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SUMMARY 

 

This thesis describes the research on the biological background of Dupuytren’s 

and Peyronie’s diseases, fibrotic disorders of the hand and penis, respectively. 

 

Chapter 1 provides a general introduction and outline of this thesis. 

 

In Chapter 2 we measured mRNA levels of Wnt-related genes that were 

discovered in a GWAS. Cords and nodules tissue were compared to control 

tissue. In nodules, we found significantly lower levels of WNT2 (nine-fold), and 

significantly higher levels of WNT7B (five-fold) and SFRP4 (two-fold) 

compared to unaffected tissue. In cords, higher mRNA levels of SFRP4 (two-

fold) are seen compared to unaffected tissue. mRNA levels of WNT4, RSPO2 

and SULF1 did not differ between affected and unaffected tissues. In addition, 

we stained for Wnt2, Wnt4, Wnt7b, Rspo2, Sfrp4 and Sulf1 in the same tissues. 

In agreement with mRNA levels, no significant differences were seen in 

staining for Wnt4, Rspo2, and Sulf1. Also in agreement with qPCR results, we 

found more Wnt7b staining in nodules than in controls. A discrepancy was 

found in the staining for Wnt2: significantly less staining was seen in cords but 

not in nodules. Remarkably, no differences were observed in Sfrp4 staining 

between affected and unaffected tissues. 

 

In Chapter 3 we have extended our studies on whether there are alterations in 

Wnt signaling in fibrotic Dupuytren’s tissues. We quantitatively examined the 

expression of 84 genes related to the Wnt pathway in nodules and in 

unaffected transverse ligaments of the palmar aponeurosis of 12 patients. 41 

genes were differently expressed in nodules; of these 41 genes, 10 were 

significantly increased two-fold or more and 14 were significantly decreased 

two-fold or more. In conclusion, we found a decrease of several negative 

regulators of the Wnt signaling pathway, most probably due to the increased 

levels of TGF-β in Dupuytren’s tissues, leading to an activation of various pro-

fibrotic elements of both the β-catenin dependent and independent pathway.  

 

In Chapter 4, molecular differences between cords and nodules in Dupuytren’s 

disease are described. We found significantly increased numbers of CD68-

positive cells (mainly macrophages) and α-smooth actin positive cells (mainly 

myofibroblasts) in nodules. In addition, the number of proliferating cells (as 

revealed by Ki-67 staining) was increased in the nodule. We subsequently 

studied whether there are differences in extracellular matrix protein 
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synthesis/deposition between nodules and cords. In conclusion, cords display 

a paucity of cells in an abundant extracellular matrix, pointing to a residual 

state of the cords. In contrast, active fibrogenic processes take place in the 

nodule. Furthermore, the composition of the extracellular matrix is different 

between cords and nodules.  

 

Chapter 5 addresses the question whether inhibition of the Wnt signaling 

pathway may result in a less fibrotic phenotype in Dupuytren’s disease. Since 

there are many Wnt ligands, we were looking for a compound that inhibits all 

Wnt ligands. For this purpose we have used IWP-2, a cell-permeable inhibitor 

of Wnt processing and secretion. This inhibitor acts on the protein porcupine, a 

membrane-bound O-acyltransferase, thereby preventing palmitylation of Wnt 

proteins. As a consequence, secretion of Wnt proteins is blocked, resulting in 

an inhibition of downstream Wnt signaling. Human dermal fibroblasts exposed 

to TGF-β1 and treated with IWP-2 showed a decrease in COL1A1, ACTA2 and 

TAGLN expression. Nodular fibroblasts from two patients were treated with 

IWP-2 as well: one patient showed a decrease in the expression of all fibrotic 

markers measured (COL1A1, COL5A1, ACTA and TAGLN), whereas the other 

patient did not react on the treatment. However, it should be stressed that the 

latter patient had a much lower expression of the four mentioned markers 

than the former patient. Both patients showed less nuclear localization of β-

catenin, a sign of an inhibited Wnt signaling pathway.  

