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VANISHING WHITE MATTER 

Vanishing white matter (VWM) is een intrigerende wittestofziekte, die veroorzaakt kan worden 

door fouten (mutaties) in elk van de vijf genen die coderen voor eukaryotische translatie ini-

tiatie factor 2B (eIF2B), een eiwit complex dat in elke cel van het lichaam aanwezig is en een 

cruciale rol speelt bij het begin (de initiatie) van de vertaling (translatie) van vrijwel elk mRNA 

naar eiwit in het menselijk lichaam.

VWM is één van de vaakst voorkomende erfelijke ziekten van de witte stof van de hersenen op 

de kinderleeftijd, maar de ziekte kan op elke leeftijd voorkomen. De meeste VWM patiënten 

vertonen tekenen van toenemende neurologische achteruitgang met overwegend motorische 

problemen. In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de klinisch variatie zeer groot 

is met bijvoorbeeld migraine, psychiatrische symptomen of preseniele dementie als eerste teken 

van de ziekte op oudere leeftijd. Bij sommige patiënten tast de ziekte ook andere organen aan, 

met name de eierstokken. Alleen bij patiënten met de ernstigste vorm van de ziekte, die al voor 

de geboorte begint, kunnen ook andere organen zijn aangedaan. De lijst van bekende VWM 

mutaties wordt nog steeds langer. De ziekte is fataal. Er is geen specifieke behandeling voor 

VWM. Op dit moment is het enige dat gedaan kan worden klachten bestrijden.

 

Kenmerkende bevindingen op hersenscans (MRI) zijn symmetrische diffuse afwijkingen in de 

witte stof van de grote hersenen, die verdwijnt en degenereert in een soort “wegsmeltend” 

patroon. Er ontstaan gaten in de witte stof. Neuropathologische bevindingen laten een 

caviterende wittestofziekte zien, waarbij slechts weinig littekenweefsel (reactieve gliose) 

wordt gezien. Vooral zogenaamde astrocyten en oligodendrocyten (samen de macroglia 

of kortweg glia genoemd) zijn afwijkend, onrijp en falen in hun functie.Hoe het verband is 

tussen de kwetsbaarheid van specifiek de witte stof van de hersenen en het gemuteerde eIF2B 

eiwitcomplex, is niet bekend. 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om onze kennis van de klinische variatie en 

de correlatie tussen specifieke mutaties (het genotype) en de klinische verschijnselen (het 

fenotype) bij VWM te vergroten.

 

KLINISCHE VARIATIE BIJ VWM

De leeftijd bij begin van de ziekte, de ernst van de verschijnselen en het ziekteverloop 

variëren enorm onder VWM patiënten. Grote studies over fenotypische variatie bij VWM 

zijn schaars. Hoofdstuk 2 bevat de verzamelde gegevens van onze VWM patiënt-database, 

het grootste cohort tot nu toe. Wij verzamelden systematische gegevens over de klinische 

variatie bij VWM. In dit hoofdstuk worden gegevens gepresenteerd met betrekking tot 

subgroepen van patiënten, die gedefinieerd zijn op basis van leeftijd bij begin van de ziekte.  

De grote klinische variatie van VWM werd bevestigd in de dataset. Het VWM ziekte spectrum 

bestaat uit een continuüm van fenotypen met extreem grote variabiliteit. Het spectrum dijt aan 
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beide uiterste kanten nog steeds uit, hetgeen suggereert dat de nog extremere fenotypen op dit 

moment nog worden gemist. De verdeling in groepen op basis van de leeftijd bij het begin van de 

ziekte is willekeurig, maar wel klinisch bruikbaar. Bij de meeste patiënten openbaart de ziekte zich 

op de kinderleeftijd. Er is een duidelijke correlatie tussen de ernst van de ziekte en de leeftijd bij 

het begin van de eerste ziekteverschijnselen: hoe jonger de patiënt is als de eerste neurologische 

symptomen zichtbaar worden, hoe ernstiger het ziekteverloop is en hoe groter de gevoeligheid 

voor stress. We vermoeden dat vooral milde vormen van VWM met een begin van de ziekte op 

volwassen leeftijd worden gemist vanwege de weinig kenmerkende presentatie en het gebrek 

aan herkenning door neurologen. Meer en grotere vervolgonderzoeken kunnen bijdragen aan 

een steeds representatievere beschrijving van het klinische spectrum van VWM patiënten.

