
 

 

 University of Groningen

Peyronie's disease - Beyond the bend
Mohede, Daan

DOI:
10.33612/diss.150703782

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Mohede, D. (2021). Peyronie's disease - Beyond the bend: Historical, epidemiological, clinical, genetic and
molecular biological aspects. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
https://doi.org/10.33612/diss.150703782

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.150703782
https://research.rug.nl/en/publications/83052749-51a9-4f4c-a112-18e95af7fc8e
https://doi.org/10.33612/diss.150703782


Samenvatting

Chapter 9



Chapter 9

114

Samenvatting

In de afgelopen decennia is de kennis over de ziekte van Peyronie aanzienlijk toegenomen. 
Toch is er geen curatieve behandeling mogelijk. Patiënten zijn vooralsnog aangewezen op 
symptomatische behandelingen. In hoofdstuk 1 worden de meest recente Amerikaanse en 
Europese richtlijnen besproken.  Het betreft onder andere pathofysiologische en 
pathogenetische aspecten. Daarnaast komen de geschiedenis en de huidige inzichten 
aangaande klinische verschijnselen en therapeutische mogelijkheden aan bod.

In hoofdstuk 2 wordt niet alleen een overzicht geboden van de niet-chirurgische 
behandelingen voor de ziekte van Peyronie door de eeuwen heen, maar ook een blik op de 
toekomst geworpen met betrekking tot mogelijk nieuwe orale medicamenteuze 
behandelingen. In wetenschappelijke publicaties tot en met 2018 vonden we 48 niet-
chirurgische interventies: 11 externe, 12 intralaesionale, 7 topische en 22 orale behandelingen. 
Vier van de laatstgenoemde werden op meerdere manieren toegepast. Anno 2020 is een 
serie intralaesionale injecties met collagenase verkregen uit de bacterie Clostridium 
histolyticum, de enige behandeling die door de Amerikaanse Food and Drug Administration 
en het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau is goedgekeurd. Het 
medicijn is echter door de producent van de Europese, Australische en Aziatische markt 
gehaald, mogelijk om commerciele redenen. Alle andere niet-chirurgische behandelingen 
zijn off-label. Men spreekt van off-label gebruik als het geneesmiddel niet conform de 
geregistreerde indicatie wordt toegepast. Uit tuchtrechtelijke jurisprudentie wordt duidelijk 
dat off-label voorschrijven slechts geoorloofd is indien er overeenstemming met de patiënt 
(‘informed consent’) is verkregen en er in het dossier aantekening van is gemaakt.

Er wordt gedacht dat orale medicijnen alleen in de beginfase effectief zijn, vóórdat de plaque 
verkalkt. Volgens de huidige Europese richtlijn moeten orale steroïden, vitamine E en 
tamoxifen beslist niet voorgeschreven worden. De resterende orale medicatie betreffen 
pentoxifylline, één van de geregistreerde phosphodiësterase-5-remmers of arginine. Er is 
echter geen algemeen geaccepteerde vroege behandeling voor de ziekte, laat staan een 
mogelijkheid tot preventie. 

De chirurgische behandeling is symptomatisch, gericht op correctie van de standsafwijking. 
De verkromming is feitelijk een complicatie van de ziekte. In vergelijking tot enkele 
decennia geleden is chirurgie voor bijvoorbeeld patiënten met een maagzweer, 
longtuberculose of anuskanker tegenwoordig van weinig betekenis meer.  Meer effectieve 
behandelingen hebben de plaats ingenomen van chirurgische therapie. Voor de ziekte van 
Peyronie kan dit helaas nog niet gezegd worden. Chirurgie is hoe dan ook een gebrek aan 
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therapeutisch vernuft, zo schreef de Italiaanse dichter, filosoof en essayist Guido Ceronetti 
(1927-2018). (1) De zoektocht naar effectieve niet-chirurgische therapie, orale medicatie 
in de acute en intralaesionale in de meer chronische fase, gaat echter door.  In dat licht 
raden we een nauwe samenwerking van urologen met niet-chirurgisch georiënteerde  
experts op het gebied van fibrotische ziektes aan.