 

The last question of this thesis, namely is there – compared to Dupuytren’s 

disease – a similar dysregulation in genes and pathways in plaques from 

Peyronie’s disease patients, is investigated in Chapter 6. In this chapter we 

studied the presence of Wnt and Wnt-related proteins in plaques of the tunica 

albuginea from Peyronie’s patients and compared it with unaffected tunica 

albuginea from the same patients. We conclude that the cellular and 

extracellular matrix composition of the plaques is different from that of the 

unaffected tunica albuginea: there is an abundance of myofibroblasts which 

are YAP1 positive, there is an increased amount of collagen type I and III, the 

fibrils are different, and there is a paucity of cathepsin K. Remarkably, the Wnt 

signature in the plaques from Peyronie’s patients is different from that of 

Dupuytren’s patients, but this is in agreement with previously described GWAS 

data. 

 

 

8 
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SAMENVATTING 

 
Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de biologische achtergrond van de 

ziekten van Dupuytren en Peyronie, fibromatosen van de hand en de penis.  

 

Hoofdstuk 1 betreft een introductie en beschrijft de opbouw van deze thesis. 

 

In hoofdstuk 2 hebben we hoeveelheden mRNA van Wnt gerelateerde genen 

gemeten, die eerder in een GWAS ontdekt waren. Strengen en noduli werden 

vergeleken met controleweefsel. In noduli vonden we significant lagere 

hoeveelheden mRNA van WNT2 (negen keer), hogere hoeveelheden WNT7B 

(vijf keer) en SFRP4 (twee keer) vergeleken met onaangedaan weefsel. In 

strengen vonden we meer mRNA van SFRP4 (twee keer) vergeleken met 

controleweefsel. We zagen geen significante verschillen bij WNT4, RSPO2 en 

SULF1. Daarnaast hebben we kleuringen gedaan om eiwit-expressie van Wnt2, 

Wnt4, Wnt7b, Rspo2, Sfrp4 en Sulf1 in dezelfde weefsels te meten. Net als op 

mRNA niveau, zagen we geen significante verschillen bij kleuringen op Wnt4, 

Rspo2 en Sulf1. Verder zagen we ook een toename van Wnt7b expressie in 

noduli, vergeleken met controleweefsel. Wnt2 liet een opmerkelijke afname 

van expressie in strengen zien, maar niet in noduli. Sfrp4 toonde geen 

verschillen in aankleuring tussen aangedaan en onaangedaan weefsel. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de vraag of er meerdere veranderingen zijn in Wnt 

signalering in fibrotische noduli en strengen van Dupuytren. Hierbij hebben we 

kwantitatieve analyses uitgevoerd op 84 genen die betrokken zijn bij Wnt 

processen. Hiervoor zijn noduli en onaangedane transverse ligamenten van de 

palmaire aponeurose van 12 patiënten met elkaar vergeleken. In noduli 

kwamen 41 genen tot een andere expressie; van deze genen waren er 10 meer 

dan twee keer significant verhoogd ten opzichte van het controleweefsel, en 14 

meer dan twee keer significant verlaagd. Concluderend hebben we een afname 

van verschillende negatieve regulatoren van Wnt signalering gevonden, 

waarschijnlijk het gevolg van de grote hoeveelheid TGF-β in weefsels van 

Dupuytren. Dit zou kunnen leiden tot een activatie van de verschillende 

profibrotische elementen van zowel β-catenine afhankelijke als onafhankelijke 

Wnt processen. 

 

In hoofdstuk 4 beschrijven we de moleculaire verschillen tussen strengen en 

noduli van Dupuytren. Grote hoeveelheden CD68-positieve cellen 
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(voornamelijk macrofagen) en α-smooth muscle actine positieve cellen 

(voornamelijk myofibroblasten) werden aangetroffen in noduli. Daarnaast 

zagen we er relatief veel prolifererende (Ki-67 positieve) cellen. Vervolgens 

hebben we de verschillen in synthese en deposite van extracellulaire matrix 

eiwitten tussen noduli en strengen bekeken. Als conclusie kunnen we zeggen 

dat strengen weinig cellen herbergen in een overvloedige matrix, wat duidt op 

hun residuele staat. Dat in contrast met de celrijke noduli, waarin fibrogene 

activiteit plaatsvindt. Daarnaast is de samenstelling van de matrix in strengen 

en noduli verschillend. 

 

Hoofdstuk 5 gaat in op de vraag of het remmen van Wnt signalering kan 

resulteren in een minder fibrotisch fenotype in de ziekte van Dupuytren. 