MAN-VROUW VERSCHILLEN

Bij VWM is de man-vrouw verhouding niet gelijk voor patiënten van alle leeftijden. Bij volwas-

sen VWM patiënten zijn er verhoudingsgewijs meer vrouwen. Dit is niet wat verwacht wordt 

bij een autosomaal recessief overervende aandoening. Labauge en collega’s opperden dat de 

reden voor de onevenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen is, dat bij milde mutaties 

vrouwen vatbaarder voor de ziekte zijn, terwijl mannen vaker zonder verschijnselen blijven. 

In hoofdstuk 2 en 5 bestudeerden we de man-vrouw verschillen. We vonden ook een groter 

aantal vrouwelijke tiener- en volwassen patiënten dan mannelijke. Wij vonden tevens een trend 

voor hogere overlevingskansen en later verliezen van de loopvaardigheid van vrouwen vergele-

ken met mannen, hetgeen suggereert dat vrouwen een mildere variant van de ziekte dan man-

nen. Echter, als de mannen een ernstiger ziektebeloop zouden hebben, zou men meer mannen 

in de jongere leeftijdsgroepen verwachten, hetgeen we niet vonden. Het is hierbij belangrijk op 

te merken dat mannen in het algemeen een kortere levensverwachting hebben dan vrouwen en 

dat op alle leeftijden meer mannen sterven dan vrouwen. Balsara et al. suggereerden het bestaan 

van een mannelijke kwetsbaarheidsfactor samenhangend met een complex samenspel van fac-

toren, waaronder risicogedrag, ander ziektegedrag, minder gezondheidszorggebruik en een 

onderliggend biologische verschil, die de achterstand van mannen in levensverwachting zouden 

verklaren. Echter, onder VWM patiënten met een begin op de zuigelingen-, peuter-, kleuter- en 

kinderleeftijd ontbreken sekseverschillen en zijn mannen niet duidelijk oververtegenwoordigd. 

Grotere studies met meer patiënten zijn nodig om te onderzoeken of dit algemene man-vrouw 

verschil de oververtegenwoordiging van volwassen vrouwelijke VWM patiënten verklaart of 

dat het mannelijke nadeel bij VWM meer uitgesproken is dan verklaard kan worden door dit al-

gemene gat in levensverwachting.19,20 Een factor die kan bijdragen aan de waargenomen overver-

tegenwoordiging van vrouwen onder volwassen VWM patiënten is dat vrouwen met een mild-

ere variant van VWM sneller worden gediagnosticeerd door verschijnselen van dysfunctie van 

de eierstokken. Het is mogelijk dat in de categorie mild aangedane individuen met slechts subti-

ele neurologische verschijnselen de betrokkenheid van de eierstokken een snellere diagnose bij 

vrouwen in de hand werkt, terwijl de diagnose bij even licht getroffen mannen wordt gemist. 



150

Chapter 8

 

We zijn ons bewust van de tekortkomingen van onze studie betreffende de klinische variatie. 

Retrospectief verzamelde gegevens zijn van lagere kwaliteit dan prospectieve data. Ons VWM 

cohort is het grootst beschreven cohort tot nu toe, maar de aantallen in de subgroepen zijn 

toch vaak nog klein. Onze fenotypische variatie studie heeft een aantal kenmerken, die in haar 

nadeel werken: het internationale en multi-institutionele karakter van de studie; het feit dat 

zowel artsen als families de vragenlijsten invulden, beide met een andere achtergrond. Deze 

factororen kunnen de resultaten van het onderzoek nadelig beïnvloeden. Ontbrekende ge-

gevens zijn vaak niet willekeurig, bijvoorbeeld ontbrekende gegevens over de vroege jeugd 

bij volwassen patiënten. Het is ook mogelijk dat er een selectiebias is, aangezien VWM aan-

vankelijk werd gezien als een ziekte van de kindertijd met een mogelijke onderschatting van 

het voorkomen van VWM op oudere leeftijd. Voor toekomstige studies over klinische variatie, 

zou een studie op een grotere schaal en met een langere follow-up van VWM patiënten beter 

inzicht in de werkelijke klinische variatie geven. Als behandeling beschikbaar zou worden en 

case-control studies zouden onethisch zijn, is een goed gedocumenteerde, grote database van 

historische controles noodzakelijk. Derhalve is de Amsterdamse VWM database een langdurig 

project waaraan nog steeds nieuwe informatie wordt toegevoegd.

