
 

 

 University of Groningen

Tyrosinemia type 1
van Ginkel, Wiggert

DOI:
10.33612/diss.137426908

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Ginkel, W. (2020). Tyrosinemia type 1: Remaining challenges after introduction of NTBC. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.137426908

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.137426908
https://research.rug.nl/en/publications/e7896994-f564-4fd0-991d-7f22eeafef1d
https://doi.org/10.33612/diss.137426908


English summary

Dutch summary (Nederlandse samenvatting)

Abbreviations

Acknowledgements (Dankwoord)

About the author

List of publication

CHAPTER 
Appendices

7



Summary
Tyrosinemia type 1 (TT1) is an inherited disorder of tyrosine metabolism. 
The deficiency of the enzyme fumarylacetoacetate hydrolase among others 
results in severe liver failure, neurological symptoms and hepatocellular 
carcinoma. Since the introduction of 2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenoyl)-
1,3-cyclohexanedione (NTBC), outcome has improved tremendously. At the 
same time, many questions remain unanswered. The aim of this thesis was to 
investigate some of the remaining challenges, including (1) the risk for long 
term liver problems, (2) the neuropsychological problems that have recently 
been observed and (3) ways to improve metabolic control monitoring. 

How to monitor the risk of hepatocellular carcinoma (HCC) de-
velopment?

The case we presented in Chapter 2a was the first reported case in which 
(early) HCC was detected without increase in AFP nor lesions at imaging that 
were clearly indicative of HCC. We therefore concluded that a new lesion at 
imaging is highly suggestive of HCC in TT1 patients. Due to the increased 
risk of HCC development, the current recommendation is to screen every 
TT1 patient regularly with liver imaging for HCC development. However, 
especially patients who started late with NTBC, have α-1-fetoprotein (AFP) 
concentrations that fail to normalize within 1-2 years, or show a lesion on 
imaging, have repeatedly shown to be susceptible for HCC (as the patient 
presented in Chapter 2a). This is in contrast to patients who are pre-
clinically diagnosed and treated, since no liver cancer has been reported in 
these patients. Therefore, in Chapter 6 we propose to adjust the screening 
protocol based on individual patient characteristics and risk factors. We 
think screening in low risk patients can be done with AFP alone, while liver 
imaging remains necessary in patients with a higher risk of HCC. In this way, 
unnecessary liver imaging can be prevented in so called low-risk patients.

Sub-optimal NTBC treatment, which could be defined as a particular 
NTBC treatment strategy without normalization of succinylacetone (SA) 
concentrations, is considered to be another risk factor for HCC development. 
Due to the long half time of blood SA and the clear improvement in sensitivity 



of blood SA measurements, blood SA is very suitable for treatment monitoring 
and preferred above urinary SA. The diurnal and daily variation of blood NTBC 
and SA concentrations were studied in 18 TT1 patients in Chapter 2b. In this 
chapter, we demonstrated that increased SA concentrations are frequently 
found in TT1 patients, which could increase their risk for HCC development. 
Due to the clear correlation between NTBC and SA concentrations, a higher 
NTBC dose would probably be effective to prevent increased SA concentrations. 
Alternatively, changing a single dosing strategy to twice daily NTBC might be 
helpful has been shown in Chapter 2b. 

What is the cognitive-behavioral phenotype of TT1 patients 
and which factors contribute the cognitive dysfunction that 
has been reported?

In Chapter 3, we demonstrated in a relatively large prospective study that 
TT1 patients are at risk for a non-optimal neuropsychological and behavioral 
outcome. This research showed that apart from IQ, a broad range of 
neurocognitive and behavioral problems was observed in NTBC and dietary 
treated TT1 patients. Differences in neurocognitive outcome are not only found 
between TT1 patients and age and gender matched controls, but between TT1 
patients and PKU patients as well. These deficiencies are especially apparent 
when multiple cognitive abilities are required at the same time. Regarding 
behavior, both internalizing and externalizing behavioral problems have been 
observed, although attention problems were the most striking with about half 
of the TT1 patients scoring in the clinical range. All these neurocognitive and 
behavioral problems could have an effect on the reported quality of life as has 
been shown in Chapter 3b.

Interestingly, a clear interindividual variation in the cognitive-behavioral 
profile is seen, leaving the question why some TT1 patients are prone for 
neuropsychological and behavioral problems while others are not. Chapter 
3b showed some indications that low plasma phenylalanine concentrations in 
early life and high tyrosine concentrations throughout life could have a negative 
effect on the cognitive-behavioral outcome of TT1 patients, which could be 
explained by the pathophysiological mechanisms investigated in Chapter 4. 
The theoretical calculations and research in TT1 mice in Chapter 4 showed 
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that high plasma tyrosine concentrations lead to (1) high brain tyrosine 
concentrations, (2) outcompete the brain influx of other large neutral amino 
acids, especially phenylalanine since plasma phenylalanine concentrations are 
already low and (3) could result in changes in neurotransmitter concentrations. 

