– The first step in treatment includes airway protection, usually managed by intubation.
– Imaging may be inconclusive, and bronchoscopy – rigid or
flexible – is essential to establish the site and cause of the bleeding.
– Bronchoscopy may be therapeutic in that a balloon catheter
may be inserted in the bleeding airway in order to tamponade
the source of bleeding.
– Embolisation of pathological bronchial arterial vessels is the
treatment of choice in most cases; surgery is limited to causes
that cannot be managed by the endovascular treatment modality, or to cases that fail to respond to embolisation.
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Medische vignetten

Van gen naar ziekte; pseudoxanthoma elasticum en het ABCC6-gen
a.a.b.bergen, a.s.plomp, t.g.m.f.gorgels en p.t.v.m.de jong
de ziekte
Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is een zeldzame erfelijke aandoening van het zachte bindweefsel. Bij PXEpatiënten treden verkalking en fragmentatie van de elastische vezels op in onder meer de huid, in de membraan
van Bruch in het netvlies, en in het cardiovasculaire systeem en het maag-darmstelsel.1 Er kunnen papels van
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het mondslijmvlies ontstaan, vooral in de mondhoekplooien, en in de buigplooien van de ellebogen, de nek,
de oksels en de liezen kan er overtollige of abnormale
huid zijn.
De eerste verschijnselen van PXE die vaak worden
opgemerkt, zijn karakteristieke gelige verdikkingen van
de huid. Deze huidafwijkingen verschijnen meestal eerst
lateraal in de hals en later in andere buigplooien (liezen,
knieholten). Door verlies van elasticiteit kunnen in een
later stadium overtollige huidplooien ontstaan (figuur
1). De diagnose ‘PXE’ kan worden bevestigd door een
calciumspecifieke Von Kossa-kleuring van een biopt uit
een aangedaan huidgedeelte (figuur 2).1
Vóór het 30e levensjaar heeft een groot deel van de
PXE-patiënten breuken in het membraan van Bruch in
het netvlies (figuur 3). Vanuit deze zogenaamde angioide strepen kan vaatnieuwvorming vanuit het vaatvlies
onder het netvlies naar het retinale pigmentepitheel en

PXE-mutaties resulteert in volledig functieverlies van
het ABCC6-eiwit. Er bestaan tenminste 2 ABCC6-pseudo-genen in het genoom. Er zijn geen aanwijzingen dat
er eventueel een ander gen, naast ABCC6, betrokken is
bij PXE.
het eiwit
ABCC6, ofwel ‘multidrug-resistance gene 6’ (MRP6),
vertoont grote gelijkenis met MRP1, een gen dat betrokken is bij multigeneesmiddelenresistentie, en met
het ‘cystic fibrosis transmembrane conductance regulator’(CFTR)-gen, dat betrokken is bij cystische fibrose.
Alledrie de genen maken deel uit van een grote familie
van ‘ATP-binding cassette’(ABC)-transporters, transmembraaneiwitten die ATP-afhankelijk transport van
allerlei moleculen over de membranen verzorgen (figuur 5).
figuur 1. De aangedane huid in de nek van een patiënt met
pseudoxanthoma elasticum wordt gekenmerkt door gelige
papels en plaques, overtollige huidplooien en verlies van elasticiteit.

naar de neurale retina plaatsvinden, waardoor ernstige
visusproblemen kunnen ontstaan.1 Typische oogafwijkingen bij PXE-patiënten zijn verder een mozaïekachtige hyperpigmentatie van het netvlies (‘peau d’orange’;
figuur 4) en het verschijnen van ronde, witte, komeetachtige bolletjes op het netvlies, met een diffuse staart.
Bij PXE-patiënten is het risico op hart- en vaatziekten
verhoogd ten gevolge van de fragmentatie van de elastische vezels in de vaatwand.1
Het stellen van de diagnose ‘PXE’ is niet altijd eenvoudig. Harde, uniforme internationale klinische criteria daarvoor ontbreken. Daarnaast telt de differentiaaldiagnose voor PXE tenminste 50 andere afwijkingen
waarbij PXE-achtige huidafwijkingen of angioïde strepen in het oog zijn beschreven.1
PXE-patiënten moeten contactsporten en stollingsremmers vermijden vanwege een verhoogde kans op
bloedingen in oog, maag en nier. Een hoge cholesterolconcentratie en hypertensie dienen te worden vermeden
in verband met versnelde atherosclerose. Roken is uit
den boze. Patiënten moeten tijdig en regelmatig worden
gecontroleerd door huisarts en oogarts, en moeten worden voorgelicht over de verhoogde kans op en gevolgen
van bloedingen in diverse organen. Gezien het erfelijke
karakter van de aandoening komen patiënten en familieleden in aanmerking voor genetisch advies door een
klinisch geneticus.
het gen
PXE is vrijwel altijd autosomaal recessief erfelijk. In
minder dan 2% van de families komt mogelijk een autosomaal dominante erfmodus voor.2 PXE wordt veroorzaakt door mutaties in één gen op de korte arm van
chromosoom 16, ABCC6.3 Het ABCC6-gen heeft 31
exonen, die coderen voor een 4,5-kb-mRNA, en een
eiwit van 1503 aminozuren. Het overgrote deel van de

de cel
Het ABCC6-gen komt voornamelijk tot expressie in de
lever en de nier. In de door PXE aangedane weefsels
(huid, netvlies, vaten) of in elastinerijk weefsel, zoals de
long, komt ABCC6 nauwelijks of niet tot expressie. Het
ABCC6-eiwit werd gelokaliseerd op basolaterale celmembranen, waar het mogelijk (onder andere) kleine
organische anionen terug naar het bloed transporteert.