In hoofdstuk 3 bespreken we de lange termijn uitkomsten van chirurgische interventies in 
onze eigen kliniek. Tussen 2007 en 2016 werden alle nieuwe patiënten met de ziekte van 
Peyronie verzocht een vragenlijst aangaande het seksueel functioneren in te vullen. Het 
ging om de wereldwijd gevalideerde International Index of Erectile Function (IIEF).  Eind 
2016 werden zij opnieuw uitgenodigd een vragenlijst in te vullen, waarin ook de IIEF was 
opgenomen.  170 patiënten (56,1%) stuurden deze ingevuld terug. De gemiddelde follow-
up bedroeg 5,3 ± 3,7 jaar. De ontwikkeling van seksuele functies, tevredenheid over de 
behandeling(en) en specifieke uitkomstmaten als verlies van gevoel in de eikel en verdere 
verkorting werden bepaald voor zowel de conservatief (niet-chirurgisch) als de chirurgisch 
behandelde patiënten. Van de 170 waren er 93 conservatief en 77 chirurgisch behandeld. 
Bij 56 van de laatstgenoemden ging het om een correctie volgens Nesbit, bij 13 om ‘plaque’ 
insnijding en grafting (PIG) met een matje en bij 8 om implantatie van een erectieprothese. 
De patiënten behandeld met PIG waren ontevredener (61,5%) dan degenen na een  Nesbit 
procedure (30,9%) en die na het operatief inbrengen van een erectieprothese (50,0%). 
Stijfheidsproblemen en gevoelsverlies in de eikel kwamen ook vaker voor in de PIG-groep.  
Sommige mannen met een prothese bleken bij het inbrengen van de penis in de vagina last 
te hebben van een zogenaamde ‘floppy glans’.

De chirurgisch behandelde mannen hadden bij hun eerste polikliniekbezoek lagere IIEF 
scores op het domein `gemeenschapstevredenheid` dan de conservatief behandelden. 
Vergeleken met de eerste meting daalde de `orgasme functie` en `seksuele drive` voor alle 
proefpersonen. De conservatief behandelde groep liet een afname zien in `erectiele functie` 
en `gemeenschapstevredenheid`. In de chirurgisch behandelde groep nam de algehele 
tevredenheid over het seksleven toe. 

Bij follow-up waren er alle IIEF domeinen bezien echter geen wezenlijke verschillen in het 
seksueel functioneren tussen de niet-chirurgische en chirurgisch behandelde mannen. We 
concludeerden dat chirurgische behandelingen in lijn met de geldende internationale 
richtlijnen in vergelijking met conservatief handelen niet tot een slechter seksueel 
functioneren leiden. Wel lopen de resultaten van chirurgie uiteen, want vooral na PIG 
rapporteerden de patiënten een hoge mate van ontevredenheid. Uiteraard dient daarbij 
opgemerkt te worden dat over het algemeen hun uitgangspositie beduidend slechter is, in 
de zin van een forsere kromstand met meer verkorting en verkalking. 



Chapter 9

116

Voor homoseksuele mannen is een `normale` erectie wellicht van groter belang dan voor 
heteroseksuele.  Zeven jaar na het stellen van de diagnose Peyronie interviewden we enkele 
malen een 52-jarige homoseksuele patiënt die te kampen had met erectiezwakte en een 
relatief milde verkromming. Deze verschijnselen hadden ernstig psychische gevolgen. De 
zeer beperkte wetenschappelijke literatuur en de conceptie van homoseksuele mannen op 
sociale media in ogenschouw nemend, bespreken we in hoofdstuk 4 deze gevolgen. Het 
laat zien dat de psychische effecten bij homoseksuele Peyronie patiënten verregaander 
kunnen zijn dan bij heteroseksuele, zelfs in milde gevallen.

De ziekten van Peyronie, Dupuytren en Ledderhose zijn verwante fibroproliferatieve 
aandoeningen, gekenmerkt door afwijkingen in bindweefsel van resp. de penis, de handpalm 
en de voetzool. Het tegelijk voorkomen van twee of drie van deze aandoeningen is alleen 
beschreven in kleine populaties. In hoofdstuk 5 gaat het echter om een relatief grote 
populatie. Tussen 2007 en 2016 werden patiënten met Dupuytren gerekruteerd op 
poliklinieken Plastische Chirurgie van enkele ziekenhuizen in het noorden van Nederland. 
Niet alleen deze patiënten, maar ook de behandelende plastisch chirurgen vulden 
vragenlijsten in over onder andere demografie, klinische karakteristieken en het tegelijkertijd 
bestaan van de ziekte van Ledderhose en/of Peyronie. Bij de 730 deelnemende patiënten 
met de ziekte van Dupuytren rapporteerden de chirurgen een prevalentie van 7,8% voor 
Peyronie en 16,1% voor Ledderhose. De patiënten zelf maakten melding van 8,8% voor 
Peyronie en 22,0% voor Ledderhose. 

