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Summary

SUMMARY

This thesis describes clinical and genetic studies of pseudoxanthoma elasticum (PXE). 
PXE is a hereditary disease that a� ects connective tissue in the skin, the eye and the 
cardiovascular system. Usually the � rst signs of PXE are yellowish skin papules at the lateral 
side of the neck, often followed by other � exural sites of the body. Later these papules may 
con� uence into yellowish plaques. In course of time the a� ected skin may lose its elasticity, 
leading to redundant skin folds. Biopsies of a� ected skin demonstrate increase of elastin and 
fragmentation, clumping and calci� cation of elastic � bers. In the eye, elastic � bers are mostly 
located in Bruch’s membrane, an extracellular matrix layer between the choroid and the retinal 
pigment epithelium. Calci� cation of these � bers leads to cracks of Bruch’s membrane, which 
are visible as angioid streaks upon fundoscopy. A person does not notice angioid streaks until 
they approach the center of the retina, the macula. This leads, often in middle age, to growth 
of new vessels, hemorrhages, and macular degeneration and, consequently, loss of visual 
acuity. For the majority of the PXE patients visual impairment is the most important problem. 
In addition to skin and eye problems, PXE patients have an increased risk of gastro-intestinal 
hemorrhages and cardiovascular disease. 
Chapter 1 contains a short introduction with the aim of this thesis (chapter 1.1), followed by 
a review on the clinical, histopathological and molecular aspects of PXE (chapter 1.2). Because 
this review was published in 2003 and new insights have emerged since then, we added 
chapter 1.3 with a review of the latest developments.
In chapter 2 we attempt to answer the question whether autosomal dominant (AD) PXE 
exists, by studying the literature on AD PXE and examining putative AD families from our 
own patient cohort. We did not � nd any family with PXE in more than two generations. PXE 
in two generations can be explained by pseudodominance or possibly mild expression in 
heterozygous persons. One possible exception was one of our own families, in which we found 
only one ABCC6 mutation. The segregation of alleles was not in accordance with autosomal 
recessive inheritance. However, none of the many adult children in the third generation had 
PXE. The conclusion was that AD PXE is much rarer than previously thought, if it exists at all.
Chapter 3 describes the variation in phenotype in a group of 15 PXE patients from a genetically 
isolated population in the Netherlands. All patients were homozygous for the ABCC6 c.3775delT 
mutation. The skin abnormalities appeared to be very variable, from severe abnormalities 
around 30 years to no apparent abnormalities around 60 years. Also the presence of PXE eye 
signs varied considerably. Visual acuity was (sub)normal under the age of 50 years and varied 
from subnormal to legal blindness around age 60. Five patients had cardiovascular disease. 
Because symptoms and signs in heterozygotes had been reported in the literature, we also 
examined 44 heterozygous family members. None of these family members had any sign of 
PXE on dermatologic, histopathologic and ophthalmologic examination. 
In Chapter 4 we propose an updated classi� cation system for PXE, since the most recent 
system dated from 1994. To our opinion, this system could be improved, if only because of 
the discovery of the PXE gene in 2000. We review the most important PXE symptoms and 
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signs, propose guidelines for examination, update the PXE criteria and provide an algorithm to 
allocate any person into a category of de� nite, probable, possible or no PXE.
Chapter 5 describes the discovery of the ABCC6 gene on chromosome 16p13.1 as the PXE gene. 
ABCC6 is a member of the ATP-binding cassette (ABC) superfamily. The gene contains 31 exons 
and encodes a transmembrane protein of 1503 amino acids, with 17 transmembrane domains 
and two nucleotide binding folds. We demonstrated that the gene is highly expressed in liver 
and kidney, and, surprisingly, not in tissues a� ected by PXE. We found � ve di� erent ABCC6 
mutations in seven families. Subsequently, we analysed the gene in a total of 166 probands. 
These results can be found in chapters 6 and 7. We found 19 new mutations, making a total 
of 188 reported ABCC6 mutations in the literature, which were all put into a table, together 
with the frequencies of the di� erent mutations in our study population (Appendix 1, chapter 
7). If we exclude 20 probands, whose clinical diagnosis of PXE was not con� rmed, we found 
a mutation in 79% of alleles and at least one mutation in 87% of probands. Forty di� erent 
mutations were discovered. In 33% of mutated alleles the c.3421C>T (p.Arg1141X) mutation 
was present, in 14% c.3775delT and in 13% a deletion of exons 23-29. The mutations were not 
evenly distributed over the gene. The mutation hot spots were both intracellular nucleotide 
binding folds and the eighth cytoplasmatic loop, together responsible for 71% of mutated 
alleles. All types of mutations have been found in PXE, but most mutations lead to absence 
of (functional) protein. A clear genotype-phenotype correlation could not be demonstrated. 
