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SUMMARY  SAMENVATTING 

Het Marfan syndroom is een pleiotrope hereditaire aandoening van het bindweefsel en wordt veroorzaakt 

door mutaties in het FBN1 gen. Het voornaamste probleem bij Marfan patiënten is een progressieve 

dilatatie van de aortawortel wat onbehandeld op jonge leeftijd kan leiden tot een plotse dood door 

dissectie. Hoofdstuk 1 introduceert de belangrijkste klinische problemen en therapeutische opties bij 

Marfan patiënten en eindigt met een overzicht van dit proefschrift. De laatste jaren is ons begrip van de 

pathogenese van het Marfan syndroom toegenomen en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van 

structurele zwakte van het bindweefsel naar een functionele rol van Transformerende Groei Factor 

(TGF)- β. Losartan, een Angiotensine II receptor 1 antagonist, een geneesmiddel op grote schaal gebruikt 

voor de behandeling van hypertensie, is naar voren gekomen als een potentiële behandeling door zijn 

TGF- β-antagonistische werking en heeft aangetoonde positieve effecten op de ziekte van de aorta in het 

muismodel van het Marfan Syndroom. Wij en andere groepen over de hele wereld zijn gestart met 

klinische studies naar de effecten van losartan op de aorta ziekte. Hoofdstuk 2 beschrijft het protocol van 

onze Nederlandse klinische studie naar de effecten van losartan (COMPARE studie). De COMPARE 

studie is een open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde trial met geblindeerde eindpunten. De 

behandeling met losartan wordt vergeleken met geen extra behandeling na 3 jaar follow-up, terwijl de 

behandeling met beta-blokkers wordt voortgezet. Het primaire eindpunt is de grootste verandering in 

aorta diameter op elk aorta-niveau gemeten door middel van MRI. Secundaire eindpunten zijn 

verandering van de mortaliteit, incidentie van dissectie, electieve aorta-chirurgie, aorta-volume, stijfheid 

van de aorta en ventriculaire functie. Tevens wordt verandering van gen- en eiwitexpressie in de huid bij  

losartan therapie onderzocht. 

Vanwege de grote klinische variabiliteit bleef het syndroom van Marfan een klinische diagnose, 

ondanks de toegenomen genetische kennis over de oorzaken ervan. Door de jaren heen zijn er 

verschillende diagnostische criteria opgesteld en herzien om te komen tot uniformiteit ten aanzien van de 
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diagnose van het Marfan Syndroom en om deze aandoening te onderscheiden van vergelijkbare 

aandoeningen. In 2010 is er een herziene Gent-nosologie opgesteld die de dilatatie van de aortawortel 

centraal zet in de diagnose van het Marfan Syndroom. In hoofdstuk 3 wordt de herziene nosologie 

toegepast op een gevestigde populatie met volwassen Marfan-patiёnten om de praktische gevolgen van 

deze nieuwe criteria voor de klinische praktijk en de individuele patiënten te bepalen. In een groep van 

180 Marfan-patiënten bleef de diagnose van het Marfan syndroom bestaan bij 91% (n = 164) wanneer de 

herziene criteria worden toegepast. Van de 16 patiënten waarbij de diagnose werd verworpen, werd bij 4 

patienten het MASS fenotype gediagnosticeerd, bij drie het ectopia Lentis syndroom en bij negen 

patiënten werd geen andere diagnose gesteld. Bij 13 patiënten werd de diagnose verworpen omdat de Z-

score van de aorta wortel minder dan 2 was, hoewel de aorta diameter bij 6 van hen groter was dan 40 

mm. Bij drie andere patiënten werd de diagnose van het Marfan Syndroom verworpen omdat aan durale 

ectasia minder gewicht werd toegekend in de herziene nosologie. Na de herziene Marfan nosologie werd 

de diagnose verworpen in 9% van de patiënten, vooral door het ontbreken van aortawortel dilatatie 

gedefinieerd als Z-score ≥ 2. Deze Z-scores lijken de aortawortel dilatatie te onderschatten, vooral bij 

patiënten met een groot lichaamsoppervlak. Bovendien kunnen andere parameters, zoals de vorm van de 

aortawortel en de verhouding van de diameter tot de omringende structuren, mogelijk ook de mate van 

aortawortel-ziekte aangeven. We concludeerden dat een herziening van de criteria voor de betrokkenheid 

van de aortawortel op zijn plaats is. 