In dit cohort Dupuytren patiënten bleek de prevalentie van Peyronie lager dan die in de 
literatuur. De gelijktijdige aanwezigheid van de ziekte van Ledderhose was even hoog als 
eerder beschreven. Beide ziekten werden echter ondergerapporteerd door de plastisch  
chirurgen. 

Onze onderzoeksgroep presenteerde eerder de associatie van een single nucleotide 
polymorfisme (SNP) rs 4730775 ter plaatse van het WNT2 locus op chromosoom 7, door 
allel frequenties van 11 SNPs geassocieerd met de ziekte van Dupuytren bij 111 mannen 
met de ziekte van Peyronie. Het is al geruime tijd bekend dat deze twee aandoeningen vaker 
voorkomen in bepaalde families. Er is echter  nog veel onbekend over de genetische 
predispositie in geval van de ziekte van Peyronie. In hoofdstuk 6 wordt de eerste genome-
wide association study (GWAS) gepresenteerd. SNPs op drie loci bleken significant 
geassocieerd met Peyronie. Een van de hits (rs2402177) bleek een variant van het al eerder 
geïdentificeerde Peyronie-risico locus WNT2. Deze hit en twee andere loci op chromosoom 
15 waren eerder ook al geassocieerd met Dupuytren. Vanwege de relatief kleine sample 
grootte (n = 354 Peyronie cases), was er in onze studie helaas sprake van een beperkte 
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validiteit. Nieuwe gegevens afkomstig van circa 36.000 mannen uit de Lifeline Study die 
werden gegenotypeerd met dezelfde chip, komen op korte termijn beschikbaar. Dit zal 
ongetwijfeld een GWAS met een hogere kwaliteit en met minder verlies van SNPs opleveren.

In Europa en de Verenigde Staten is verteporfin (Visudyne; VP) geregistreerd voor de 
behandeling van maculadegeneratie.  VP bleek de expressie van fibrose-specifieke genen 
in fibroblasten afkomstig van patiënten met de ziekte van Dupuytren te verminderen. Dat 
gebeurde waarschijnlijk door het deactiveren van de transcriptie in de zogenaamde  Yes 
Activated Protein (YAP) pathway. Om de effecten van VP op myofibroblasten uit de ‘plaque’ 
van Peyronie patiënten te analyseren, namen we biopten bij vijf patiënten. Middels immuun-
specifieke kleuringen werd de aanwezigheid van pathologische myofibroblasten aangetoond. 
Na het kweken van deze cellen werd VP toegediend voor resp. 24 en 48 uur en werden de 
messenger (m)RNA gehalten van COL1A1, ACTA2, COL5A1, EDA-FN, LOXL2, CCN2, 
SER-PINH1, PLOD2 en YAP gekwantificeerd en vergeleken met een controlegroep middels 
een `real-time polymerase chain reaction`. De mRNA ratio’s van alle genen gerelateerd aan 
fibrose (COL1A1 etc.), behalve YAP, verminderden significant na toediening van VP 
gedurende de 24 en 48 uur. Deze in hoofdstuk 7 beschreven resultaten, wijzen erop dat VP 
fibrosering remt in de YAP cascade, stroomafwaarts van YAP.

Discussie

De huidige diagnostiek lijkt toereikend, maar een nog duidelijkere beoordeling, bijvoorbeeld 
in de vorm van kernspintomografie (MRI), zal zowel de monitoring als het wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Peyronie verbeteren. In het verleden werden de meeste 
voorstellen voor medicamenteuze therapie gedaan op basis van trial and error. Andere 
ideeën werden aangedragen omdat ze veelbelovend waren bij patiënten met gerelateerde 
ziektebeelden. Slechts enkele waren gebaseerd op een specifiek pathofysiologisch 
mechanisme. Anno 2020 heeft behandeling, bestaand uit intralaesionele collagenase 
injecties, waarschijnlijk wel enige toegevoegde waarde. Er is groeiende interesse in orale 
therapie met pentoxifylline, PDE5-remmers en antioxidanten, welke soms gecombineerd 
worden met chirurgie of mechanische therapie. Penisstrekkende apparatuur wordt in dit 
verband het meest genoemd. Er is echter meer onderzoek dienaangaande nodig. 

