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Pseudoxanthoma elasticum
Een aandoening met verschillende manifestaties
Tycho R. Tromp, Guido Kranenburg, J. (Annette) Ossewaarde-van Norel en Wilko Spiering

Achtergrond

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is een zeldzame, autosomaal recessief overervende aandoening die wordt gekenmerkt door progressieve calcificatie van elastinevezels.
	Casus Wij beschrijven 2 patiënten met verschillende uitingen van PXE. Een 11-jarig meisje bezocht de
dermatoloog vanwege gelige papels in haar hals. De dermatoloog stelde de diagnose PXE
door een huidbiopt. Enkele jaren later ontwikkelde patiënte claudicatieklachten op basis
van arteriële calcificaties. Na gesuperviseerde looptraining namen deze klachten af.
		
Een 55-jarige man kwam bij de oogarts vanwege plots ontstane beeldvervorming. De oogarts
ontdekte een subretinale bloeding en zag retina-afwijkingen die kenmerkend zijn voor PXE.
Ernstig visusverlies werd voorkomen door ooginjecties met anti-VEGF. Bij aanvullend
onderzoek werden er pseudoxanthomen en arteriële calcificaties gevonden.
	Conclusie PXE is een zeldzame monogenetische aandoening met dermatologische, oculaire en vasculaire
manifestaties. Aan de hand van 2 patiënten hebben wij laten zien dat de initiële presentatie en het klachtenpatroon sterk kunnen verschillen.

P

seudoxanthoma elasticum (PXE) ontleent zijn
naam aan de huidafwijkingen – op xanthoom lijkende papels – en ontstaat door calcificatie van
elastinevezels. Patiënten met PXE kunnen diverse klinische uitingen hebben. Vasculaire aandoeningen, en dan
met name perifeer arterieel vaatlijden, komen vaak voor
vanwege vaatwandcalcificaties. Calcificaties in de membraan van Bruch, de laag onder het retinale pigmentblad
in het oog, geven een vergroot risico op ernstig visusverlies door subretinale neovascularisaties. In dit artikel
beschrijven wij 2 patiënten met verschillende uitingen
van PXE.
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Patiënt A, een 11-jarig meisje, kwam bij de dermatoloog
in verband met al jaren bestaande gelige papels in haar
hals en liesplooien (figuur 1). De bultjes jeukten niet en
gaven geen andere klachten. Patiënte had een blanco voorgeschiedenis, ze gebruikte geen medicatie en vergelijkbare
huidafwijkingen kwamen niet in haar familie voor.
De dermatoloog nam een huidbiopt van de afwijking. Bij
microscopisch onderzoek van dit biopt werden fragmentatie en calcificatie van elastinevezels in de dermis gezien.
Op basis van deze bevindingen werd de diagnose ‘PXE’
gesteld.
Enkele jaren later merkte patiënte soms een krampend en
zwaar gevoel in haar benen tijdens het voetballen. Hierdoor kon ze moeilijk met haar teamgenoten meekomen
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Epidemiologieenpathofysiologie
De prevalentie van pseudoxanthoma elasticum (PXE) wordt geschat
op 2-4 per 100.000. PXE komt 2 keer vaker bij vrouwen dan bij mannen
voor maar er lijken geen geografische of etnische verschillen te zijn.5
In 2000 werd ontdekt dat mutaties in het ABCC6-gen aan PXE ten
grondslag liggen.6,7 Het ABCC6-gen codeert voor een effluxtransporter
en komt voornamelijk tot expressie in de lever, waar het de vorming
van pyrofosfaat faciliteert. De vorming van pyrofosfaat in de lever is
de belangrijkste bron van pyrofosfaat in het bloed.8 Pyrofosfaat
beschermt tegen calcificatie van elastinevezels.9 Door de relatieve
afwezigheid van circulerend pyrofosfaat, ontbreekt deze bescherming en treedt er versnelde calcificatie van elastinevezels op.

gebruikte geen medicijnen en had een negatieve familieanamnese voor PXE. Bij lichamelijk onderzoek werden
pseudoxanthomen in de hals, oksels, elleboogplooien en
onderlip gezien. Een looptest toonde beginnend perifeer
arterieel vaatlijden. Op de CT-scan werden calcificaties
in de carotissifon, linker coronairarterie, A. lienalis, distale aorta, iliacale arteriën en meest uitgesproken in de
femorale en crurale arteriën gezien (figuur 3). DNAonderzoek bevestigde de diagnose ‘PXE’.
De metamorfopsie nam geleidelijk af en patiënt behield
zijn gezichtsscherpte. Periodieke intravitreale antiVEGF-injecties bleven nodig om het risico op neovascularisaties te verkleinen.