b

a
figuur 2. Microscopische opname van (a) huid van een patiënt met pseudoxanthoma elasticum en (b) normale huid. De
donkere strepen zijn elastinevezels, die zijn gekleurd volgens
Von Kossa. Deze zijn in de aangedane huid gefragmenteerd en
gecalcificeerd. Vergroting: 125 maal.
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bloedvaten

papil

angioïde streep

figuur 3. Fundusfoto van het nasale deel van het linker oog van een patiënt met pseudoxanthoma elasticum. De uitwaaierende
bloedvaten zijn roodgekleurd. Dwars door het oog, van rondom de papil naar de periferie, loopt een wat donkeroranje gekleurde scheur van het Bruch-membraan: een angioïde streep.

De eventuele relatie tussen weefselspecifieke ABCC6expressie, getransporteerde substraten, eiwitlokalisatie
en (de variabiliteit van) het ziektebeeld is nog onduidelijk.
de populatie
PXE komt tenminste bij 1 op de 75.000 personen voor.
Ernst en verloop van de klinische verschijnselen zijn
zeer variabel, zelfs binnen PXE-families. Ongeveer 30%
van alle PXE-patiënten in Nederland heeft een ABCC6mutatie, waardoor de synthese van het eiwit op plaats
1141 wordt onderbroken.1

diagnostiek
Sinds 1 jaar wordt DNA-diagnostiek aangeboden voor
PXE bij het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut/Academisch Medisch Centrum in Amsterdam; inmiddels zijn in het kader van onderzoek en routinediagnostiek meer dan 110 PXE-patiënten of -families onderzocht (www.ioi.knaw.nl). De diagnostiek wordt uitgevoerd met behulp van ‘denaturing high pressure liquid’chromotografie (DHPLC) en ‘direct sequencing’. Bij
80% van alle PXE-patiënten wordt tenminste één
ABCC6-mutatie gevonden. Alhoewel de exacte pathogenese van PXE nog niet is opgehelderd, levert ABCC6-

figuur 4. Fundusfoto van het oog van een patiënt met pseudoxanthoma elasticum. In het beginstadium van de aandoening is
een mozaïekachtige verkleuring van de fundus te zien, een zogeheten ‘peau d’orange’.
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figuur 5. Schematisch overzicht van het ‘multidrug-resistance gene 6’(MRP6)-eiwit (ABCC6-eiwit), dat is gemuteerd bij pseudoxanthoma elasticum. Aangegeven zijn de kenmerken van het eiwit en het type en de positie van pathogene mutaties die tot nu
toe gevonden zijn, DNA-deleties uitgezonderd. Op eiwitniveau betekent, bijvoorbeeld, ‘R1141X’ dat de synthese van het eiwit
op positie 1141 wordt afgebroken; A = alanine; C = cysteïne; D = asparaginezuur; F = fenylalanine; G = glycine; H = histidine;
I = isoleucine; K = lysine; L = leucine; M = methionine; N = asparagine; P = proline; Q = glutamine; R = arginine; S = serine; T =
threonine; V = valine; W = tryptofaan; X = aanduiding dat hier de eiwitsynthese wordt afgebroken; Y = tyrosine. (): ‘Walkermotief’: een specifieke DNA-sequentie die karakteristiek voorkomt bij de ABC-transportergensuperfamilie, waartoe ook MRP6
behoort. Op DNA-niveau betekent, bijvoorbeeld, ‘1995delG’ dat op plaats 1995 de nucleotide G ontbreekt; A = adenosine; C =
cytidine; G = guanosine; T = thymidine; (): mutatie; ( ): ‘splice-site’-mutatie; ins = insertie; IVS geeft het intronnummer aan;
‘GT’ geeft een vervanging aan van G door T; IVS21+1GT betekent dat in intron 21, geteld van het 5′-uiteinde van het intron,
op basenpaarpositie +1 een G door een T is vervangen; IVS26-1 GA betekent dat in intron 26, geteld van het 3′-uiteinde van
het intron, op basenpaarpositie –1 een G vervangen is door een A.

koppelingsonderzoek (‘linkage’) of -mutatieanalyse een
belangrijke bijdrage aan de diagnostiek van PXE.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning:
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

abstract
From gene to disease; pseudoxanthoma elasticum and the
ABCC6 gene. – Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is a hereditary disease of the connective tissue characterized by progressive dystrophic mineralization of elastic fibres. PXE patients
have skin lesions, may experience loss of visual acuity and cardiovascular complications. The inheritance pattern of PXE is
almost always autosomal recessive. In less than 2% of the families, PXE may be inherited in an autosomal dominant fashion.
PXE is caused by mutations in the ABCC6 (MRP6) gene. The
R1141X mutation is by far the most common mutation; it has
been identified in 19 patients, or 30% of all PXE-patients in the

Netherlands. The molecular pathology of PXE is complicated
by yet unknown factors causing a variable clinical expression
of the disease. In 80% of the 110 PXE patients the authors
studied, at least one ABCC6 mutation was found. Molecular
diagnostics of PXE is especially useful to confirm the clinical
diagnosis.
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