en follow up onderzocht in 

MLD patiënten. We vonden een verlaagde FA en verhoogde MD en RD in de normaal 

uitziende witte stof, het corpus callosum en de piramidebanen voor patiënten in vergelijking 

met controles. In de thalamus vonden we geen verschillen in FA maar waren alle diffusie 

parameters verhoogd in beide patiënten groepen. AD was verhoogd in de thalamus maar 

verlaagd in het corpus callosum in de normaal uitziende witte stof van patiënten. Deze 

verandering zijn het meest waarschijnlijk het gevolg van verschillende pathologische 

processen die plaats vinden in MLD, en geven een weergave van de balans tussen neuro-



axonaal verlies en intracellulaire accumulatie van sulfatides, afhankelijk van de regio en staat 

van ziekteprogressie.  

MLD buiten het zenuwstelsel 

In hoofdstuk 9 beschrijven we een hoge incidentie van galblaas afwijkingen in onze MLD 

patiënten, suggestief voor een causaal verband tussen MLD en de ontwikkeling van galblaas 

poliepen en uiteindelijk galblaas carcinoom. Vanwege de verschillende pathologische 

afwijkingen die we in onze patiënten vonden, inclusief hyperplastische poliepen (een 

bekende premaligne aandoening), zijn wij van mening dat het screenen van de galblaas door 

middel van een echo van de bovenbuik zou moeten worden toegevoegd aan de standaard 

klinische zorg voor MLD patiënten. Als de echo van de bovenbuik geen afwijkingen laat zien 

raden we aan om de echo elke 2 jaar te herhalen. We adviseren een verwijdering van de 

galblaas (cholecystectomie) als er poliepen groter dan 5 mm worden gezien bij 

getransplanteerde patiënten en bij niet getransplanteerde patiënten in een redelijke klinische 

conditie. Het doel van deze ingreep is het voorkomen van een voortijdig overlijden en het 

verbeteren van de kwaliteit van leven. Het is belangrijk om te realiseren dat vanwege de 

dikte van de galblaaswand en de smalle samengevallen galblaas zoals die vaak gevonden 

wordt bij MLD patiënten, poliepen kunnen worden gemist op de echo. Dit resulteert in een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van galblaas carcinoom. Om dit risico te minimaliseren 

adviseren we daarom ook een cholecystectomie als poliepen niet kunnen worden uitgesloten 

op de echo. 

 

Toekomst 

Wij verwachten dat in de toekomst de behandeling van MLD een combinatie zal vormen van 

verschillende facetten, waaronder een combinatie van HCT en gentherapie (HCT-GT) en 

enzym substitutie. Er lopen op dit moment verschillende studies naar zowel HCT-GT en 

intrathecale enzym substitutie waarvan de resultaten binnen korte tijd bekend zullen worden.  



Als er een effectieve behandeling voor alle subtypen van MLD beschikbaar komt, maakt dit 

de implementatie van MLD in de hielprik screening mogelijk. Vraagstukken die daarvoor van 

belang zijn is zekerheid over welk subtype een patiënt zal ontwikkelen en wanneer het beste 

moment van behandeling precies is. De vraag is of hoe eerder per definitie ook het beste is. 

Voor de vroege subtypes lijkt dit het geval te zijn, maar men kan zich afvragen of in het geval 

van de adulte vorm een risicovolle behandeling eerder dan strikt noodzakelijk opweegt tegen 

het risico van verlies van anders nog gezonde jaren. Het juiste moment van behandeling zal 

daarom altijd een individuele beslissing blijven. Maar met meer ervaring en inzicht in de 

nieuwe behandelingsmogelijkheden zullen artsen in de toekomst nog beter in staat zijn om 

het best mogelijke advies te bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


