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Deze studie werd geïnitieerd door de ziektegeschiedenis van een 40-jarige man, 
die een plotselinge expansieve groei bemerkte van de arterioveneuze malformatie 
in zijn gelaat waar hij sinds zijn geboorte mee bekend was. Histopathologisch 
onderzoek liet een onverwacht beeld zien bestaande uit een zeer uitgebreide 
proliferatie van immature capillaire vaten tussen de grote afwijkende arteriën en 
venen van de arterioveneuze malformatie (AVM). Deze opmerkelijke bevinding van 
vasoproliferatieve groei is iets wat we goed kennen van infantiele hemangiomen of 
reactieve vasculaire laesies, zoals pyogene granulomen, maar niet van arterioveneuze 
malformaties. Andere AVM cases met een vergelijkbaar beeld inspireerden ons om 
de achtergrond van deze microvasculaire respons te onderzoeken. Meer kennis 
over deze complicatie van vaatmalformaties kan inzicht geven hoe deze afwijking 
ondergebracht zou moeten worden in de huidige classificatie van vasculaire laesies; 
wat van belang is voor de differentiaal diagnose in histopathologisch onderzoek, en 
wat een adequate behandelingsstrategie zou kunnen zijn.

Deel I.     Vasculaire laesies en angiogenese – een overzicht

Hoofdstuk 2.   Benigne vasculaire laesies in huid en weke delen – classificatie. 
Vaatmalformaties worden beschouwd als congenitale afwijkingen die het resultaat 
zijn van lokale fouten in de ontwikkeling van vaten tijdens embryogenese.1 Ze zouden 
moeten worden onderscheiden van andere benigne vasculaire laesies zoals infantiele 
hemangiomen, de meeste voorkomende vaatafwijking bij kinderen. Klinisch is er 
verwarring als er gekeken wordt naar een juiste benaming en classificatie2,3, omdat 
benigne vaatafwijkingen vaak (hem)angiomen worden genoemd. Dit suggereert, 
vanwege het suffix ‘-oom’, dat het altijd zou gaan om goedaardige tumoren, terwijl 
op zijn minst een deel als congenitale vaatmalformaties geclassificeerd zou moeten 
worden. Vaatmalformaties gedragen zich anders dan vaattumoren als er gekeken 
wordt naar karakteristieken in groei van de laesies en behoeven derhalve een andere 
behandelingsstrategie.
Wegens voornoemde redenen wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven over 
de vroegere en hedendaagse inzichten in de classificatie van vaatafwijkingen 
in huid en weke delen. De uit 1982 stammende biologische classificatie van 
Mulliken and Glowacki4 wordt genoemd, omdat deze classificatie een belangrijke 
stap heeft gemaakt in de tweedeling tussen enerzijds vaattumoren en anderzijds 
vaatmalformaties, en omdat deze is gebruikt als basis voor de classificatie die tot 
op heden wordt aanbevolen door de ‘International Society for the Study of Vascular 
Anomalies’ (ISSVA).5 Met dit als uitgangspunt worden ook andere classificaties 
in dit hoofdstuk gereviewed, met name de classificaties uit leerboeken over weke 
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delen tumoren die vaak gebruikt worden in de dagelijkse praktijk door klinisch 
pathologen. In het tweede deel van het hoofdstuk is een overzicht gegeven over de 
verschillende soorten malformaties en hemangiomen of gerelateerde entiteiten die in 
de ISSVA classificatie worden genoemd. In dit review hoofdstuk wordt het belang 
van een correcte classificatie en differentiaal diagnose aangegeven die gebaseerd 
is op een combinatie van een juiste histopathologische diagnose aangevuld met 
immuunhistochemische kleuringen, zoals GLUT16, in combinatie met de juiste 
klinische gegevens en beeldvorming. 
Voor deze studie was het essentieel om stricte diagnostische criteria voor de 
geïncludeerde casus aan te houden; vooral voor de vaatmalformaties, waarvoor 
we de ISSVA classificatie als basis hebben gebruikt. Dit heeft geresulteerd in een 
van de grootste series ter wereld van zowel klinisch als histopathologisch goed 
gedocumenteerde congenitale vaatmalformaties. Hoewel de ISSVA classificatie 
voornamelijk door de Werkgroep werd opgesteld om vaatanomalieën bij kinderen en 
adolescenten te classificeren is het ons inziens ook behulpzaam voor het classificeren 
van vaatmalformaties bij volwassenen. Het is echter zeker niet het geval dat alle 
vaatafwijkingen, en vooral die bij volwassenen, adequaat volgens de genoemde 
classificatie ingedeeld kunnen worden. Met de huidige kennis (en onzekerheden) over 
de etiologie en het biologisch gedrag zijn met name recent beschreven vaatlaesies 
niet goed in te delen als reactieve proliferatie, tumor of congenitale vaatmalformatie. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere de cutane epitheloide angiomateuze nodus en 
het verworven elastotisch hemangioom.7

