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De belangrijkste boodschap van deze patiëntbeschrijving 
is de bevinding dat intensieve lichamelijke inspanning 
mitochondriale myopathie in de hand zou kunnen werken 
in de begin fase van de ziekte van Huntington.

In deze zeer interessante publicatie beschrijven Kosinski 
en collega’s een patiënt van 37 jaar die risicodrager is 
voor de ziekte van Huntington (HD). Vanaf de leeftijd van 
20 jaar heeft hij als een semi-professionele marathonloper 
iedere dag minimaal 10 kilometer hard gelopen. Vanaf 
1997 ontwikkelde hij ernstige zwakte van de spieren en 
pijn die aanhield na rust. In 1998 werd hij onderzocht in 
Wurzburg, Duitsland, waar bleek dat hij aan een lichte 
vorm van myopathie leed (spierziekte die wordt gekenmerkt 
door zwakte, kramp en pijn in de spieren), en een geringe 
verhoging had van een spiereiwit in het bloed (creatine 
kinase (CK), betrokken bij de energievoorziening van 
de spier). Tevens bleek hij gendrager voor de ziekte van 
Huntington te zijn. 

Zijn loopprestatie verminderde met de tijd en in 2004 
werd hij opnieuw onderzocht. Bij dat onderzoek toonde 
hij duidelijke symptomen passende bij de ziekte van 
Huntington: chorea, langzame oogvolgbewegingen en 
enige vertraging van bewegingen (bradykinesia) met een 
motorscore van 8 op de Unified Huntington’s Disease 
Rating Scale. Hij had nog steeds een lichte myopathie en 
een verhoogd CK. In een biopsie van de spier werd geen 
ophoping van het huntintine eiwit gevonden maar wel een 
zeer sterke opeenhoping van sterk vergrote mitochondria 
(de energieleveranciers van een cel). De activiteit van 
een bepaald mitochondrisch enzym genaamd complex 
IV cytochrome c oxidase was ernstig verminderd. Dit 
enzym is betrokken bij de energieproductie die nodig is 
voor de cel. Verder was het niveau van citraat synthese, 
een kenmerkend enzym voor intacte mitochondria, 
duidelijk verhoogd. Deze resultaten duiden erop dat de 
energievoorziening voor de spiercellen lager was dan het 
geval zou moeten zijn.

De belangrijkste boodschap van deze patiëntbeschrijving 
is de bevinding dat intensieve lichamelijke inspanning 

mitochondriale myopathie in de hand zou kunnen werken 
in de begin fase van de ziekte van Huntington. Het niet 
goed werken van de mitochondria in spier- en hersencellen 
van HD patiënten is eerder beschreven, vooral bij patiënten 
met erg lange CAG herhalingen van het HD gen. Tevens 
zijn er verstoringen van de zuurstoftoevoer naar de 
mitochondria gevonden in de spieren van muizen met het 
Huntington gen. Desondanks is mitochondriale myopathie 
als een eerste symptoom van de ziekte van Huntington niet 
eerder herkend. 

Hoewel het huntingtin eiwit voorkomt in alle cellen van 
het lichaam is het niet duidelijk waarom de ziekte van 
Huntington alleen de hersenen aantast. Middelgrote 
zenuwcellen in het striatum (een hersenstructuur 
die verantwoordelijk is voor de controle van onze 
bewegingen), die het meeste aangedaan zijn door HD, 
tonen een van de hoogste stofwisselingssnelheden van de 
hersenen. Er is lange tijd gedacht dat dit de neuronen zo 
verzwakt maakt bij HD. 

De resultaten die Kosinski en collega’s hebben beschreven 
geeft misschien nieuw bewijs voor de rol van de 
mitochondria bij de celdood bij HD. Mogelijkerwijs onthult 
dit nieuwe moleculaire kenmerken van de ziekte die 
gebruikt kunnen worden in onderzoek en kan het helpen 
bij het opzetten van therapeutische strategieën gebaseerd 
op nieuwe onderzoeken, zoals het verlagen van de 
stofwisselingssnelheden van de meest zwakke neuronale 
systemen.
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