How to improve metabolic control monitoring?

Frequent monitoring of plasma phenylalanine and tyrosine concentrations 
is considered crucial for the considered effects on the neuropsychological 
and behavioral outcome as explained above. Although home monitoring is 
frequently done with dried blood spots (DBS), its validity is of ongoing debate. 
Chapter 5a investigated the agreement between phenylalanine and tyrosine 
concentrations as measured using different types of blood sampling. It was 
shown that both DBS and plasma phenylalanine and tyrosine concentrations 
can be made comparable by using a lab specific correction factor. Still, 
adequate measurement of phenylalanine concentrations below normal remain 
a challenge. 

These low phenylalanine concentrations are frequently seen in TT1 patients, 
especially during the afternoon. To prevent these low phenylalanine 
concentrations, phenylalanine supplementation is sometimes given 
without precise understanding of its effect on phenylalanine and tyrosine 
concentrations. Therefore, the effect of different amounts of extra 
phenylalanine was investigated in Chapter 5b. We illustrated that a 20mg/
kg/day of extra phenylalanine could prevent most of the low phenylalanine 
concentrations without increasing tyrosine concentrations too much. In this 
way, phenylalanine supplementation can be helpful in day-to-day treatment of 
TT1. This research also showed that to evaluate phenylalanine concentrations 
adequately, phenylalanine concentrations should be measured before lunch 
instead of before breakfast which is normally done. 

Finally, the studies as presented in this thesis are discussed and placed in a 
broader perspective in Chapter 6. This chapter also provides challenges and 
opportunities for further research. 



Dutch Summary (Nederlandse samenvatting) 
Tyrosinemie type 1 (TT1) is een erfelijke stofwisselingsziekte waarbij een 
specifieke bouwsteen van eiwitten, namelijk het aminozuur tyrosine, niet 
goed afgebroken kan worden. Door dit defect hopen schadelijke producten 
zich in verschillende delen van het lichaam op, waardoor onder andere 
ernstig leverfalen, leverkanker en neurologische klachten ontstaan. Sinds 
de introductie van het medicament 2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenoyl)-
1,3-cyclohexanedione (NTBC) zijn de uitkomsten verbeterd en is de 
levensverwachting duidelijk toegenomen. Aangezien NTBC zorgt voor een 
sterke stijging van de tyrosine concentraties, dient de behandeling met NTBC 
gecombineerd te worden met een zeer strikt eiwitbeperkt dieet, waarbij alle 
aminozuren met uitzondering van tyrosine en fenylalanine (voorloper van 
tyrosine) vervolgens gesuppleerd worden.   

Ondanks de behandeling met NTBC en dieet bestaan er nog verschillende 
uitdagingen. Het doel van dit proefschrift was om de volgende uitdagingen 
te onderzoeken: (1) het persisterende risico op leverproblemen, (2) de 
neuropsychologische problemen die de laatste jaren gerapporteerd zijn en (3) 
de verschillende manieren om de metabole controle te verbeteren.

Hoe dient het risico op leverkanker gemonitord te worden?

Dankzij de behandeling met NTBC is het risico op leverkanker weliswaar 
afgenomen, maar desalniettemin is het risico is nog steeds hoger dan in 
de algemene populatie. Daarom wordt momenteel bij alle TT1 patiënten 
regelmatig gecontroleerd of er leverkanker in wording is. Dit wordt gedaan 
door in het bloed de tumormarker α-1-fetoproteine (AFP) te bepalen en 
beeldvorming van de lever te verrichten middels echo, CT- of MRI-scan. 