MRI KENMERKEN VWM 

 

Voordat DNA diagnostiek beschikbaar was, werd de diagnose VWM gesteld aan de hand van 

klinische en MRI criteria. Tegenwoordig, met behulp van genetische analyse als de ‘gouden 

standaard’, blijken de beschreven MRI criteria een sensitiviteit van 95% en een specificiteit van 

94% te hebben.

MRI in vroege stadia van VWM

De MRI criteria zijn goed toepasbaar voor diagnostiek van de ziektegevallen met een typische 

presentatie, maar zijn niet geschikt voor het identificeren van ongewone MRI varianten, zoals 

gezien worden bij de ernstigst en de mildst aangedane patiënten. Bovendien voldoen de 

MRI criteria niet altijd in hele vroege stadia van de ziekte. In hoofdstuk 3 hebben we de MRI 

kenmerken van de vroege stadia van de ziekte, nog voorafgaand aan de fase

 van cysteuze degeneratie van de witte stof, onderzocht. De studie toonde aan dat in de vroege 

stadia van VWM, MRI niet noodzakelijkerwijs diffuus afwijkende witte stof laat zien en ook pre-

cysteuze of cysteuze degeneratie niet perse aanwezig hoeft te zijn. Alle patiënten in de studie 

had confluerende en symmetrische afwijkingen in de periventriculaire en aangrenzende diepe 

witte stof. Bij jonge patiënten was de myelinisatie vertraagd. De binnenrand van het corpus 

callosum was aangedaan bij alle patiënten. Een van de conclusies van deze studie is dat als de 

MRI niet aan de criteria voor VWM voldoet, het helpt om te kijken naar het corpus callosum: als 

het binnenrand is aangedaan, moet VWM worden overwogen.

176
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Restrictie van de diffusie

Slechts enkele studies presenteren resultaten van diffusie-gewogen beelden bij VWM. Op dif-

fusie-gewogen beelden toont de verdwijnende en cysteuze witte stof een verhoogde diffu-

siviteit, die gerelateerd is aan de vergrote extracellulaire ruimte. Echter bij sommige patiënt-

en met VWM worden gebieden met verminderde diffusie gevonden. Er is gesuggereerd dat 

de beperkte diffusie bij VWM acute hersenweefseldegeneratie of acute demyelinisatie weer-

spiegelt, maar de exacte histopathologische kenmerken van de beperkte diffusie zijn onbekend. 

 

In hoofdstuk 4 werd het voorkomen van diffusiebeperking bij VWM onderzocht. Gebieden 

met een lagere diffusiecoëfficiënt werden gevonden in de U-vezels, cerebellaire witte stof, 

middelste cerebellaire pedunkels, piramidebanen, genu of splenium van het corpus callo-

sum, en crus posterius van de capsula interna, allemaal relatief gespaarde gebieden bij VWM. 

Patiënten met restrictie van de diffusie waren jonger en hadden een kortere duur van de 

ziekte. Histopathologische analyse van een hersenplak toonde aan dat de gebieden met re-

strictie van de diffusie een hogere celdichtheid lieten zien en geen weefsel degeneratie ver-

toonden. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de observatie dat relatief gespaarde 

gebieden, die restrictie van de diffusie laten zien, de hoogste celdichtheid hebben bij VWM. 

 Onze bevindingen voegen kennis toe over MRI in een vroeg stadium van de ziekte en over dif-

fusie-gewogen beelden bij VWM. De MRI’s van (jong) volwassenen met diffuus afwijkende witte 

stof zonder (pre-)cysteuze degeneratie blijven wel een diagnostisch probleem. Een terechte vraag 

is of in dergelijke gevallen mutatie-analyse van de genen EIF2B1-5 zou moeten worden uitgevo-

erd. De toegevoegde waarde van de bekende biochemische markers glycine (verhouding van 

liquor ten opzichte van plasma) en asiolotransferine is niet geëvalueerd voor dergelijke gevallen. 

Onze bevindingen suggereren dat de betrokkenheid van de binnenrand van het corpus callosum 

helpt bij de evaluatie. Meoded en colleagues stellen het toevoegen van beeldvorming van het 

ruggenmerg voor, omdat zij afwijkingen van de cervicale achterstrengen en milde algehele 

atrofie van het ruggenmerg vonden bij een VWM patiënt. Het is op dit moment onduidelijk of 

deze bevindingen voldoende specifiek zijn voor VWM om van waarde te zijn. Histopathologische 

bevindingen tonen aan dat het ruggenmerg slechts gedeeltelijk aangedaan is.