Aangezien fibrillin-1 een component is van de extracellulaire matrix van het myocard, kunnen 

mutaties in FBN1 leiden tot aantasting van de ventrikelfunctie bij Marfan patiënten. Bovendien is de aorta 

elasticiteit verminderd bij deze patiënten, hetgeen tevens een negatieve invloed kan hebben op de 

ventrikelfunctie. In hoofdstuk 4 onderzochten we de biventriculaire functie en de invloed van de aorta-

elasticiteit bij patiënten met het syndroom van Marfan door middel van MRI van het hart. Van 144 

Marfan patiënten, zonder significante hartklep-disfunctie of hart-aorta chirurgie in de voorgeschiedenis, 

werd de biventriculaire functie en elasticiteit van de aorta gemeten. Wij vonden dat, in vergelijking met 
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gezonde controles, zowel de linker als rechter ventriculaire ejectiefractie verminderd werden (p <0,005) 

en sterk gecorreleerd waren in Marfan patiënten (r = 0,7, p <0,001). Er was geen correlatie tussen de 

aorta-elasticiteit en de linker ventrikelfunctie. Deze bevindingen suggereren dat er een intrinsieke 

myocardiale disfunctie is bij patiënten met het Marfan Syndroom. 

Aorta diameters zijn een standaardmaat van aortaziekte en worden gebruikt in de dagelijkse 

klinische praktijk. Echter, aorta diameters lijken een regionale uitzetting van de aortawand weer te geven. 

In hoofdstuk 5 werd het totale volume van de aorta van Marfan patiënten gemeten en onderzochten we 

de haalbaarheid en de reproduceerbaarheid van deze nieuwe methode om de totale aorta expansie te 

beoordelen. Een 3D-MRI met gadolinium van de aorta werd uitgevoerd bij 62 Marfan patiënten zonder 

voorafgaande aortadissectie. Het gemiddelde aortavolume van 62 Marfan patiënten bij aanvang was 233 

ml (SD = 65 ml). Het intra-observer verschil was 4,63 ml (ICC = 0,996; SD = 4,83). Het inter-observer 

verschil was 0,06 ml (ICC = 0,979; SD = 11.96). Het gemiddelde aortavolume steeg van 259 ± 62,5 ml 

tot 282 ± 74,7 ml (Cohen's d 0,3) en de gemiddelde diameter van de aorta nam toe van 24,93 ± 2,76 mm 

tot 25,34 ± 2,91 mm (Cohen's d 0,1) bij 15 patiënten. De sensitiviteit van de aorta expansie was 

significant hoger wanneer het aortavolume gebruikt werd in vergelijking met de aortadiameter (effect 

grootte 0,3 en 0,1 respectievelijk, p <0,005). Dit kan van bijzonder belang zijn voor klinische 

onderzoeken omdat het de steekproefgrootte en de follow-up tijd (die nodig is om het effect van het 

onderzochte geneesmiddel  te meten) kan doen afnemen. 

In deel II van dit proefschrift hebben we ons gericht op de moleculaire aspecten van het Marfan 

syndroom. 

In hoofdstuk 6 onderzochten we de globale gen-expressie in de huid, als model voor het 

bindweefsel. We hebben aangetoond dat zowel TGF-β als ontsteking worden opgereguleerd in patiënten 

met het Marfan syndroom. Wij onderzochten transcriptoom- genexpressie van 55 patiënten 

gebruikmakende van de Marfan Affymetrix exon 1,0 ST array en de niveaus van TGF-β en verschillende 
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cytokines in hun plasma. Verhoogde plasmaspiegels van TGF-β werden vooral gevonden in Marfan 

patiënten met aortawortel dilatatie (124 pg / ml) vergeleken met patiënten met Marfan patienten met een 

normale aorta. (10 pg / ml, p = 8x10-6). Interessant genoeg, tonen onze microarray gegevens aan dat een 

verhoogde expressie van inflammatoire genen geassocieerd zijn met de belangrijkste klinische kenmerken 

binnen de Marfan patiënten groep, namelijk de ernst van de aortawortel dilatatie (HLA-DRB1 en HLA-

DRB5 genen), oculaire lens dislocatie (RAET1L, CCL19 en HLA-DQB2) en specifieke skeletkenmerken 

(HLA-DRB1, HLA-DRB5, GZMK). Patiënten met progressieve aortaziekte hadden hogere spiegels 

macrofaag kolonie stimulerende factor (M-CSF) in het bloed. Bij het vergelijken van de vaatwand van de 

aortawortel van Marfan patiënten met niet-Marfan patienten, werden verhoogde aantallen CD4 + T-cellen 

gevonden in de media (p = 0,02) en een toename van het aantal CD8 + T-cellen (p = 0,003) in de 

adventitia bij Marfan patiënten. Daarom impliceren onze resultaten een modificerende rol van ontsteking 

in het Marfan syndroom. Ontsteking zou een nieuw therapeutisch doel bij deze patiënten kunnen zijn. 

Geïnspireerd door deze bevindingen, hebben we in hoofdstuk 7 een genetische associatie studie 

uitgevoerd om te onderzoeken of de genetische variabiliteit van de ontstekinggerelateerde genen de 

variatie in de ernst van de aortaziekte kan verklaren bij 170 Marfan patiënten. De ernst van de aortaziekte 

werd gedefinieerd als de dilatatiesnelheid van de aortawortel over een periode tot 15 jaar. Analyse van de 

15.169 SNPs in 943 bijkomende inflammatoire genen toonde een significant verband van de ernst van 

aortaziekte met een SNP in het Siaalzuurbinding Ig-achtige Lectin 7 (SIGLEC7) gen (p = 3.5x10-7). 

