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Samenvatting
De hedgehog (Hh)-signaaltransductieroute speelt een belangrijke rol in de pathogenese 

van het basaalcelcarcinoom. In het overgrote deel van de basaalcelcarcinomen worden 

mutaties gevonden in het PTCH1 gen. Dit tumorsuppressorgen codeert voor het PTCH1 

eiwit, dat onderdeel uitmaakt van de Hh-signaaltransductieroute. Kiembaanmutaties in 

PTCH1 liggen bovendien ten grondslag aan het basaalcelnaevussyndroom (BCNS). Dit 

syndroom wordt gekenmerkt door onder andere cerebrale calcificaties, palmoplantaire pits 

en multipele basaalcelcarcinomen op jonge leeftijd. Dit proefschrift gaat over de rol van de 

Hh-signaaltransductieroute in de diagnostiek van BCNS en over de Hh-route als aangrijpingspunt 

voor ‘targeted’ ofwel doelgerichte therapie met Hh-signaaltransductieremmers.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op het proefschrift. De functie van de 

Hh-signaaltransductieroute en het tumorsuppressorgen PTCH1 en hun rol in de pathogenese 

van het basaalcelcarcinoom en BCNS worden uitgelegd. Daarnaast bevat het hoofdstuk 

achtergrondinformatie over genetisch mozaïcisme bij huidziekten en worden de doelstellingen 

van het proefschrift besproken.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de totstandkoming van een database voor het PTCH1 gen, 

waarbij we gebruik maken van de Leiden Open Variation Database (LOVD). Aan deze database 

hebben we 331 reeds eerder gepubliceerde PTCH1 mutaties en 117 nieuwe PTCH1 mutaties 

toegevoegd. Deze mutaties werden gevonden bij 141 patiënten met een positieve PTCH1 

mutatieanalyse, uitgevoerd in het VU Medisch Centrum of het Maastricht Universitair 

Medisch Centrum. De database is vrij toegankelijk voor clinici en onderzoekers en kan online 

geraadpleegd worden op http:/www.LOVD.nl/PTCH1.

Voor hoofdstuk 3 verzamelden we de klinische kenmerken van 83 Nederlandse patiënten met 

een PTCH1 mutatie in het bloed, om een eventuele genotype-fenotype correlatie te ontdekken 

bij patiënten met BCNS. We maakten verschillende heatmaps om deze correlatie te visualiseren. 

In de eerste heat-map werd de locatie van de mutatie in het gen uitgezet tegen de klinische 

kenmerken. In de tweede heatmap werd het type mutatie uitgezet tegen de klinische kenmerken. 

We vonden een grote variabiliteit van zowel genotype als fenotype, zonder aanwijzingen voor 

een genotype-fenotype correlatie 

In hoofdstuk 4 beschrijven we een patiënte met symptomen van BCNS, veroorzaakt door een 

postzygotische mutatie in het PTCH1 gen. De graad van mozaïcisme werd bepaald middels 

Restriction Length Polymorphism Analysis en Droplet Digital Polymerase Chain Reaction. Het 

percentage cellen met een mutatie was bij benadering 16% in de verschillende weefsels van 

deze patiënte. Onze bevindingen tonen aan dat een laaggradig mozaïcisme, een klinisch beeld 
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kan geven dat voldoet aan de diagnostische criteria voor BCNS. Dit onderstreept het belang van 

genetisch onderzoek bij patiënten met een verdenking op BCNS, omdat de uitslag implicaties 

heeft voor de manier waarop de genetische counseling plaatsvindt. Standaard technieken zijn 

niet altijd geschikt om een laaggradig mozaïcisme op te pikken. Kwantitatieve genetische testen 

hebben de voorkeur, wanneer er een verdenking is op een genetisch mozaïcisme.

Hoofdstuk 5 borduurt voort op de inhoud van het vorige hoofdstuk. We beschrijven twee 

patiënten, bij wie we het vermoeden hadden dat er sprake was van BCNS, maar we geen PTCH1 

mutatie konden aantonen in het bloed. Bij beide patiënten verrichtten we een genetische analyse 

van hun basaalcelcarcinomen, waarmee er in de verschillende tumoren een identieke PTCH1 

mutatie kon worden aangetoond. Deze bevindingen tonen aan dat de symptomen van deze 

patiënten te verklaren zijn door een postzygotische PTCH1 mutatie. Wanneer er bij patiënten 

met klinische kenmerken van BCNS sprake is van een negatieve PTCH1 mutatieanalyse in 

het bloed, is het de moeite waard om een genetische analyse uit te voeren op verschillende 

basaalcelcarcinomen, aangezien hiermee genetisch mozaïcisme kan worden opgespoord. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de eerste Nederlandse patiënt die behandeld werd met de 

Hh-signaaltransductieremmer vismodegib voor de indicatie gemetastaseerd basaalcelcarcinoom. 

Het basaalcelcarcinoom metastaseert slechts zelden, maar kent een slechte prognose. Er zijn 

geen prospectieve studies naar de behandeling van gemetastaseerd basaalcelcarcinoom met 

conventionele chemotherapie. Ten tijde van de casus waren Hh-remmers nog niet geregistreerd 

in Nederland voor de indicatie basaalcelcarcinoom. Patiënte kon in studieverband behandeld 

worden met de Hh-remmer vismodegib. Naast een aanhoudende complete remissie van de 

gemetastaseerde ziekte, verdwenen ook de multipele kleinere basaalcelcarcinomen, die zij had 

in het kader van BCNS. 

Aan de hand van drie patiënten geven we in hoofdstuk 7 een overzicht van de behandeling van 

gemetastaseerd en lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom met de Hh-signaaltransductieremmer 

vismodegib. Ook bij bepaalde patiënten met BCNS heeft onderhoudstherapie met Hh-remmers 

een plaats. De effectiviteit van de behandeling voor de verschillende indicaties wordt besproken, 

evenals de bijwerkingen die kunnen optreden, zoals spierspasmen, haar-, en smaakverlies. 

De ontwikkeling van resistentie voor het medicijn is daarnaast een regelmatig voorkomend 

probleem. We geven aan dat de behandeling van het basaalcelcarcinoom met Hh-remmers bij 

voorkeur plaatsvindt in een multidisciplinair (hoofd-hals) team.

In hoofdstuk 8 en 9 presenteren we twee patiëntencasuïstieken, waarbij er sprake is van 

resistentie voor vismodegib bij de behandeling van basaalcelcarcinoom. De eerste casus 

betreft een patiënte met een lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom op de linker schouder, 

waarbij er initieel een complete respons optrad, maar tijdens behandeling een recidief ontstond. 
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Genetische analyse van het recidief tumorweefsel, liet mutaties zien in het smoothened gen, 

die vóór de behandeling niet aanwezig waren in de tumor. Deze mutaties zijn verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van resistentie voor vismodegib. De tweede casus betreft een patiënt, 

met een lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom in het gelaat, waarbij de beoordeling van 

het behandelresultaat werd bemoeilijkt door het ontstaan van benigne huidafwijkingen in 

het tumorgebied tijdens behandeling met vismodegib. Beide patiënten werden uiteindelijk 

chirurgisch behandeld voor het basaalcelcarcinoom. 

Hoofdstuk 10 besluit met een discussie en valorisatie, waarin we de resultaten van dit proefschrift 

in een breder perspectief plaatsen en we speculeren over toekomstige ontwikkelingen rondom 

het onderwerp van dit proefschrift.