Omdat er veel verschillende Wnt eiwitten zijn, hebben we gezocht naar een 

stof die al deze moleculen kan afremmen. Daarbij zijn we uitgekomen op IWP-

2, een celpermeabel molecuul dat Wnt processen en secretie inhibeert. Dat 

gebeurt via het eiwit porcupine, een membraangebonden O-acyltransferase, 

waardoor palmitylatie van Wnt eiwitten niet plaatsvindt. De secretie van Wnt 

eiwitten wordt vervolgens geblokkeerd, met een sterk verminderde Wnt 

signalering als gevolg. Dermale fibroblasten die gestimuleerd zijn met TGF-β1, 

lieten na IWP-2 behandeling een afname van COL1A1, ACTA2 EN TAGLN 

expressie zien. Nodulaire fibroblasten van twee Dupuytren patiënten werden 

ook met IWP-2 behandeld: bij één patiënt werden alle fibrotische markers 

(COL1A1, COL5A1, ACTA en TAGLN) geremd, terwijl de andere patiënt niet 

reageerde op de behandeling. Daarbij moet gezegd worden dat de laatste 

patiënt een veel lagere expressie van al deze markers liet zien. Bij beide 

patiënten was er minder β-catenine aanwezig in de nucleus, een teken van 

geremde Wnt signalering. 

 

De laatste vraag van dit proefschrift, namelijk of er een vergelijkbare 

ontregeling van genen en processen te zien is bij de ziekte van Peyronie als bij 

Dupuytren, wordt beantwoord in hoofdstuk 6. Hier hebben we de 

aanwezigheid van Wnt-gerelateerde eiwitten in aangedaan weefsel (plaques) 

in de tunica albuginea van Peyronie patiënten vergeleken met onaangedane 

tunica van diezelfe patiënten. Concluderend zien we een verschil in de 

samenstelling van zowel cellulaire als extracellulaire matrix tussen plaques en 

onaangedane tunica albuginea: een grote hoeveelheid myofibroblasten die 

YAP1 positief zijn, toegenomen hoeveelheden collageen type I en III, 

verschillen in fibrillen en een gebrek aan cathepsine K. Opmerkelijk genoeg is 

de Wnt samenstelling anders dan bij weefsel van Dupuytren patiënten, hoewel 

dat in overeenstemming is met eerder gevonden GWAS data. 

8 



158 

 

DANKWOORD 
 

Alle onderzoeken in dit proefschrift zijn uitgevoerd met weefsel van patiënten 

met de ziekten van Dupuytren en Peyronie. Allereerst hartelijk dank voor jullie 

deelname: deze weefsels en cellen zijn onmisbaar bij het vergaren van nieuwe 

kennis rondom deze aandoeningen. 

 

Mijn promotores, prof. dr. Paul Werker en prof. dr. Ruud Bank, ik wil jullie 

grote dank betuigen voor het in mij gestelde vertrouwen, waardoor dit 

proefschrift er na al die jaren dan eindelijk is gekomen. 

 

Beste Paul, het begon allemaal in 2010, het jaar van mijn afstuderen. Ik deed 

onderzoek naar duimletsels op jouw afdeling en je was blijkbaar zo 

enthousiast over mijn aanwezigheid dat je me graag een promotietraject wilde 

aanbieden, met daaraan vast een mogelijke opleidingsplek tot plastisch 

chirurg. Daarvoor zou ik wel eerst een jaar naar Los Angeles gaan, om het 

onderzoekswerk onder de knie te krijgen. Ik heb geen moment getwijfeld en 

sindsdien, inmiddels al tien jaar, zijn we in zekere zin onafscheidelijk. Als 

promotor, opleider en hoofd van de afdeling ben je al die tijd mijn nestor 

geweest. We hebben uiteraard wel eens verschillen van inzicht gehad, maar 

binnenkort is het resultaat van die verbintenis toch daar: in dezelfde maand 

mag ik, onder jouw bezielende leiding, zowel mijn proefschrift verdedigen, als 

de opleiding tot plastisch chirurg afronden. Dank daarvoor! 

 

Beste Ruud, na terugkomst uit Los Angeles heb ik met een klinische 

onderbreking in jouw onderzoeksgroep bij de Medische Biologie mogen 

werken. Door jouw enorme kennis en inzicht heb je voor mij wegen geplaveid 

die ik anders niet had kunnen bewandelen. Je enthousiasme voor de 

wetenschap was aanstekelijk, en ik heb altijd laagdrempelig bij je binnen 

kunnen lopen om te sparren over onze ideeën en resultaten. 

