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De ziekte van Dupuytren is een veelvoorkomende progres
sieve fibroproliferatieve aandoening van de handpalm die 
leidt tot contracturen van de vingers die kunnen leiden tot 
een verminderde handfunctie. Deze contracturen worden 
meestal behandeld door chirurgische excisie of door middel 
van divisie door percutane naaldfasciotomie, of meer recen
telijk door enzymatische divisie met collagenaseinjecties. 
Ondanks al deze behandelingsmogelijkheden blijft het reci
diveren van de ziekte een groot probleem.
Onderzoek naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor 
de ziekte van Dupuytren zou gericht moeten zijn op het in
hiberen van myofibroblasten. Myofibroblasten spelen een 
belangrijke rol in de pathologische processen die leiden tot 
fibrose en digitale contracturen in de ziekte van Dupuytren. 
In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar welke 
factoren de myofibroblast reguleren om hiermee nieuwe be
handelingsmogelijkheden te creëren voor vroege stadia van 
de ziekte of om recidief na excisie of divisie te voorkomen.

de ziekte van duPuytRen en myofibRoblasten

De klassieke beschrijving van ziekteprogressie in de ziekte 
van Dupuytren is het ontstaan van palmaire nodus die ge
kenmerkt worden door hoge cellulariteit en celproliferatie, 
voornamelijk bestaand uit myofibroblasten, gevolgd door de 
ontwikkeling van fibrotische strengen. Naarmate de ziekte 
vordert, wordt deze fase gevolgd door een laatste fibrotische 
fase waar relatief acellulaire strengen en contracturen resul
teren in een aanzienlijke verslechtering van de handfunctie. 
[1] Myofibroblasten spelen een belangrijke rol in de pathoge
nese van de ziekte van Dupuytren, waarbij ze zowel de extra
celullaire matrix samentrekken [2] als continu de nieuwe 
extra cellulaire matrix synthesiseren, waardoor er dynami
sche reorganisatie en verkorting van de matrix plaatsvindt 
wat leidt tot contracturen. [3] 

mechanische veRandeRingen

Dit proefschrift toont aan dat mechanische verandering 
in de extracellulaire matrix een bijdragende factor is in de 
 ziekte van Dupuytren. Mechanische verandering kan lei
den tot verhoogde contractiliteit van de myofibroblasten en 

matrix metalloproteïnase gemedieerde matrixremodeling. 
Dit kan vervolgens leiden tot permanente matrixverkorting 
met als gevolg contracturen van de vingers. We vonden dat 
cellen van de nodus contractieler zijn en een grotere ma
trixremodelingcapiciteit hebben vergeleken met cellen van 
de streng, en deze bevindingen komen overeen met de in
vivooberservatie waarin de nodus bestaat uit contractiele 
myofibroblasten en de streng voornamelijk uit restant of 
uitgebluste ziekte. Daarom moeten nieuwe behandelings
mogelijkheden vooral gericht worden op het reguleren van 
de myofibroblast om nieuwe matrixsynthese en samentrek
king te voorkomen, dit zou progressie van de ziekte kunnen 
voorkomen. 

inteRcellulaiRe communicatie

De palmaire nodus in de ziekte van Dupuytren bestaan uit 
dicht op elkaar gepakte myofibroblasten, deze myofibro
blasten communiceren via junctions, mechanosensitieve 
junctions en gap junctions. We vonden dat Dupuytrens 
myofibroblasten meer OBcadherin tot expressie brengen, 
op zowel het gen als op het proteïneniveau. Dit is in over
eenstemming met hogere contractiekracht, vergeleken met 
fibroblasten die meer Ncadherin tot expressie brengen. 
Door middel van een invitromodel van contractie toonden 
we aan dat myofibroblasten samenwerken bij de contractie 
door als een geheel samen te trekken. Door het blokkeren 
van deze celcelcommunicatie demonstreerden we dat deze 
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ligd door oplosbare factoren die geproduceerd worden door 
stamcellen en beïnvloed door celcelcommunicatie (figuur 
1). Deze bevindingen ondersteunen het potentiële voordeel 
van het injecteren van vetweefsel na extensieve percutane 
naaldaponeurotomie in de behandeling van de ziekte van 
Dupuytren. [6] 

het effect van oPlosbaRe factoRen

Ten slotte hebben we de ziekte van Dupuytren als een ge
lokaliseerde inflammatoire fibroproliferatieve aandoening 
gekarakteriseerd, waarin TNFmyofibroblastdifferentiatie 
induceert in palmaire huidfibroblasten van patiënten met de 
ziekte van Dupuytren. Dit was, op zijn minst gedeeltelijk, 
gemedieerd via de Wnt/β‘catenin signaling pathway’. In te
genstelling tot palmaire huidfibroblasten van patiënten  met 
de ziekte van  Dupuytren , inhibeerde TNFmyofibroblastdif
ferentiatie in palmaire fibroblasten van individuen zonder 
de ziekte van  Dupuytren en in nietpalmaire fibroblasten van 
patiënten met de ziekte van Dupuytren. Het verschil in res
pons op TNF van huid fibroblasten van verschillende anato
mische locaties weerspiegelt de lokalisatie van de ziekte van 
Dupuytren in de handpalm van vatbare patiënten, waar deze 
cellen een hogere expressieve van TNFreceptoren hebben, 
vooral van TNFreceptor 2. Behandeling van myofibroblasten 
van patiënten met de ziekte van Dupuytren met antiTNF in
hibeerde de contractiliteit in vitro (figuur 2). Voortbouwend 
op deze bevindingen is lokale injectie met antiTNF, ter pre
ventie van progressie in een vroeg stadium van de ziekte van 
Dupuyten en ter reductie van recidief na behandeling, klaar 
om getest te worden in de klinische setting. 