In chapter 8, we further characterized the most frequent mutation, c.3421C>T (p.Arg1141X) 
in 16 patients and families. A founder e� ect was proved by haplotype analysis with markers 
within and � anking the ABCC6 gene. Next, we demonstrated that the stability of the aberrant 
ABCC6 mRNA was largely reduced. In patients homozygous for p.Arg1141X no ABCC6 mRNA 
was detected in cultured dermal � broblasts. In persons heterozygous for p.Arg1141X, the 
wild type ABCC6 allele was much more abundantly expressed than the mutant allele. Finally, 
in contrast with wild type � broblasts, ABCC6-speci� c monoclonal antibodies did not stain 
the cell membrane of cultured dermal � broblasts from patients with a homozygous ABCC6
p.Arg1141X mutation. In conclusion, functional haploinsu�  ciency or loss of function of ABCC6
caused by mechanisms, such as nonsense-mediated decay (NMD), may be involved in the PXE 
phenotype. 
In Chapter 9 I discuss the major � ndings of the previous studies followed by suggestions for 
future research. 
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SAMENVATTING

Dit proefschrift gaat over klinische en genetische aspecten van pseudoxanthoma elasticum 
(PXE). PXE is een erfelijke aandoening van het bindweefsel in de huid, de ogen en het hart- 
en vaatstelsel. De eerste verschijnselen van PXE zijn meestal gelige verhevenheden van de 
huid aan beide zijden van de nek, later vaak ook ter plaatse van andere buigplooien. Deze 
gelige verhevenheden kunnen na verloop van tijd samenvloeien tot grotere gelige “plaques”. 
Nog later kan de huid zijn elasticiteit verliezen, waardoor er overtollige huidplooien ontstaan. 
Microscopisch onderzoek van een stukje huid laat toename van elastine zien en fragmentatie, 
klontering en verkalking van elastische vezels. In het oog bevinden elastische vezels zich vooral 
in de membraan van Bruch, een extracellulaire matrix laag tussen het vaatvlies en het pigment 
epitheel van het netvlies. Verkalking van deze vezels leidt tot breuken in de membraan van 
Bruch, die bij oogspiegelen te zien zijn als angioïde (vaatachtige) strepen. Angioïde strepen 
geven geen klachten, totdat ze de macula, het centrum van het netvlies, bereiken. Dit 
veroorzaakt de groei van nieuwe bloedvaten, waaruit bloedingen kunnen ontstaan. Deze 
bloedvatafwijkingen leiden tot maculadegeneratie en dus tot slechtziendheid, meestal op 
middelbare lee� jd. Voor de meeste PXE-patiënten is slechtziendheid het grootste probleem 
van hun aandoening. Naast de huid- en oogafwijkingen hebben patiënten een verhoogd risico 
op maag/darmbloedingen en op hart- en vaatziekten.
Hoofdstuk 1 begint met een korte inleiding, waarin het doel van dit proefschrift wordt 
besproken (hoofdstuk 1.1), gevolgd door een overzicht van de klinische, histopathologische 
en moleculaire aspecten van PXE (hoofdstuk 1.2). Omdat dit overzichtsartikel al 
in 2003 werd gepubliceerd en er sindsdien nieuwe kennis is bijgekomen, voegden we 
hoofdstuk 1.3 toe, waarin we een overzicht geven van recente ontwikkelingen.
In hoofdstuk 2 trachten we de vraag te beantwoorden of autosomaal dominant erfelijke (AD) 
PXE bestaat. Hiervoor bestudeerden we de literatuur over AD PXE en onderzochten we families, 
waarin AD PXE leek voor te komen, uit onze eigen patiëntenpopulatie. We vonden geen enkele 
familie, waarin PXE voorkwam in meer dan twee generaties. PXE in twee generaties is mogelijk 
het gevolg van pseudodominantie of van milde expressie bij heterozygoten. Een van de families 
uit onze patiëntenpopulatie, waarin we slechts één mutatie vonden, leek een uitzondering 
te vormen. De resultaten van koppelingsonderzoek waren niet in overeenstemming met 
autosomaal recessieve overerving. Echter, geen van de vele volwassen personen uit de derde 
generatie had PXE. Onze conclusie was dat AD PXE veel minder vaak voorkomt dan voorheen 
werd gedacht en misschien wel helemaal niet bestaat. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de variatie in phenotype in een groep van 15 PXE patiënten uit een 
genetisch geïsoleerde populatie in Nederland. Al deze patiënten waren homozygoot voor de 
c.3775delT mutatie in het ABCC6 gen. Ondanks dezelfde genetische achtergrond bleken 
hun huidafwijkingen sterk te variëren: van ernstige afwijkingen op 30-jarige leeftijd tot geen 
duidelijke huidafwijkingen rond 60 jaar. Ook de PXE oogafwijkingen varieerden sterk per patiënt. 
