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DE ZIEKTE VAN GAUCHER 
Een behandelbare stapelingsziekte 

I. Pathofysiologie 
De ziekte van Gaucher is de meest voorkomende lysosomale stapelingsziekte (Beutler en Grabowski, 

1995). Door een deficiëntie aan het enzym glucocerebrosidase of zure -glucosidase kan het 

complexe glycolipide glucosylceramide (een sphingolipide dat een belangrijk bestanddeel vormt van 

membranen) niet afgebroken worden tot glucose en ceramide en stapelt aldus in de lysosomen van 

macrophagen die vervormen tot Gaucher cellen. De macrophagen, en aldus eveneens de Gaucher 

cellen komen in alle weefsels voor, doch in overmaat in de lever (Kupffer cellen), in bot 

(osteoclasten), in longen, in het beenmerg en in de milt. Aantasting van het centraal zenuwstelsel 

treed op in varianten, de zogenaamde neuronopathische vormen. Aldus krijgen we een multi-orgaan 

of systeemziekte door stapeling en vrijstelling van o.a. cytokines, met een breed spectrum van 

symptomen en klinische tekens in individuele patiënten. Zeer zeldzaam wordt de ziekte veroorzaakt 

door een deficiëntie aan het specifieke activator proteine van glucocerebrosidase, nl. het saposin C. 

(1,2). 

II. Prevalentie 
Deze stapelingsziekte komt het meest voor in Ashkenazi Joden (Oost-Europa) met een prevalentie 

van 1/500 – 1/1000. Cijfers van niet-joodse patiënten zijn schaars en onvolledig: in Duitsland, 

Australië en Nederland ligt de prevalentie tussen 0,6-1,7/100.000 levend geborenen (3 a,b,c). In 

België zijn ongeveer 23 patiënten gekend. 

III. Kliniek (1,2) 
Klinisch kunnen de patiënten onderverdeeld worden in 3 types of varianten: 

 Type 1 is de non-neuronopathische variant van de ziekte, en heeft aldus nooit aantasting van 

het centraal zenuwstelsel; 

 Type 2 is de acute neuronopathische vorm die voorkomt bij jonge zuigelingen (4 – 6 

maanden) met een overlijden in het tweede levensjaar; 

 Type 3 is de subacute neuronopathische vorm die op latere leeftijd optreedt. 
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Tabel 1: Klinische varianten van ziekte van Gaucher: 

Klin. variant Type 1 Type 2 Type 3 A& B Type 3 C 

Leeftijd  kind/volwassene zuigeling kind (5-10 j) 2-20 j 

Hepatosplenomegalie  + - +++ ++ + - +++ + 

Botaantasting - - +++ -               - - +++ - 

Aantasting CZS   - +++ - - + +/- 

Supranucleaire 

blikverlamming 

   

  - 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Hartkleplijden   - - - + 

Voorkomen Panetnisch/ 

Ashkenazi 

Panetnisch 

5-10% 

Panetnisch 

5-10% 

Norbottnian  

Arabisch 

e.a.  

zeldzaam 

Overlijden 60 j of meer < 3 j 20 – 30 j < 20 j 

 

Type 1: klinische beschrijving 
De klinische presentatie is zeer verscheiden. Hepatosplenomegalie met opgezet abdomen (fig.1). 

Infarcten van lever en milt komen episodisch voor en zijn zeer pijnlijk. Een infarct van de milt kan 

gecompliceerd worden door een miltabces. Infarcering van de lever lijdt tot fibrose en portale 

hypertensie. Een anemie en thrombocytopenie zijn een gevolg van een falen van het beenmerg en 

een hypersplenisme. Purpura, ecchymosen, neusbloedingen en verhoogde bloedingsneiging 

berusten op een thrombocytopenie en een coagulopathie. Leucopenie geeft aanleiding tot een 

verhoogd risico op infecties; dit risico is nog groter bij patiënten die een splenectomie ondergingen. 

De botaantasting manifesteert zich door groeiretardatie bij kinderen (fig.2)(stoornis van de 

groeihormoon-IGF-1 as (4)), botafwijkingen (Erlenmeyer fles “omvorming” van de metaphyse van de 

femur), verdunning van de cortex tgv inname van het beenmerg door Gaucher cellen,episodisch 

botnecrosis (“crisis”) gepaard met ernstige pijnen (fig.3), (osteomyelitis), osteochondritis (ziekte van 

Perthes), osteopenie-osteoporosis, osteolysis, pseudo-tumoren of Gauchoma’s, pathologische 

fracturen en houdingsafwijkingen zoals kyphoscoliose t.g.v. ingezakte wervels. Soms zijn vergrote 

lymfonodi aanwezig, vnl in de axillae en sub-occipitaal. De meeste patiënten klagen over chronische 

vermoeidheid en nachtelijk zweten. Pigmentveranderingen thv de huid, malaire flush en pingeculae 

zijn een manifestatie van lang bestaande ziekte. Cyanose is het gevolg van een hepatopulmonair 

syndroom of een gevolg van pulmonaire aantasting (ernstige vorm van de ziekte) met evolutie naar 

pulmonaire hypertensie. Vele patiënten hebben een polyclonale gammopathie; er is een verhoogd 

risico voor het ontwikkelen van een lymfoproliferatieve ziekte, o.a. een multipel myeloom.  
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Type 2: klinische beschrijving 
Ontwikkelen in de eerste levensmaanden een strabisme, gebalde vuistjes en een snelle regressie van 

verworvenheden. Typisch liggen deze zuigelingen constant in opisthotonus. 