conclusies en toekomstPeRsPectieven

De ziekte van Dupuytren is een veelvoorkomende ziekte 
die ondanks de huidige inspanningen na behandeling een 
hoog recidiefpercentage heeft. De myofibroblast speelt een 
centrale rol in ziekte door proliferatie, synthese van extracel
lulaire matrix en de contractie hiervan. We hebben gevon
den dat myofibroblasten gevoelig zijn voor mechanische 
verandering en dit zorgt voor verhoogde contractiekracht. 
Hiernaast vonden we dat myofibroblasten via intercellulaire 
communicaties samenwerken om als een geheel samen te 
trekken. Onze groep test een nieuwe behandeling waarbij na 
uitgebreide percutane naaldaponeurotomy lichaamseigen 
vet wordt ingespoten, in dit lichaamseigen vet zitten veel 
stamcellen. Deze stamcellen zorgen voor een vermindering 
van de proliferatie van de myofibroblasten. Hiernaast heb
ben we aangetoond dat de ziekte van Dupuytren een gelo
kaliseerde inflammatoire fibroproliferatieve aandoening is, 
waarin TNF een selectief effect heeft op cellen van de ziekte 
van Dupuytren. Daarbij hebben we ook aangetoond dat 
antiTNF zorgt voor een inhibitie van myofibroblasten en 
hierdoor potentieel een goede behandeling zou zijn voor de 
ziekte van Dupuytren. 
Toekomstig onderzoek zou zich moeten bezighouden met 
het onderzoeken van antiTNF in de klinische setting. Hier
naast zullen de ‘signaling pathways’ die leiden tot de ontwik

samenwerking verantwoordelijk is voor ongeveer 50% van 
de totale contractiekracht, en het restant waarschijnlijk door 
cel en matrixinteracties.

het effect van andeRe cellen

Een alternatief voor het inhiberen van intercellulaire com
municatie tussen myofibroblasten is het verminderen van 
de myofibroblastceldichtheid. In andere fibrotische ziekten 
is aangetoond dat mesenchymale stamceltherapie een po
tentiële behandelingsmogelijkheid is. [4,5] Onze groep test 
een nieuwe behandelingsmogelijkheid waarbij na uitge
breide percutane naaldaponeurotomy, waarbij verbindingen 
tussen de myofibroblasten mechanisch worden doorbroken, 
lichaamseigen vet wordt ingespoten. [6] In dit lichaamsei
gen vet zitten veel stamcellen. Door het kweken van con
tractiele myofibroblasten met stamcellen verkregen uit vet
weefsel, hebben we aangetoond dat de contractiliteit van de 
myofibroblast verminderd op een dosisafhankelijke wijze. 
Bovendien inhibeerden stamcellen de proliferatie van myo
fibroblasten. Deze inhiberende effecten werden bewerkstel

Figuur 1. Stamcellen verkregen vanuit vet inhiberen myofibroblastproliferatie 
door oplosbare factoren, beïnvloed door de cel-celcommunicatie. Geconditio-
neerd medium van kweken van stamcellen verkregen vanuit vet gecombineerd 
met myofibroblasten inhiberen myofibroblastproliferatie. Gegevens worden 
weergegeven als het gemiddelde ± SEM van drie patiënten (elke assay werd 
uitgevoerd in drievoud) * P <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001. MF, myofibro-
blasten, ADMSC, ‘adipose-derived mesenchymal stem cells’.
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keling en persistentie van de myofibroblast fenotype verder 
moeten worden onderzocht en uiteindelijk moeten leiden tot 
nieuwe behandelingsmogelijkheden voor vroege stadia van 
de ziekte of om recidief na excisie of divisie te voorkomen.
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Figuur 2. TNF induceert selectief het myofibroblastfenotype. A. Contractiekracht van palmaire huidfibroblasten van patiënten met de ziekte van 
 Dupuytren  (PF-D) heeft een piek in contractie bij toevoeging van 0,1 ng/ml TNF. Daarentegen leidt toevoeging van TNF bij palmaire huidfibro-
blasten van individuen zonder de ziekte van Dupuytren (PF-N) en huidfibroblasten (NPF-D) tot een dosisafhankelijke afname van contractie-
kracht. B.  Inhibitie van contractiekracht van Dupuytren myofibroblasten door huidige anti-TNF-preparaten die door de FDA goedgekeurd zijn 
voor subcutane toediening. Doses berekend op basis van 25% van de aanbevolen dosis bij reumatoïde artritis (certolizumab 200 mg in 1 ml per 
2 wk, etanercept 50 mg in 1 ml per week, adalimumab 40 mg in 0,8 ml elke 2 wk, golimumab 50 mg in 0,5 ml elke 4 wk). C. Immunofluorescentie-
kleuring van  Dupuytren myofibroblasten in 3D-collageenmatrices. Celmorfologie en actinecytoskelet werden gevisualiseerd met phalloidin (groen) 
of α-SMA (rood) en kernen met DAPI (blauw). Neutraliserende antilichamen voor TNF (10 µg/ml) leiden tot demontage van het cytoskelet. Iso-
type IgG- controle (10 µg/ml) gebruikt (schaal, 30 µm). Gegevens worden weergegeven als het gemiddelde ± SEM van drie patiënten (elke assay werd 
 uitgevoerd in drievoud) * P <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, n.s. (niet significant).