Beschouwing
en werd ze vaker gewisseld tijdens wedstrijden. Vanwege
deze klachten werd patiënte naar het UMC Utrecht verwezen, waar de artsen aan perifeer arterieel vaatlijden bij
PXE dachten. Een looptest toonde een perfusiestoornis
van beide benen. Een aanvullende CT-scan liet vasculaire
calcificaties in onder andere de crurale en femorale arteriën zien.
Hoewel patiënte geen visusproblemen had, werd ze,
gezien de frequente oogbetrokkenheid bij PXE, verwezen
naar de oogarts. Haar visus was inderdaad ongestoord,
maar bij fundoscopisch onderzoek waren beginnende
oculaire manifestaties van PXE te zien: enkele korte
angioïde strepen en een gebied van peau d’orange. De
diagnose ‘PXE’ werd bevestigd door DNA-onderzoek dat
2 pathogene mutaties in het ABCC6-gen toont.
Patiënte kreeg gesuperviseerde looptraining. Die gaf een
duidelijke verbetering van de klachten in haar benen.
Gezien het risico op visusstoornissen blijft zij onder controle van de oogarts.
Patiënt B, een 55-jarige man, kwam bij de oogarts vanwege plots ontstane beeldvervorming van het linkeroog.
De visus was bij oogonderzoek 1,2 beiderzijds, maar de
test met de amslerkaart toonde links metamorfopsie. Bij
fundoscopisch onderzoek werden beiderzijds angioïde
strepen gezien (figuur 2). Optische coherentietomografie
toonde vocht in de retina van het linker oog en met een
fluorescentie-angiogram werd op diezelfde plaats een
kleine subretinale vaatlekkage gezien. Tijdens lichamelijk onderzoek zag de oogarts gelige papels in de hals van
patiënt. Op basis van het klinische beeld werd de diagnose ‘PXE’ gesteld. Patiënt kreeg ooginjecties met antivasculaire-endotheliale-groeifactor (VEGF) om de subretinale neovascularisatie te remmen.
Patiënt ging voor vervolgonderzoek naar het UMC
Utrecht. Bij navraag bleek hij af en toe kramp te hebben
bij het lopen. Hij had een blanco voorgeschiedenis,
2

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is een zeldzame, autosomaal recessieve aandoening waarbij progressieve calcificaties van elastinevezels kunnen optreden van de huid,
ogen en bloedvaten (OMIM#264800). Patiënten met PXE
hebben vanwege mutaties in het ABCC6-gen een significant verlaagde serumconcentratie van anorganisch pyrofosfaat, een stof die normaliter ectopische mineralisatie
remt (zie uitleg ‘epidemiologie en pathofysiologie’).8
Vanwege de zeldzaamheid, de verscheidenheid in
uitingsvormen en ernst van klachten, wordt PXE soms
laat herkend. De behandeling van patiënten met PXE is
symptomatisch en gericht op cardiovasculair risico
management.

FIGUUR 1 Foto van de laterale zijde van de hals van patiënt A met gelige
papels. (Afgedrukt met toestemming van belanghebbende.)
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Calcificatie van elastinevezels in de dermis is zichtbaar
als gelige papels. In een verder gevorderd stadium kunnen deze papels samensmelten tot plaques en uiteindelijk
kan de huid zijn elasticiteit verliezen.1
Calcificatie van elastinevezels leiden tot broosheid en
scheuren in het membraan van Bruch, waardoor onderliggende bloedvaten uit de choroidea de retina kunnen
ingroeien. Deze subretinale neovascularisaties kunnen
ernstige visusstoornissen veroorzaken.2 In figuur 2 en 4
zijn enkele fundoscopische kenmerken van PXE te zien.
Bij een aanzienlijk deel van de patiënten met PXE ontstaat gedurende het leven ook chorioretinale atrofie, wat
tot visusdaling kan leiden.

Onderzoek
Meer inzicht in de onderliggende mechanismen van pseudoxanthoma
elasticum (PXE) leidde tot nieuwe ideeën over behandeling van
patiënten met PXE. Dit jaar is in het UMC Utrecht de Treatment of
Ectopic Mineralisation in Pseudoxanthoma elasticum (TEMP)-studie
gestart; een dubbelblinde, placebogecontroleerde trial die de veiligheid en effectiviteit van etidroninezuur, een bisfosfonaat, onderzoekt als behandeling van patiënten met PXE (Nederlands Trial
Register: NTR5180). Bisfosfonaten – analogen van pyrofosfaat –
hebben, naast hun bekende anti-osteoporotische werking, ook een
beschermende werking tegen ectopische mineralisatie in
ABCC6-‘knock-out’-muizen.10
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Manifestaties

angioïde streep
gebied van peau d’orange

FIGUUR 2 Fundoscopie van het linkeroog van patiënt B, beeld na anti-VEGF-injecties. Er zijn angioïde strepen te zien die de indruk wekken van een breuklijn.
Temporaal in de achterpool is een gebied van peau d’orange zichtbaar. (Afgedrukt met toestemming van belanghebbende.)