Hoofdstuk 3.    Angiogenese in vasculaire laesies – fundamentele aspecten.
Het hoofdonderwerp van dit proefschrift is het ontstaan van microvasculaire 
proliferatieve groei in AVMs met een dusdanige uitgebreidheid dat het tenminste 
in een subpopulatie van de patienten tot klinische symptomen heeft geleid. In dit 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven over de huidige inzichten in de betrokkenheid 
van vasculogenese, angiogenese en/of arteriogenese in het ontstaan en de groei 
van benigne vaatlaesies in huid en weke delen. Het is gebleken dat infantiele 
hemangiomen, de meest voorkomende vaatafwijkingen bij jonge kinderen, het 
best bestudeerd is; ook als er gekeken wordt naar de pathofysiologie. Infantiele 
hemangiomen hebben een intrigerend bifasisch groeipatroon van proliferatie en 
maturatie, en bovendien hebben ze ook histopathologisch unieke onderscheidende 
kenmerken, zoals de positieve GLUT1 immuunhistochemische aankleuring van het 
endotheel en de aanwezigheid van talrijke mestcellen.6,8 Meerdere studies hebben 
aangetoond dat vasculogenese, en ook angiogenese, betrokken zijn bij het ontstaan 
van deze laesies.9 Hierin spelen verscheidene angiogene groeifactoren en remmers 
een rol. Het blijft echter onduidelijk waarom alle laesies na een bepaalde vastgestelde 
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tijd in regressie gaan en waarom. 
Congenitale vaatmalformaties, hét onderwerp van onze studie, blijkt een van de 
minst onderzochte vaatafwijkingen te zijn, met name als het gaat om extracerebraal 
gelegen vaatmalformaties. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat als 
er gekeken wordt naar angiogene processen de laesies lange tijd als statische, 
langzaam groeiende afwijkingen werden beschouwd. De meest recente inzichten in 
vasculogenese en/of angiogenese in vaatmalformaties zijn onderzocht in cerebrale 
laesies. De suggestie bestaat dat er in cerebrale AVMs een wisselwerking bestaat 
tussen processen van actieve angiogenese en vasculaire remodellering wat leidt tot 
een dynamisch proces van groei en regressie, ook op de volwassenen leeftijd.10 Onze 
resultaten (zie later) ondersteunen het concept dat dit ook geldt voor extracraniële 
AVMs.