Het gezichtsvermogen was (sub)normaal onder de 50 jaar en varieerde van subnormaal tot 
maatschappelijk blind rond 60 jaar. Vijf patiënten hadden hart- en vaatziekten. Omdat in de 
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literatuur ook milde PXE verschijnselen gerapporteerd waren bij personen, heterozygoot voor 
een afwijkend ABCC6 gen, onderzochten we 44 familieleden, heterozygoot voor de c.3775delT 
mutatie. Dermatologisch, histopathologisch en oogheelkundig onderzoek liet bij geen van 
hen PXE verschijnselen zien.
In hoofdstuk 4 doen we een voorstel voor een vernieuwd classi� catiesysteem voor PXE, 
aangezien het meest recente systeem uit 1994 dateerde. Wij waren van mening dat dit systeem 
toe was aan verbetering, alleen al vanwege de ontdekking van het PXE gen in 2000. We geven 
een overzicht van de belangrijkste PXE verschijnselen, stellen richtlijnen voor onderzoek van 
patiënten voor, passen de PXE criteria aan en geven een algoritme waarmee 
elke potentiële PXE patient in een van de categorieën zekere, waarschijnlijke, mogelijke of 
geen diagnose PXE geplaatst kan worden. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de ontdekking van het ABCC6 gen op chromosoom 16p13.1 als het PXE 
gen. ABCC6 maakt deel uit van de ATP-bindende cassette (ABC) superfamilie van genen. Het 
gen bevat 31 exonen en codeert voor een transmembraan eiwit van 1503 aminozuren, met 
17 transmembraan domeinen en twee nucleotide bindende regio’s. We toonden aan dat het 
gen wel sterk tot expressie komt in lever en nieren, maar, tegen de verwachting in, niet in de 
bij PXE aangedane weefsels. We vonden in eerste instantie vijf verschillende mutaties in zeven 
families. Vervolgens analyseerden we het gen in 166 indexpatiënten, waarvan de resultaten te 
vinden zijn in de hoofdstukken 6 en 7. We vonden 19 nieuwe mutaties, waarmee het totale 
aantal verschillende mutaties, die zijn gepubliceerd, op 188 kwam. Alle gepubliceerde mutaties 
werden samengevat  in een tabel, met daarbij de frequenties van de verschillende mutaties in 
onze populatie (appendix 1, hoofdstuk 7). Als we de 20 indexpatiënten van wie uit de klinische 
gegevens niet duidelijk bleek of zij daadwerkelijk PXE hadden buiten beschouwing lieten, 
konden we een mutatie aantonen in 79% van de allelen en tenminste één mutatie in 87% 
van de indexpatiënten. We vonden 40 verschillende mutaties in de onderzochte populatie. 
In 33% van de gemuteerde allelen was er sprake van de c.3421C>T (p.Arg1141X) mutatie, in 
14% van de c.3775delT en in 13% van de deletie van exonen 23-29. De mutaties waren niet 
gelijkmatig verdeeld over het gen, maar concentreerden zich vooral rond beide intracellulaire 
nucleotide bindende regio’s en de achtste cytoplasmatische lus, samen verantwoordelijk voor 
71% van alle gemuteerde allelen. Alle mogelijke soorten mutaties komen voor bij PXE , maar de 
meeste leiden tot afwezigheid van (functionerend) eiwit. Een duidelijke genotype-phenotype 
correlatie kon niet worden aangetoond.
Hoofdstuk 8 laat de resultaten zien van nader onderzoek naar de meest frequente mutatie, 
c.3421C>T (p.Arg1141X), bij 16 patiënten en hun families. Door bepaling van de haplotypes 
met DNA merkers in en rond het ABCC6 gen, lieten we zien dat de mutatie waarschijnlijk 
afkomstig is van een gemeenschappelijke voorouder. Vervolgens toonden we aan dat de 
stabiliteit van het afwijkende ABCC6 mRNA sterk verminderd was. Patiënten, die homozygoot 
waren voor de p.Arg1141X mutatie, hadden geen ABCC6 mRNA in gekweekte huid� broblasten. 
In heterozygote personen kwam het normale allel veel meer tot expressie dan het gemuteerde 
allel. ABCC6-speci� eke monoclonale antilichamen kleurden niet de celmembranen van 
gekweekte huid� broblasten van homozygote patiënten, maar wel van gezonde controles. We 
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concludeerden dat functionele haplo-insu�  ciëntie of ABCC6 functieverlies door mechanismen, 
zoals “nonsense-mediated decay” mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van het PXE fenotype.
In hoofdstuk 9 bespreek ik de belangrijkste bevindingen van de genoemde studies en doe ik 
suggesties voor vervolgonderzoek.