Slechte gewichtstoename met evolutie naar cachexie is bij alle patiënten aanwezig. 

Type 3: klinische beschrijving 
Naast een, vaak ernstige) type 1 presentatie is er aantasting van het centraal zenuwstelsel. De 

afwijkingen van de oogmotiliteit met blikverlamming en wegvallen van de optokinetische reflex 

(5,6,9), vaak geassocieerd aan afwijkende auditieve electrofysiologische onderzoeken (o.a. 

afwijkende BERA), zijn aanwezig bij alle patiënten. Type 3A hebben eveneens epilepsie 

(myoclonisch), ataxie en een pyramidaal syndroom. De cognitieve functies zijn gestoord. Vaak 

hebben deze kinderen angst van grote ruimtes en voelen zij zich ongemakkelijk in drukke plaatsen. 

Het Norbottnian type komt voor in het noorden van Zweden. Type 3C is zeldzaam en geeft typisch 

verdikking met verkalking van de mitralis- en aortaklep. Dit type wordt in de literatuur soms vermeld 

als pseudo-Gaucher. 

IV. Genetische aspecten 
De ziekte van Gaucher is een autosomaal recessief overerfbare stofwisselingsziekte. 

Het glucocerebrosidase gen ligt op chrom.1q21 (alleen bij de mens is er eveneens een pseudogen 

aanwezig dat niet wordt afgelezen, doch een rol kan spelen in de pathologie (zie onder Rec 

mutaties). Meer dan 200 mutaties zij op dit ogenblik bekend (7). Vier tot vijf mutaties zijn maken 

ongeveer 80 % van de afwijkende allelen uit en geven aanleiding tot de ziekte met relatieve 

genotype-fenotype correlatie (tabel 2) (2).  

Alhoewel er reeds meer dan 200 mutaties gekend zijn, komen 8 tot 10 met een zekere frequentie in 

patiënten voor (vb. 5 mutaties liggen aan de basis van de ziekte bij 80% van de Joodse populatie). 

 

 

 

Tabel 2: Meest voorkomende mutaties; fenotype; frequentie van voorkomen. 

Allele AZ wijziging Fenotype Joodse pop. Niet-joodse pop. 

1226G N370S Type 1 71,82% * 43,60% 

84GG Frameshift Type 1 11,20%  0,20% 

1448C 

IVS2 

 

L444P 

Splice mutatie in 

exon 2 

Typ 2, 3 

Type 1 

 2,84% 

 1,72% 

25,60% 

  0,70% 
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Frameshift: verandering in het “leesraam” van het DNA tgv van de toevoeging of wegvallen  van een 

aantal nucleotiden dat niet deelbaar is door 3. 

Splice mutatie: een fout in het proces dat leidt tot de vorming van een mRNA-molecule door de 

verwijdering van de introns uit een pre-mRNA molecule die gevolgd wordt door het aan elkaar 

toevoegen van de exons (hier valt exon 2 weg). 

*30-50% zijn asymptomatisch of hebben een milde vorm van type 1 Gaucher. 

Naast bovenvermelde puntmutaties zijn er eveneens recombinaties (Rec mutaties) door uitwisseling 

van genetisch materiaal tussen het gen en het pseudogen tijdens meiose: zij geven meestal 

aanleiding tot ernstige ziekte (type 2).  

V. Diagnose 
 

 Kliniek 

 Hematologische afwijkingen; Radiologische botlesies 

 Aanvullend onderzoek: (beenmergpunctie); serum zure fosfatase (verhoogd)*; serum 

Angiotensin Converting Enzyme (verhoogd, vooral bij pulmonaire aantasting); serum 

chitotriosidase (belangrijk in de opvolging van de behandeling, zie infra) (2,8) 

 Enzym diagnostiek: deficiëntie van het glucocerebrosidase (in alle weefsels; voorkeur 

leucocyten; mogelijk op chorionvlokken of amniocyten (prenatale diagnostiek)). (UZ-Brussel, 

Labo Medische Genetica). 

 Moleculaire diagnostiek of mutatie analyse: bij alle patiënten. 

 Verdere diagnostiek: CT-scan abdomen (afmetingen lever en milt); MRI femorae (inname 

van het beenmerg; botlesies); bij neuronopathische Gaucher: MRI hersenen; 

Oogbolmotiliteit (dr. Van Nechel, HUDERF, ophtalmologie) en audiologische investigaties 

(BERA, vestibulair onderzoek) (10). 