GENOTYPE-FENOTYPE CORRELATIE

De verklaring voor de grote fenotypische variatie in VWM is complex. Bepaalde mutaties 

zijn consequent geassocieerd met een mild of juist ernstig fenotype. Anderzijds kunnen 

omgevingsfactoren en/of andere genetische factoren dan de eIF2B mutaties ten minste een deel van 

het fenotype verklaren, gezien de gerapporteerde fenotypische heterogeniteit binnen families. 

In hoofdstuk 5 hebben wij gekeken naar de correlatie tussen genotype en fenotype en naar 

de vraag of het klinisch fenotype van samengesteld heterozygote patiënten wordt bepaald 

door de mildste mutatie, de meest ernstige mutatie of door beide. We selecteerden de drie 

meest voorkomende mutaties in EIF2B5: p.Arg113His, p.Thr91Ala en p.Arg339any, mutaties 
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die respectievelijk geassocieerd zijn met een mild, licht tot intermediair en ernstig fenotype. 

Onze bevindingen tonen dat patiënten die homozygoot zijn voor de p.Arg113His mutatie een 

mildere ziekte hebben dan patiënten die samengesteld heterozygoot zijn voor p.Arg113His 

en een andere mutatie en dan patiënten die homozygoot zijn voor p.Thr91Ala. Patiënten met 

p.Arg113His / p.Arg339ieder hebben een milder fenotype dan patiënten met p.Thr91Ala / 

p.Arg339ieder.

Deze bevindingen geven aan dat het fenotype niet wordt bepaald door de ernstigste of mildste 

mutatie alleen, maar wordt bepaald door het samenspel van beide mutaties. Deze conclusie is 

belangrijk voor artsen en genetici die informatie verstrekken aan patiënten en families.

Men moet voorzichtig zijn met precieze voorspellingen voor nieuwe patiënten. Verder 

onderzoek bij grotere groepen patiënten kunnen bovenstaande conclusies meer definitief 

maken. Gezien de vele verschillende mutaties is een studie op grotere schaal een voorwaarde 

voor beter inzicht in genotype-fenotype correlaties.

 
eIF2B DYSFUNCTIE

Mutaties in eIF2B beïnvloeden de eIF2B functie op verschillende manieren. Bij testen van 

gekweekte lymfoblasten en fibroblasten van patiënten werd gerapporteerd dat mutaties 

de eIF2B activiteit verlagen wanneer deze werd getest op guanosine exchange factor (GEF) 

activiteit. De grootte van de daling correleerde met de ernst van de ziekte, hoewel latere studies 

inconsistenties in deze correlatie lieten zien.

Bij onderzoek van lymfoblasten en fibroblasten van patiënten werd niet gevonden dat de ver-

minderde eIF2B activiteit de snelheid van globale eiwitsynthese, vóór, tijdens of na stress beïn-

vloedt dan wel de celproliferatie en celoverleving verandert. Deze waarnemingen suggereren 

dat verminderde GEF activiteit van eIF2B de ziekte niet of niet volledig verklaart. Het testen van de 

eIF2B activiteit in cellen van patiënten is eerder geopperd als een hulpmiddel bij het diagnostic-

eren van VWM, maar gezien bovenstaande opmerkingen valt te betwijfelen of eIF2B activiteit, 

getest zoals hierboven beschreven, wel kan worden gebruikt als een marker van de ziekte of 

ernst van de ziekte. 

 

In hoofdstuk 6 richtten we ons op functionele effecten van geselecteerde mutaties door 

co-expressie van gemuteerde en wild-type subunits in humane cellen. We combineerden deze 

waarnemingen met metingen van de GEF activiteit van eIF2B in cellen van patiënten met 

dezelfde mutaties. Onze bevindingen lieten zien dat de waargenomen functionele effecten 

van de onderzochte mutaties divers zijn, met defecten in integriteit van het eIF2B complex, 

verminderde binding aan de regulerende alfa-subunit, verstoorde binding van substraat en 

verminderde GEF activiteit. Opvallend was dat sommige van de onderzochte mutaties er-

nstige ziekte veroorzaken maar geen impact hebben op één van de geteste eIF2B parame-

ters. Sommige mutaties resulteerden zelfs in een verhoogde GEF activiteit.Meting van eIF2B 
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GEF-activiteit in gekweekte lymfoblasten en fibroblasten van patiënten, zoals eerder gepub-

liceerd, heeft dus geen of een zeer beperkte waarde als diagnostische test. Het is onduidelijk 

of het protocol voor het meten van GEF activiteit fysiologische omstandigheden weerspiege-

lt, of de gebruikte gekweekte celtypen van patiënten het juiste systeem zijn voor dergelijke 

metingen, of de ziekte eIF2B functie wijzigt op een andere vlak dan gemeten.  