calcificatie

A. femoralis

FIGUUR 3 CT-scan van patiënt B, transversale coupe ter hoogte van het distale deel van het femur. In het rechterbeen is een circulaire calcificatie van de A.
femoralis zichtbaar. (Afgedrukt met toestemming van belanghebbende.)
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• Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is een autosomaal
recessief overervende aandoening die wordt gekenmerkt
door progressieve calcificatie van elastinevezels met
dermatologische, oculaire en vasculaire manifestaties.
• De individuele klinische uiting van symptomen bij
patiënten met PXE verschilt sterk.
• Gelige papels in de hals en lichaamsplooien zijn een
dermatologische uiting van PXE.
• Calcificatie van het membraan van Bruch, de laag onder
het retinale pigmentblad in het oog, geeft een verhoogd
risico op ernstig visusverlies door subretinale
neovascularisaties.
• Vasculaire ziekten, en dan met name perifeer arterieel
vaatlijden, komen vaak voor bij patiënten met PXE door
calcificaties in de tunica media van de vaatwand.
• Er bestaat geen behandeling voor patiënten met PXE,
maar het bisfosfonaat etidroninezuur lijkt veelbelovend
op basis van proefdieronderzoek.

Calcificatie van elastinevezels in de tunica media van
arteriën leidt tot vaatstijfheid en kan uiteindelijk arteriële obstructie veroorzaken. Deze calcificaties zijn in het
algemeen het meest uitgesproken in de arteriën van de
onderbenen (zie figuur 3). Claudicatio intermittens is
daarom een veelvoorkomende uiting van vasculaire
betrokkenheid bij PXE. Er bestaat verder een verhoogd
risico op cerebrovasculaire ischemische ziekte en gastrointestinale bloedingen.3
Er is een opvallende verscheidenheid in uitingen van

PXE. Dermatologische, oculaire en vasculaire betrokkenheid komen in verschillende gradaties en combinaties
voor. Zelfs binnen families met eenzelfde mutatie kunnen fenotypes sterk verschillen.4
Diagnose

De diagnose ‘PXE’ wordt gesteld op basis van het klinisch
beeld van huid en ogen, zo nodig in combinatie met een
huidbiopt en genetisch onderzoek.1 Soms wordt PXE op
jonge leeftijd ontdekt, zoals bij patiënt A, maar meestal
beginnen de eerste klachten pas in de derde of vierde
decade. PXE wordt soms laat herkend door de zeldzaamheid en de wisselende klinische presentatie.
Behandeling

Er bestaat geen curatieve behandeling voor patiënten
met PXE. Op dit moment wordt een trial uitgevoerd naar
de effectiviteit van het bisfosfonaat etidroninezuur als
mogelijke behandeling voor PXE (zie uitleg ‘onderzoek’).
Gezien de vaatbetrokkenheid is het aanpakken van cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met PXE
belangrijk, hoewel niet bewezen is dat hiermee verdergaande vaatverkalking kan worden afgeremd. Behandeling met bijvoorbeeld een statine of aspirine hoeft alleen
bij de gangbare indicaties voor deze middelen gegeven te
worden. Bevordering van collateraalvorming middels
looptraining, zoals bij patiënt A, is een effectieve behandeling van perifeer arterieel vaatlijden. Indien er vaatlekkage uit subretinale neovascularisaties optreedt zijn
anti-VEGF-ooginjecties, zoals bij patiënt B gegeven werden, cruciaal voor het behouden van de visus.

kometenstaartleasies

FIGUUR 4 Fundoscopie van het linkeroog van een patiënt met pseudoxanthoma elasticum waarop 2 ‘kometenstaartlaesies’ te zien zijn. (Deze patiënt komt niet voor
in het artikel.) Kometenstaartlaesies zijn specifiek voor pseudoxanthoma elasticum maar worden in slechts een deel van de patiënten waargenomen.
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In dit artikel hebben wij 2 patiënten met verschillende
klinische uitingen van pseudoxanthoma elasticum (PXE)
beschreven. PXE is een zeldzame, monogenetische aandoening met progressieve calcificaties van elastinevezels
die zich met dermatologische, oculaire en vasculaire
symptomen kunnen manifesteren. Een homozygote
mutatie in het ABCC6-gen leidt waarschijnlijk tot verminderd anorganisch pyrofosfaat, een natuurlijke remmer van ectopische calcificatie. Behalve cardiovasculaire
risicoreductie en symptoombestrijding bestaat er geen

behandeling voor patiënten met PXE. De effectiviteit van
etidroninezuur als behandeling wordt in het UMC
Utrecht in studieverband onderzocht.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Conclusie