In hoofdstuk 2a presenteerden wij een casus waarin met behulp van 
beeldvorming nieuwe afwijkingen in de lever gevonden werden. Dit waren 
afwijkingen die niet verdacht waren voor leverkanker. Daarnaast was er (nog) 
geen sprake van een stijging in AFP concentraties. Desalniettemin bleek er bij 
pathologisch onderzoek sprake te zijn van leverkanker. Daaruit concludeerden 
wij dat een nieuwe afwijking op beeldvorming bij TT1 patiënten beschouwd 
moet worden als leverkanker totdat het tegendeel bewezen is. 
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De ziekte TT1 werd bij deze patiënt vastgesteld in het ziekenhuis toen er sprake 
was van acuut leverfalen. Pas daarna werd NTBC gestart. De AFP concentraties 
daalden langzaam en waren na 2 jaar nog niet binnen de normaalwaardes 
en tot slot waren er bij deze patiënt nieuwe afwijkingen op beeldvorming 
gezien. Vooral patiënten met één of meerdere van deze bovengenoemde 
factoren hebben een verhoogd risico op leverkanker. Dit is in tegenstelling tot 
patiënten die direct na de geboorte gediagnosticeerd en behandeld worden. 
In deze patiënten is namelijk nog nooit leverkanker gerapporteerd. Daarom 
stellen wij in hoofdstuk 6 van dit proefschrift voor dat de te verrichten 
controles aangepast moeten worden aan individuele patiëntkarakteristieken 
en risicofactoren. Wij denken dat voor laag-risico-patiënten kan worden 
volstaan met regelmatige controle van AFP concentraties en dat routinematige 
beeldvorming van de lever in deze laag risico patiënten niet nodig is.

Naast de hiervoor benoemde risicofactoren voor leverkanker, wordt 
suboptimale behandeling met NTBC als een risicofactor beschouwd. 
Suboptimale NTBC behandeling kan worden gedefinieerd als een bepaalde 
NTBC dosering waarbij nog steeds verhoogde concentraties van succinylaceton 
(SA) gevonden worden. SA is een afgeleide van de verschillende stoffen die 
ophopen bij TT1 en schadelijke zijn voor de lever. Door de lange halfwaardetijd 
en de verbeterde laboratorium technieken is bloed SA een goede maat voor 
het monitoren van de behandeling. In hoofdstuk 2b werd de variatie van 
bloed SA en NTBC concentraties binnen één dag en tussen verschillende 
dagen onderzocht. Hieruit bleek dat verhoogde bloed SA concentraties toch 
nog relatief vaak gevonden worden, met name bij patiënten die NTBC als 
één gift per dag innemen. Daarom concludeerden wij dat het verdelen van 
de dagelijkse hoeveelheid NTBC over 2 giften per dag nuttig kan zijn voor het 
voorkomen van verhoogde SA concentraties.

Wat is het cognitief-gedragsprofiel van TT1 patiënten en welke 
factoren dragen bij aan hun suboptimale cognitieve ontwikke-
ling?

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten gepubliceerd van een relatief grote 
internationale studie, waarbij niet alleen intelligentie, maar ook hogere 
hersenfuncties zoals executief functioneren en sociale cognitie, gedrag en 

 Appendices   |   241   

7



kwaliteit van leven van TT1 patiënten onderzocht werden. De uitkomsten van 
de TT1 patiënten werden vergeleken met de uitkomsten van op leeftijd en 
geslacht gekoppelde controlepersonen en met patiënten met phenylketonurie 
(een andere stofwisselingsziekte met een aantal vergelijkbare kenmerken). 
Uit het onderzoek bleek dat TT1 patiënten een verhoogd risico hebben 
op suboptimale neuropsychologische uitkomsten. Daarnaast komen 
gedragsproblemen vaak voor, waarbij met name aandachtsproblemen 
opvielen. Deze problemen zouden gerelateerd kunnen zijn aan de lagere 
kwaliteit van leven die gerapporteerd is in hoofdstuk 3b.

Hoewel wij bovenstaande conclusies konden trekken, bestaan er grote 
verschillen tussen de TT1 patiënten. Bij sommige patiënten is er sprake 
van suboptimale cognitieve uitkomsten, terwijl andere patiënten normale 
scores behaalden. Hoofdstuk 3b laat zien dat met name lage fenylalanine 
concentraties in de eerste levensjaren en hoge tyrosine concentraties op 
latere leeftijd geassocieerd zijn met gedragsproblemen. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het verschil tussen de TT1 patiënten. Daarom hebben we 
in hoofdstuk 4 deze verschillende pathofysiologische mechanismes verder 
onderzocht. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een theoretisch model 
dat de instroom van aminozuren zoals tyrosine en fenylalanine van het bloed 
naar de hersenen schat. Met behulp van dit model hebben wij een studie 
met TT1 muizen verricht waarin wij bloed en brein aminozuren en brein 
neurotransmitter concentraties gemeten hebben. Deze studies in hoofdstuk 
4 lieten zien dat de hoge bloed tyrosine concentraties kunnen leiden tot (1) 
hoge tyrosine concentraties in het brein, (2) lagere concentraties van andere 
aminozuren in het brein, met name van fenylalanine en (3) veranderingen in 
neurotransmitter concentraties.