Bovendien werd een spoor van SNPs waargenomen in het interleukine 16 (IL16) gen (P = 7x10-5). Ten 

slotte werden deze associaties gerepliceerd in een cohort van patiënten met geruptureerde intracraniële 

aneurysma’s met de diameter van het aneurysma op het moment van ruptuur als maatstaf voor de ernst 

van de aandoening (P = 0,03 p = 0,05 en respectievelijk). Het SIGLEC7 gen controleert de aangeboren 

immuunreactie op weefselbeschadiging, terwijl het IL16 gen een chemoattractant is van verschillende 

pro-inflammatoire cellen en de expressie induceert van HLA-DR genen in monocyten. We concludeerden 
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dat de genetische variabiliteit in inflammatie-gerelateerde loci de ernst van de aortaziekte van Marfan 

patiënten kan veranderen, en mogelijk ook bij andere vasculaire aandoeningen. 

De afgelopen jaren is TGF-β naar voren gekomen als potentiële prognostische en therapeutische 

biomarker van de aortaziekte in het Marfan syndroom. Daarnaast zijn we ervan uitgegaan dat de respons 

van patiënten op losartan misschien ook variabel is, aangezien de meeste ziektekenmerken bij het Marfan 

syndroom klinisch zeer variabel zijn. In hoofdstuk 8 onderzochten we de correlatie van TGF-β met het 

aorta fenotype en de moleculaire reactie op losartan in een groep van 99 Marfan patiënten. Marfan 

patiënten hadden hogere TGF-β niveaus dan gezonde controles (p = 0,002). TGF-β niveaus correleerden 

met een grotere aortawortel en met de leeftijd (p = 0,05 en 0,02). Losartan verlaagde TGF-β niveaus in 

slechts 15 (36%) van 42 behandelde Marfan patiënten (responders) naar het niveau van de gezonde 

controles (p = 0,31). De andere 27 (64%) van behandelde Marfan patiënten toonde geen verandering of 

een toename van plasma TGF-β niveaus (non-responders). De responders hadden een hogere baseline 

TGF-β niveaus (p = 0,05), ernstigere aortaziekte en een verschillend FBN1 genotype in vergelijking met 

non-responders. Baseline TGF-β niveaus en de respons waren onafhankelijk van additionele bèta-blokker 

therapie. Onze resultaten geven aan dat slechts een derde van de Marfan patiënten zullen reageren op 

losartan indien TGF-β een goede therapeutische marker van de klinische effecten blijkt te zijn. 

Het Marfan syndroom is een chronische aandoening die op jonge leeftijd tot veel beperkingen kan 

leiden. Kwaliteit van leven is een nieuwe parameter van het welzijn van de patiënt en suggereert een 

intrinsiek kenmerk te zijn daar het vaak onafhankelijk is van ziekte-ernst en behandeling. In hoofdstuk 9 

hebben we de kwaliteit van leven in 121 Marfan patiënten en haar genetische basis onderzocht. Wij 

vonden dat de fysieke kwaliteit van leven werd aangetast en een zwak verband had met de leeftijd en 

scoliose, terwijl de mentale kwaliteit van leven normaal was. Omdat een correlatie tussen ziekte-ernst en 

kwaliteit van leven grotendeels ontbreekt, hebben we de ‘genome wide gene expressie’ in verband 

gebracht met kwaliteit van leven. Patiënten met een lagere mentale kwaliteit van leven hadden hoge 
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expressie-niveaus van CXCL9 en CXCL11 cytokine genen (p = 0.001, p = 0,002); Ook patiënten met een 

lage vitaliteit hadden hoge expressie niveaus van CXCL9, CXCL11 en IFNA6 cytokine genen (p = 0,02 , 

p = 0,02, p = 0,04), onafhankelijk van de patiënt eigenschappen.  Vervolgens hebben we 484 SNPs in 

cytokine genen in verband gebracht met kwaliteit van leven. Mentale kwaliteit van leven was 

geassocieerd met een SNP-cluster in het IL4R gen (sterkste associatie p = 0,0017). Hoewel de totale 

mentale kwaliteit van leven normaal was, hadden> 10% van de patiënten lage scores voor MCS (mental 

component score) en vitaliteit. Post-hoc analyse van daarmee gerelateerde systemische 

ontstekingsmediatoren toonde aan dat patiënten met de laagste MCS en vitaliteit scores een hoge mate 

van CCL11 cytokine (p = 0,03, p = 0,04) hadden. We concludeerden dat de aanwezigheid van scoliose en 

een geactiveerde cytokine pathway leiden tot beperkingen van de kwaliteit van leven. Dit komt overeen 

met onze eerdere bevindingen over een belangrijke rol van ontsteking in de pathogenese van het Marfan 

syndroom. 

Dit proefschrift eindigt met een discussie over de huidige bevindingen en de huidige literatuur in 

het licht van de pathogenese van aortaziekte in hoofdstuk 10. 

 

 

 

 

 