“Wie is de beste kandidaat voor welke type chirurgie?” en “hoe kunnen we het beste 
voorlichten?” zijn belangrijke vragen voor zowel patiënten als urologen. Deze rijzen vooral 
vanwege matige tevredenheidscijfers en zelfs ontevredenheid over de huidige behandelingen 
op basis van Europese richtlijnen.  Met het oog op de toekomst is het belangrijk om 
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zogenaamde door de patiënten zelf gescoorde uitkomsten (patient rated outcome measure; 
PROM) te gebruiken om de behandelingsresultaten juist in te schatten. Een PROM is niets 
anders dan een klinisch eindpunt, dat beschrijft of een patiënt al dan niet baat heeft bij een 
behandeling. Het vergelijken van verschillende technieken en opties (chirurgisch of niet-
chirurgisch) zonder initiële correctie tussen groepen blijft problematisch. Als de richtlijnen 
worden gevolgd, zullen patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan verschillen 
van conservatief behandelde. Het grote probleem in het kader van onderzoek blijft de 
variatie in de ernst van de verschijnselen. 

Bemoeilijkte vaginale intromissie is een veelgehoorde klacht van zowel Peyronie patiënten 
als hun partners. Onze resultaten tonen aan dat patiënten die prothesechirurgie ondergingen 
vaker intromissieproblemen ondervonden (87,5%) dan zij die een andere operatie 
ondergingen. Dit kan komen door een  zogenoemde ‘floppy glans’. De eikel glijdt dan als 
het ware van de uiteinden van de met prothesemateriaal gevulde zwellichamen af. Een 
ander teleurstellend resultaat is dat maar liefst vijftig procent van onze patiënten met een 
prothese verklaarden niet dezelfde procedure te willen ondergaan mochten zij opnieuw 
voor de keuze komen te staan. Dat percentage is opvallend hoger dan de in de literatuur 
genoemde. 

Er zijn serieuze moeilijkheden betreffende gerandomiseerde, placebo gecontroleerde, 
dubbelblinde onderzoeken bij patiënten met de ziekte van Peyronie. Om een erkend 
deskundige te parafraseren: één ziekenhuis alleen kan niet komen tot de benodigde aantallen 
patiënten en er is geen standaardbehandeling waarmee vergeleken kan worden. (2) 
Daarnaast stelt hij dat de meeste patiënten, veelal ingegeven door angstgevoelens, liever 
niet met een placebo willen worden behandeld én dat praktische en ethische bezwaren een 
rol spelen.

Om onderzoeksvragen nadrukkelijker te kunnen beantwoorden, zullen alle data betreffend 
de pre- en postoperatieve status van patiënten (voorgeschiedenis, psychische aspecten, 
seksualiteit, aanwezigheid van een partner etc.) verzameld moeten worden. Nauwkeurige 
methoden en geduld zijn daarbij van het grootste belang. Wij vonden dat er bij een 
behoorlijk aantal mannen met de ziekte van Dupuytren tegelijkertijd sprake was van de 
ziekte van Peyronie. Wij adviseren derhalve handchirurgen die deze mannen behandelen 
hier aandacht aan te schenken en daarbij de soms ernstige psychische gevolgen in het 
achterhoofd te houden. De meeste patiënten schamen zich om seksuele klachten te uiten. 
Dan rijst de vraag of plastisch chirurgen hun Dupuytren patiënten actief moeten vragen 
naar symptomen van Peyronie. Naar onze mening hoeven ze er niet in detail op in te gaan, 
maar dienen zij als de patiënt dat wenst naar een ter zake kundig uroloog te verwijzen. 
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Wij voerden de eerste GWAS studie bij Peyronie patiënten uit. Helaas had de analyse een 
beperkte power. Nieuwe Lifelines data zullen leiden tot een GWAS van een hogere kwaliteit. 
De Lifelines biobank is een internationale bron voor geneeskundig onderzoek, bestaand 
uit data en samples verzameld uit een cohort studie in het noorden van Nederland. Dit 
betekent ook dat onze onderzoeksgroep een nieuwe GWAS voor Dupuytren uit zal gaan 
voeren met dezelfde data en dat daarnaast een meta-analyse van andere cohorten zal gaan 
plaats vinden om additionele loci te identificeren. Zo wordt de mogelijkheid geschapen om 
meer SNPs geassocieerd met Peyronie te vinden en meer inzicht te krijgen in de genetische 
overlap tussen de beide ziekten. (3) Daarnaast zal de mogelijke link tussen kwaadaardige 
ziekten en benigne urologische aandoeningen, zoals Peyronie, beter in kaart gebracht 
kunnen worden. Datzelfde geldt voor risicostratificatie, screening en behandeling. (4)

