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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 60-jarige vrouw werd verwezen naar de polikliniek voor 
volwassenen met neurometabole ziekten van het Amster-
dam UMC. Sinds haar 20e was haar gezichtsvermogen gelei-
delijk achteruitgegaan. Dit bleek te berusten op retinitis pig-
mentosa. Op jonge leeftijd was wegens cholecystolithiasis 
de galblaas verwijderd. De laatste jaren had zij geleidelijk 
progressieve klachten van het geheugen. Een broer van de 
patiënte was enkele jaren eerder overleden aan een hepato-
cellulair carcinoom. Hij had eveneens een slechte visus. 
Bij neurologisch onderzoek werd een zeer slechte visus met 

‘kokerzien’ geconstateerd. De MMSE was 30/30. Er waren 
enige aanwijzingen voor een polyneuropathie (de vibratie-
zin was afwezig aan de hallux beiderzijds en de spierrek-
kingsreflexen waren laag). Een MRI-scan van de hersenen 
toonde op T2-gewogen beelden duidelijke afwijkingen (zie 
Figuur 1). 

WAT IS UW DIAGNOSE?

Uw diagnose?
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FIGUUR 1. MRI van de hersenen toont op T2-gewogen beelden een verhoogd signaal in de thalamus beiderzijds, in de sub-

stantia nigra en delen van de pons (met name de tranverse pontiene vezels).
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α-METHYL-ACYL-COA-RACEMASE (AMA-
CR)-DEFICIËNTIE

De MRI-scan van de hersenen toont op T2-gewogen beelden 
een verhoogd signaal in de pons (met name de transverse 
pontiene vezels), de substantia nigra en de thalami. Het 
beeld op de MRI-opname is zeer suggestief en mogelijk pa-
thognomonisch voor een specifieke erfelijke peroxisomale 
aandoening, namelijk α-methyl-acyl-CoA-racemase (AMA-
CR)-deficiëntie.1 
In plasma was de concentratie pristaanzuur sterk verhoogd 
(130,4 μmol/l, referentiewaarde 0-1,60 μmol/l), de concen-
tratie fytaanzuur was niet afwijkend (2,40 μmol/l, referentie-
waarde 0,49-9,88 μmol/l). De concentraties van de gal-
zuurintermediairen DHCA en THCA waren verhoogd 
(DHCA 8,1 μmol/l, referentie 0,0-0,0; THCA 6,7 μmol/l, 
referentie 0,0-0,1). De leverenzymwaarden (ASAT, ALAT en 
gamma-GT) waren in de normale orde van grootte. 

Bij mutatieanalyse van het AMACR-gen werd een bekende 
pathogene mutatie in homozygote vorm aangetroffen (c. 364 
C>T p.(His122Tyr)). Hiermee werd de diagnose AMA-
CR-deficiëntie bevestigd. 
AMACR-deficiëntie wordt als zeer zeldzaam beschouwd, 
maar de afgelopen 2 jaar zijn op de polikliniek voor volwas-
senen met neurometabole ziekten met behulp van MRI-pa-
troonherkenning diverse patiënten op late leeftijd geïdentifi-
ceerd. Vermoedelijk worden de meeste patiënten met deze 
aandoening niet herkend, ook omdat er pas weinig patiënten 
beschreven zijn.1 Het klinische beeld lijkt zich te kenmerken 
door retinitis pigmentosa vanaf jongvolwassen leeftijd, en na 
het 40e levensjaar een langzaam progressieve axonale senso-
motorische neuropathie en cognitieve achteruitgang. Het 
natuurlijke beloop van de aandoening is echter niet bekend, 
vanwege het beperkte aantal patiënten dat tot nu toe is ge-
identificeerd. Het beeld dat in dit artikel beschreven is, is 
dus mogelijk maar een deel van het klinische spectrum. 

Bij laboratoriumonderzoek worden vaak verhoogde concen-
traties van transaminasen gevonden en uiteindelijk tekenen 
van levercirrose. De diagnose kan worden bevestigd met ge-
specialiseerd metabolietenonderzoek in plasma. 

AMACR is een peroxisomaal enzym dat betrokken is bij de 
afbraak van vertakte-ketenvetzuren. Bij AMACR-deficiëntie 
is er accumulatie van voornamelijk (R-)pristaanzuur (en in 
mindere mate fytaanzuur) in plasma (zie Figuur 2). Daar-
naast veroorzaakt AMACR-deficiëntie een defect in de 
peroxisomale stap van de galzuursynthese, waardoor er ac-
cumulatie is van de galzuurintermediairen (R-)dihydroxy-
cholestaanzuur (DHCA) en (R-)trihydroxycholestaanzuur 
(THCA). Met genetisch onderzoek kunnen mutaties in het 
AMACR-gen bevestigd worden. AMACR-deficiëntie is een 
autosomaal-recessieve aandoening. Er is geen bewezen ef-
fectieve behandeling. Als de concentratie pristaanzuur sterk 
verhoogd is, kan een dieet worden voorgeschreven dat deze 
concentratie verlaagt. In dit dieet dient vlees van herkauwers 
en vis zo veel mogelijk te worden vermeden. Het vermoeden 
is dat accumulatie van DHCA en THCA toxisch is en zowel 
leverschade als schade aan het zenuwstelsel kan veroorza-
ken.2 Bij andere peroxisomale ziekten, waarbij een defect 
bestaat in de galzuursynthese, blijkt toediening van chol-
zuur te leiden tot een normalisering van de THCA- en 
 DHCA-waarden.2 Op basis van onze ervaring vermoeden 
wij dat patiënten met AMACR-deficiëntie een verhoogd risi-
co hebben op het ontwikkelen van een hepatocellulair carci-
noom, waarvoor screening geïndiceerd is. Mogelijk dat be-
handeling met cholzuur deze en andere complicaties kan 
voorkomen. 
Samengevat kan gesteld worden dat AMACR-deficiëntie 
leidt tot retinitis pigmentosa, een sensomotorische axonale 
polyneuropathie, cognitieve klachten en mogelijk een cere-
bellair syndroom. Daarnaast ontstaat levercirrose en is er 
(waarschijnlijk) een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
een hepatocellulair carcinoom. Deze verschijnselen in com-
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FIGUUR 2. Alleen de S-stereo-isomeren van pristanoyl-CoA en van de galzuurintermediairen (DHCA en THCA) kunnen ge-

metaboliseerd worden door het peroxisoom. AMACR zet de R-stereo-isomeren om in S-isomeren. Deficiëntie van AMACR 

verstoort dit proces en leidt tot accumulatie van de niet-metaboliseerbare (R-)isomeren van pristanoyl-CoA, DHCA en THCA.
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binatie met het typische patroon van afwijkingen op MRI 
van de hersenen doen denken aan deze aandoening. De 
diagnose kan met metabolietenonderzoek (doorlooptijd 2-4 
weken) en genetisch onderzoek worden bevestigd. Patiënten 
met deze aandoening of een verdenking hierop kunt u ver-
wijzen naar de polikliniek voor volwassenen met neurometa-
bole ziekten van het Amsterdam UMC.
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