 

Een proefopstelling met gekweekte hersencellen afkomstig van VWM patiënten zou ideaal zijn 

om effecten van VWM mutaties te bestuderen in cellen van het meest aangetaste orgaan, de 

hersenen, en daarin bijvoorbeeld de GEF activiteit te testen. Dit zou ook kunnen met cellen 

van de eierstokken en andere organen die bij de ernstigste vorm van de ziekte aangedaan zijn. 

Een mutant muismodel biedt een alternatief. Een mutant muismodel voor VWM is reeds ontwik-

keld, maar deze muis heeft geen duidelijk fenotype. Hoewel de interpretatie van de resultaten 

verkregen uit muismodellen voor humane ziekten wordt belemmerd door verschillen tussen muis 

en mens, zou een representatieve VWM muis experimenten mogelijk maken in alle soorten cellen 

in alle stadia van de ziekte. Een andere optie zou zijn om gebruik te maken van geïnduceerde 

pluripotente stamcellen van VWM patiënten die kunnen worden gedifferentieerd richting neu-

rale cellen, vooral oligodendrocyten en astrocyten. Dergelijke cellen kunnen geschikt zijn voor 

bestuderen van effecten van gemuteerd eIF2B op cel functies, waaronder GEF activiteit.

 

De totale hoeveelheid eIF2B per cel en de eIF2/eIF2B ratio zijn verschillend in verschillende 

weefsels. De eIF2B concentratie is de snelheid beperkende

 stap bij mRNA translatie. Verschillende expressieniveaus van eIF2B en verschillen in eIF2/eIF2B 

ratio in hersencellen of andere celtypen kunnen de gevoeligheid van de translatie initiatie 

beïnvloeden voor regulatie door fosforylatie van eIF2α in dergelijke cellen. De totale hoeveelheid 

van eIF2B en de eIF2/eIF2B verhouding zijn niet vastgesteld voor de verschillende menselijke 

celtypes in de hersenen en voor cellen in verschillende regio’s van de hersenen, terwijl dergelijke 

verschillen kunnen bijdragen aan de selectieve kwetsbaarheid van de witte stof en regio’s van 

de witte stof bij VWM. Experimenten in een mutant VWM muismodel kunnen bijdragen aan de 

inzichten over dit onderwerp.

 

Verschillende auteurs hebben de hypothese dat de verminderde eIF2B activiteit de cellulaire reactie 

op stress zou kunnen aantasten en abnormale activatie van de ‘unfolded protein response’ (UPR) 

geeft, onderzocht. Deze hypotheses kunnen in mutante muizen met VWM worden onderzocht. 

 

Afwijkende regulatie van translatie van specifieke mRNA’s werd gesuggereerd als mogelijk 

effect van eIF2B dysfunctie. Verminderde eIF2B activiteit leidt tot verminderde snelheid van 

eiwitsynthese, maar verhoogde synthese van sommige eiwitten, afhankelijk van de structuur van 

het ‘5’ onvertaalde gebied van het mRNA. Het kan zijn dat dergelijke eiwitten centraal staan in het 

ziektemechanisme van VWM. Het is ook mogelijk dat eIF2B andere functies heeft, naast de bekende 

in translatie initiatie en het kan zijn dat een defect in die functies in feite de ziekte veroorzaken. 
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Tot nu toe is het onderzoek naar VWM vooral hypothese gestuurd geweest. Met deze 

benadering zijn kleine stukjes van de VWM puzzel gelegd, zoals hierboven besproken. Maar 

we zijn nog ver weg van het volledig begrijpen van VWM. Verder onderzoek moet opener 

zijn, niet gedreven door een a priori hypothese. Op die manier kunnen we een beter inzicht te 

krijgen in de pathofysiologie van VWM. Deze inzichten zijn essentieel voor de ontwikkeling van 

behandelingen.
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