In dat verband zijn er onderzoekers nodig met vaardigheden op gebied van moleculaire 
biologie en epigenetica. Mogelijk kan er een biomarker voor Peyronie gevonden worden. 
In relatie tot de ziekte van Dupuytren is door plastisch chirurgen, revalidatieartsen, 
radiotherapeuten  en basale wetenschappers de International Dupuytren Data Bank (IDDB) 
in het leven geroepen, juist om markers te vinden waarmee de ernst van de ziekte voorspeld 
kan worden én om een medicijn te vinden. De IDDB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut 
dat crowdsourcing, nieuwe webtechnologie en open access onderzoek toepast. Vergelijkbare 
initiatieven van urologen of het samenwerken met instituties als de IDDB kunnen wellicht 
richting geven aan succesvol onderzoek naar de ziekte van Peyronie.
Tot slot bestudeerden we Verteporfin. Dit officieel geregistreerde medicijn wordt al jaren 
toegepast bij de behandeling van maculadegeneratie. Ook heeft het de belangstelling gewekt 
vanuit de medische oncologie. Wij bekeken de eiwitexpressie in celkweken van ‘plaques’ 
van Peyronie patiënten. Verteporfin bewees een anti-fibrotisch effect te hebben. Dosis-
respons studies, onderzoek naar de optimale toedieningsweg en klinische studies moeten 
de daadwerkelijke waarde voor patiënten met de ziekte van Peyronie aantonen.

Concluderende opmerkingen

Er is een serieus tekort aan kennis over de ziekte van Peyronie. Biologen, genetici, plastisch 
chirurgen, psychologen en urologen dienen hun krachten te bundelen teneinde de ziekte 
effectief te kunnen onderzoeken. Over het algemeen behandelen urologen de verkromming, 
maar niet de onderliggende ziekte die deze veroorzaakt. De vormafwijking is echter een 
complicatie van het wezenlijke probleem. In het verleden werd alleen onderzoek gedaan 
door urologen die zich logischerwijs in de eerste plaats richtten op de chirurgisch-technische 
aspecten. De meesten van hen vertellen hun patiënten tot op heden dat de enige twee opties 
‘chirurgie’ of een ‘wait and see’ beleid zijn. 



Chapter 9

120

Aangezien Peyronie een chronisch systemische ziekte is, moet men ook een `chronische 
ziekte onderzoekmodel` gebruiken, dat patiëntgericht is en focust op kwaliteit van leven 
én het vinden van biomarkers waarmee behandelingen mogelijk zelfs geïndividualiseerd 
kunnen worden. Dit soort onderzoek is longitudinaal met een open eind. 

De verschillen in verwachtingspatronen en behandelingsopties zullen altijd goed moeten 
worden besproken en vastgelegd. Om representatieve onderzoeksdoelen te kunnen 
formuleren, is het ongetwijfeld van meerwaarde als patiënten zich verenigen in een formele 
setting. Evenals bij Dupuytren patiënten kan een dergelijke organisatie helpen te begrijpen 
wat daadwerkelijk van belang is en hoe patiënten het best geholpen kunnen worden. In de 
wetenschap probeert men vaak de meest subjectieve gevoelens te objectiveren. Kwaliteit 
van leven correleert echter vaak niet met bijvoorbeeld de mate van kromstand gemeten 
met een gradenboog. Samenwerking met patiënten is niet alleen belangrijk bij het opstellen 
van een onderzoeksagenda, maar ook voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. 
Patiënten vormen het hart van ons onderzoek. Als arts-assistent in opleiding tot uroloog 
ben ik ervan overtuigd dat mijn discipline in deze een leidende rol heeft, omdat wij nauw 
contact met hen hebben. Daarnaast zijn er uiteraard statistici en experts in genetica, 
epidemiologie, celbiologie en medische techniek nodig. 

Artikelen hebben vaak intrigerende uitgangspunten, maar de methodologische en klinische 
bias in de onderzoeksopzet is over het algemeen aanzienlijk. `We mixen wat we weten, met 
wat we denken en in het ergste geval met wat we hopen of geloven,` zoals de uroloog 
Laurence Levine ooit schreef. (2) Het is daarom ook belangrijk negatieve resultaten te 
publiceren. 

Tot slot: onderzoek naar de ziekte van Peyronie en de behandelingen ervan stagneerde, 
omdat de focus lag op het behandelen van de complicaties. Om wezenlijke vooruitgang te 
boeken zal men zich steeds meer gaan richten op de systemische oorzaken. Multidisciplinair 
samengestelde onderzoeksgroepen zullen protocollen gaan ontwikkelen om multimodale 
behandelingen te bestuderen, bijvoorbeeld het combineren van orale en intralaesionale 
farmacotherapie, mechanische apparatuur en/of chirurgie. En onderzoekers zullen moeten 
samenwerken, zowel nationaal als internationaal.
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