 

*Serum zure fosfatase wordt beschreven als “screeningtest” voor ziekte van Gaucher. Let echter dat 

patiënten normale waarden voor dit enzym kunnen hebben (eigen ervaring). 

VI. Behandeling 
Enzym substitutietherapie: Cerezyme (Genzym) of Vpriv ® (SHIRE) een door “genetic engineering” 

gewonnen zuiver glucocerebrosidase (imiglucerase) heeft het oorspronkelijk uit placenta bekomen 

enzym (alglucerase) volledig vervangen. 

 Intraveneuze toediening; -mannose suikerresidues leiden het enzym naar de macrofagen in 

de verschillende weefsels; 
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 Dosis en frequentie van toediening is afhankelijk van het klinisch type van de ziekte: 15 tot 

240 U/kg lichaamsgewicht/maand, meestal toegediend om de 2 weken (10,11). 

 Zeer goed effect op de algemene toestand, de hepatosplenomegalie (fig.1,4), de 

hematologische afwijkingen (fig.5), de osteoporosis-botletsels-invasie van het beenmerg-

preventie van botcrisis en de longaandoening. 

 Geen effect op de acute milt- en leverinfarcten en de acute botcrisis (hiervoor wordt een 

behandeling voorgesteld met zeer hoge doses corticoiden P.O.) (12). Eveneens geen effect in 

de behandeling van type 2 Gaucher patiëntjes. 

 Onvoldoende gedocumenteerde efficaciteit in de behandeling (en eventueel de preventie) 

van de centraal zenuwstelsel aantasting van type 3 Gaucher patiënten (eigen ervaring: de 

evolutie naar aantasting van centraal zenuwstelsel wordt vertraagd, doch niet voorkomen, 

13). 

 Veilige medicatie. Neveneffecten die voorkomen zonder contraindicatie voor het doorgeven 

van de enzym substitutie zijn een polyclonale gammopathie en ernstige immunologische 

reacties (anaphylaxis (< 2%). 

 Chitotriosidase serum enzymactiviteit is een goede parameter voor het volgen van het effect 

van de enzym substitutie (fig.6) mogelijks omdat het een indicator is van de massa Gaucher 

cellen en/of de activiteit van de ziekte. (UCL of UZ-Gent). 

 Supportieve therapie: evenwichtige voeding, vitamines, ijzer, calcium; transfusies van bloed en/of 

bloedplaatjes; corticoïden bij infarceringen van weefsels; biphosphonaten voor de behandeling van 

de osteopenie-osteoporosis; orthopedische ingrepen (o.a. heupprothese);… 

Opvolging van de behandeling: bloedbeeld (om de 4 weken aanvankelijk, vervolgens om de 3 

maanden); chitotriosidase (om de 3 maanden); CT-scan lever en milt (jaarlijks); MRI femorae (jaarlijks 

tot om de 2 – 3 jaar); botdensitemetrie (om de 2 –3 jaar) (10).  

Beenmergtransplantatie is verdrongen door bovenstaande therapie van enzym substitutie.  

Splenectomie (totaal of partieel) wordt gedaan op indicatie (hypersplenisme, ernstige botaantasting 

of refractaire hematologische afwijkingen). Dit houdt een reëel gevaar in voor de verergering van de 

botlesies en “decompensatie” van de neuronopathische vormen van deze ziekte (1). 

Substraat deprivatie: Er werd één pilootstudie uitgevoerd bij 28 volwassenen met type 1 Gaucher 

met oraal N-butyldeoxynojirimycin (OGT 918), een inhibitor van de eerste stap in de biosynthesis van 

lipiden. Er was een verbetering van de hepatosplenomegalie gedurende de 12 maanden van de 

studie, doch een geringer effect op de hematologische parameters. Neveneffecten zijn een 

osmotische diarrhee (transiënt) en een perifere sensomotorische neuropathie (reversibel na stoppen 

van de therapie). Verdere investigaties zijn nodig om deze behandeling te evalueren, o.a. op de 

neurologische aantasting bij type 3 gezien dit product de bloed-hersenbarriëre goed overschrijdt (14 

a,b).  Uiteindelijk is deze orale behandeling onder vorm van Zavesca® (Actelion) op niets uitgelopen 

door de ernstige diarrhee als gevolg van inhibitie van de intestinale disaccharidasen. Een nieuwe 
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molecule voor substraat deprivatietherapie in de behandeling van Gaucher wordt ontwikkeld door 

Genzyme en gegevens of de klinische trials zullen beschikbaar zijn tegen juni 2013. 

Gentherapie: gen transfer naar hematopoëtische cellen werd uitgevoerd op muizen, in vitro op CD 34 

cellen van Gaucher patiënten en in vivo. De voorlopige resultaten zijn beloftevol (15,16). 

De wereldwijde ervaring met enzym substitutietherapie werd gepubliceerd (17). 
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