Hoe kan metabole controle beter gemonitord worden?

Door het verwachte negatieve effect van lage fenylalanine en hoge tyrosine 
concentraties op neuropsychologische uitkomsten is frequente controle 
van bloed fenylalanine en tyrosine concentraties noodzakelijk. Ondanks 
dat deze controles reeds enkele jaren voornamelijk thuis uitgevoerd wordt 
middels bloedspots, is de betrouwbaarheid van bloedspot analyses nog steeds 
onderwerp van discussie. In hoofdstuk 5a hebben wij de overeenkomst 
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tussen verschillende manieren van bloedafname met elkaar vergeleken. 
De resultaten van deze studie toonden aan dat bloedspot fenylalanine en 
tyrosine concentraties goed vergelijkbaar kunnen worden gemaakt met de 
concentraties die gemeten worden in plasma. Daarbij is het wel belangrijk dat 
er een goede lab-specifieke correctie factor wordt gebruikt. Desalniettemin 
blijft nauwkeurige meting van te lage fenylalanine concentraties (lager dan 
normaal) een uitdaging.

Deze te lage fenylalanine concentraties worden vaak gezien in TT1 patiënten en 
wel met name gedurende de middag. Om deze lage fenylalanine concentraties 
te voorkomen kan men de eiwit inname verhogen. Een nadeel hiervan is dat 
de inname van tyrosine dan ook hoger wordt. Als alternatief wordt daarom 
ook wel extra fenylalanine gegeven. Omdat niet bekend is wat het effect 
van deze extra fenylalanine is op de fenylalanine en tyrosine concentraties 
hebben wij dit onderzocht in hoofdstuk 5b. De resultaten toonden aan dat 
een kleine hoeveelheid extra fenylalanine een groot percentage van de lage 
fenylalanine concentraties kan voorkomen, zonder dat leidt tot hoge tyrosine 
concentraties. Op deze manier kan fenylalanine suppletie een waardevolle 
toevoeging zijn aan de dietbehandeling van TT1 patiënten. Daarnaast bleek 
uit deze studie dat een mogelijk tekort aan fenylalanine beter onderzocht kan 
worden middels een bloedafname voor de lunch dan middels de gebruikelijke 
bloedafname voor het ontbijt.

Tot slot zijn de verschillende studies verder toegelicht en in breder perspectief 
geplaatst in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk worden ook mogelijkheden voor 
verder onderzoek besproken. 
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Abbreviations
5-ALA  Delta-aminolevulinic acid

5-HIAA  5-hydroxyindoleacetic acid

ASEBA  Achenbach System of Empirically Based Assessment

ASR  Adult Self Report

BBB  Blood-brain barrier

BH4  Tetrahydrobiopterin

BRIEF(-A) Behavior Rating Inventory of Executive Functioning (-   
  Adults)

CRF  Cerebral spinal fluid

CBCL  Child Behavior Checklist

DBS  Dried blood spots

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid

EF  Executive function(s)

EPM  Elevated Plus Maze

FA4L  Focused Attention 4 Letters

FAA  Fumarylacetoacetate 

FAH  Fumarylacetoacetate hydrolase

FI  Feature Identification

FR  Face Recognition

FST  Forced Swim Test

HCC  Hepatocellular carcinoma

4HPPD  4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase

HR-QoL Health-Related Quality of Life

IFE  Identification of Facial Emotions

LAT1   L-type amino acid transporter

LH  Lithium heparin

LNAA  Large neutral amino acids
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MRI  Magnetic resonance imaging

MS2D  Memory Search 2D Objects

MSUD   Maple Syrup Urine Disease

NOR  Novel Object Recognition

NTBC  2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenoyl)-1,3-cyclohexanedione

OF  Open Field

OLT  orthotopic liver transplantation

Phe   Phenylalanine

Phe/tyr ratio  Phenylalanine/tyrosine ratio

PKU  Phenylketonuria 

RT  Reaction time  

SA  Succinylacetone

SSC-SR  Novotni social skills checklist – self report

SSV  Shifting Attentional Set-Visual

SSRS  Social Skills Rating System

TAAQOL TNO AZL Adult’s Quality Of Life

TACQOL TNO AZL Children’s Quality Of Life

TT1  Tyrosinemia Type 1 

Tyr   Tyrosine

WAIS  Wechsler Adult Intelligence Scale Thrid Edition

WISC  Wechsler Intelligence Scale for Children Third or Fourth   
  Edition 

YSR  Youth Self Report

WT  Wild-type
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