 

Geachte leden van de beoordelingscommissie – prof. dr. Peter Olinga, prof. dr. 

Berend van der Lei en prof. dr. Dominic Furniss – dank voor het lezen en 

beoordelen van mijn proefschrift. Over de inhoud wissel ik graag met u van 

gedachten tijdens de verdediging. 

 

Ruim tien jaar geleden, in een onderzoekskamer bij de plastische chirurgie, is 

het avontuur begonnen. Coralien, Guido, Johan, Rinze, Ellen, Merel en Sophie: 

ook jullie waren jonge onderzoekers, al dan niet in opleiding, en hebben me 
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enthousiast gemaakt voor zowel de klinische als de wetenschappelijke kant 

van het plastisch chirurgische vak, waarvoor dank! Ondanks oplopende CO2 

waarden in het drukbezette kamertje zijn we inmiddels allemaal door de 

opleiding gerold en sommigen daarnaast ook gepromoveerd. Ik bewaar erg 

fijne herinneringen aan deze tijd! 

 

Mijn periode in Los Angeles was onvergetelijk. Prof. dr. Roel Ophoff: bedankt 

voor de prettige samenwerking destijds. Je hebt me veel bijgebracht over 

genetica en het doen van basaal wetenschappelijk onderzoek. Op en rond de 

campus van de UCLA heb ik veel (levens)ervaring opgedaan, mede dankzij 

mijn maatjes op het Ophoff Lab: Simone, Anil, Jytte en Tina. 

 

Dr. Marike van Beuge: je hebt mij uitstekend begeleid bij mijn terugkeer in 

Groningen, waardoor we samen meerdere publicaties hebben kunnen 

schrijven. In deze Tiger/Matrix onderzoeksgroep van Ruud Bank heb ik 

leerzame en ontspannen momenten doorgebracht met alle postdocs, 

promovendi  en laboranten Jurjen, Sander, Bram, Rutger, Miriam, Diana, Jelena, 

Nadine, Olaf, Masum, Ieneke, Saed, Nataly, Saskia en Pytrick: dank voor jullie 

hulp en gezelligheid! 

 

Vanuit het Peyronie-onderzoek ben ik veel dank verschuldigd aan Prof. dr. Igle 

Jan de Jong en dr. Mels van Driel, die me ook heeft aangemoedigd om ons 

onderzoek te presenteren op het congres van de Nederlandse Vereniging voor 

Urologie. Dit onderzoek wordt voortgezet door Daan: dank en succes! 

 

Mijn paranimfen zijn Joep Willemsen en Floris Odding. Joep: als maatjes bij de 

Medische Biologie én de Plastische Chirurgie, volgden we een vergelijkbaar 

pad. Dank voor de fijne tijd en boeiende gesprekken. Ik heb al de eer gehad om 

jouw paranimf te mogen zijn. Quid pro quo, dus ik heb je graag aan mijn zijde 

tijdens de plechtigheid. Floris: buiten het feit dat je m’n enige Groningse 

clubgenoot mét een diploma bent, heb je me vooral vaak aan het denken gezet. 

Je bent kritisch en inspirerend, waarvoor dank! 

 

Alle andere collega’s van de afdeling Plastische Chirurgie in het UMCG: Yassir, 

Tim, Martin, Mike, Tallechien, Vera, Marijn, Marije, Ilona, Eva, Etty, Elisabeth, 

Sylvia, Antoinette, Harmina, Lily. Dank dat jullie me vanaf het begin bij de 

‘familie’ hebben laten horen. Het is al die jaren een warm nest geweest! Collega 

AIOS met wie ik de afgelopen jaren de opleiding tot plastisch chirurg heb 

mogen volgen: Maria, Anouk, Thierry, Shariselle, Sophie, Rosanne, Kristien, 

Sanne, Marlous, Heleen, Joke, Ursula, Max, Maartje, Edwin en Marlies, en niet te 
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vergeten onderzoekers Dieuwke en Iris: sommigen van jullie kenden het 

klappen van de zweep en waren dan ook onmisbaar (zowel praktisch als 

mentaal) in het gehele promotietraject. Naast onze klinische collegialiteit 

konden we elkaar altijd goed vinden op (vrijdagmiddag)borrels en de 

jaarlijkse Ötzi wintersport. Hopelijk blijven we dat zo af en toe doen! 

 

Aan de opvolgers, de jonge onderzoekers: bedankt voor de samenwerking en 

succes met jullie toekomst! In het bijzonder Tijn, net gepromoveerd, en Sophie, 

die het basale onderzoek naar de ziekte van Dupuytren voortzet.  

 

Mijn opleiders in de vooropleiding en het perifere jaar, dr. Wendy Kelder en dr. 

Chantal Mouës: ik wil jullie danken voor alle prettige klinische begeleiding en 

toch zeker ook de bemoedigende woorden als het ging om het doen van 

onderzoek tijdens deze drukke jaren in het ziekenhuis: uiteindelijk zou alles 

goed komen, zoals jullie al voorspeld hadden. 

 

De mannen van mijn jaarclub Tempelier, en in het bijzonder Maarten, Maarten 

en Mark: dank voor het aanhoren van mijn al dan niet spannende verhalen en 

zo af en toe het geklaag voor als de dingen even niet zo gingen als ik bedacht 

had. Gelukkig zijn jullie altijd experts in het relativeren geweest, wat soms 

enorm behulpzaam kan zijn! 

 

Lieve papa: ontzettend bedankt voor de steun die je als vader gegeven hebt. 

Samen met mama heb je me altijd aangemoedigd om door te gaan, te blijven 

proberen en optimistisch te zijn. Chris: dank dat je m’n kleine broertje bent. Je 

bent een fijn persoon met soms dwarse ideeën, waardoor je me vaak aan het 

denken hebt gezet. Helaas is mama ons ruim twee jaar geleden ontvallen, een 

groot gemis en een moeilijke tijd voor ons drieën. Ik wil onze familie 

bedanken: jullie aanwezigheid, fijne gesprekken en ondersteuning hebben ons 

er doorheen gesleept. 

 

Lieve mama, je bent altijd m’n steun en toeverlaat geweest. Je hebt me 

gevormd tot wie ik ben, en je was erg trots dat je oudste zoon plastisch chirurg 

mocht worden en zelfs ging promoveren. Wat is het ontzettend verdrietig dat 

je dat niet meer mee mag maken. Ik denk aan je. 

 

         

 Evert-Jan 

 

  



161 

 

ABOUT THE AUTHOR 

 
Evert-Jan ten Dam was born on February 28th 1986 in Oldenzaal, the 

Netherlands. As a child, he lived in the small town of Tilligte and he attended 

high school in his place of birth (Gymnasium, Twents Carmel College 

Lyceumstraat, Oldenzaal) where he graduated cum laude in 2004. 

 

After graduation, he started medical school at the University of Groningen in 

2004, where he received his Master’s degree in Medicine in 2010. He became 

interested in the surgical specialties, mostly because of the solution-based way 

of thinking and the no-nonsense atmosphere among most surgeons. At the 

Deventer Hospital, he did his final rotations in general and orthopedic surgery. 

 

He wrote his Master’s thesis at the department of plastic surgery at the UMCG: 

together with professor Paul Werker, MD, PhD, and Coralien Broekhuysen, MD, 

he described the mechanism of hyperextension injuries of the thumb. While 

writing, he got in touch with Guido Dolmans, MD, PhD, who was finishing his 

PhD thesis on the genetic origin of Dupuytren’s disease. It turned out that this 

subject could use another PhD student to follow up on the results. By working 

at the Human Genetics laboratory from Roel Ophoff, PhD, at the University of 

California at Los Angeles, he was introduced in the principles of genetic 

research and started working on genetic studies. 

 

In 2012, he moved back to Groningen to start his PhD track at the UMCG. This 

research was a joint venture of the department of plastic surgery, led by Paul 

Werker, and the Matrix research group at department of pathology and 

medical biology, led by Ruud Bank, PhD Together with Marike van Beuge, PhD, 

he started the functional studies on Dupuytren’s and Peyronie’s diseases. 

 

From 2013-2015, he completed the two years of residencies at the department 

of general surgery at the Martini Hospital in Groningen, supervised by Wendy 

Kelder, MD, PhD. In 2015-2016, he continued working on his research at Ruud 

Bank’s research group, followed by the residencies in plastic surgery at the 

UMCG and Medical Center Leeuwarden, supervised by Paul Werker and 

Chantal Mouës-Vink, MD, PhD, respectively, from 2016 onward. During these 

years, he finished working on this thesis, which was published and defended in 

his last year of residencies. He will become a plastic surgeon around the same 

time. 

8 



162 

 

 


	Chapter 8