Deel II.     Angiogenese in vaatmalformaties

Hoofdstuk 4.   Microvasculaire proliferatie in congenitale vaatmalformaties 
van huid en weke delen.
Het is bekend dat arterioveneuze malformaties een episodische groei kunnen 
laten zien tijdens de puberteit, bij zwangerschap of na een trauma, waarschijnlijk 
als gevolg van dilatatie, collateraalvorming en/of verdikking van de vaten. Echter 
de uitgebreide microvasculaire proliferatieve respons die wij aantroffen in de 
vaatmalformatie van de patient, die wordt genoemd in het eerste hoofdstuk, zou ook 
een verklaring kunnen zijn van de expansieve groei in vaatmalformaties. 
In hoofdstuk 4 werden 107 huid en weke delen resecties van klinisch en 
histopathologisch goed gedocumenteerde vaatmalformaties systematisch onderzocht 
naar het voorkomen van microvasculaire proliferatie. De malformaties werden 
gescreend op de aanwezigheid en uitgebreidheid van microvasculaire proliferatie 
op basis van morfologische parameters, dichtheid van microvaten (MVD), mestcel 
dichtheid (MCD) en proliferatieve activiteit (Ki67 index) van endotheelcellen (ECs) 
en vasculaire gladde spiercellen (VSMCs). 
In 30% van alle vaatmalformaties werd de microvasculaire proliferatie gevonden 
temidden van de afwijkende grote vaten van de malformatie zelf; de overgrote 
meerderheid (94%) waarin deze proliferatie werd gevonden bleek arterioveneus. In 
een subgroep breidde de vasoproliferative groei zich uit in pre-existent omgevend 
vetweefsel en/of spierweefsel. MVD en MCD waren significant hoger in de gebieden 
met microvasculaire proliferatie dan in gebieden bestaande uit mature grote vaten; 
met een hoge Ki67 index in zowel ECs als VSMCs. Leeftijd, geslacht en localisatie 
van de vaatmalformaties hadden geen voorspellende waarde voor het optreden 
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van microvasculaire proliferatie. Een andere, zeer interessante bevinding was dat 
dergelijke vasoproliferatieve verschijnselen (zowel in termen van uitgebreidheid in 
de huid en weke delen als Ki67 index in ECs en VSMCs) veel meer uitgesproken bij 
mannen werden gezien dan bij vrouwen. Het onderliggende mechanisme hiervan is 
niet duidelijk verklaarbaar. 

Hoofdstuk 5.  Proliferatie en uitrijping van microvaten in cutane arterio-
veneuze malformaties – expressie patronen van angiogene groeifactoren en 
celcyclus remmers.
De vasoproliferative groei, zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, is histomorphologisch 
vrijwel identiek aan die van infantiele hemangiomen en pyogene granulomen. 
Deze benigne vaatlaesies zijn verschillende entiteiten met hun eigen kenmerkende 
klinische beeld, maar in gedrag en ook histopathologisch vertonen ze eenzelfde 
bifasisch verloop van proliferatie gevolgd door uitrijping van microvaten. Om de 
microvasculaire proliferatieve respons in vaatmalformaties verder te analyseren 
hebben we in deze studie onderzocht of dit ook gevolgd werd door uitrijping. 
Resectiepreparaten van 15 vaatmalformaties (10 arterioveneus, 5 veneus), 8 infantiele 
hemangiomen en 5 pyogene granulomen werden door middel van histopathologisch 
onderzoek gescreend op de aanwezigheid van foci van immature en/of mature 
microvaten. Anti-GLUT1 en anti-WT1 immunohistochemische kleuringen werden 
gebruikt in de differentiaal diagnose van vaatlaesies. Immunohistochemische 
analyse van zowel de immature als mature gebieden van microvaten werd uitgevoerd 
met behulp van monoclonale antistoffen gericht tegen verschillende angiogene 
groeifactoren, celcyclus remmers, p53 en actieve caspase3. 
In 5 AVMs, 5 infantiele hemangiomen en 5 pyogene granulomen werden gebieden 
gezien bestaande uit immature microvaten waarin ook uitrijping van vaten aanwezig 
was. In 19 casus (6 vaatmalformaties, 5 pyogene granulomen en 8 infantiele 
hemangiomen) werden conglomeraten van mature microvaten gevonden. VEGF-A, 
angiopoietine-1, Ki67, p16 en de ratio p21/27 waren significant hoger in de gebieden 
met immature microvaten ten opzichte van de gebieden met uitgerijpte microvaten. 
Tussen de afzonderlijke groepen, inclusief de arterioveneuze malformaties, was 
geen duidelijke verschil aantoonbaar wat aangeeft dat arterioveneuze malformaties 
eenzelfde patroon van proliferatie en rijping lijken te volgen als infantiele 
hemangiomen en reactieve pyogene granulomen. Ook met behulp van anti-WT1 
immuunhistochemie, wat wordt gebruikt in het onderscheid tussen angiomen (WT1 
positieve endotheelcellen) en vaatmalformaties (WT1 negatieve endotheelcellen, 
behalve AVMs)11 vonden wij geen verschil in aankleuringspatroon tussen de 
immature vasculaire gebieden en de mature vasculaire gebieden in de verschillende 
vaatlaesies. De laesies toonden een uniforme positiviteit in de endotheelcellen van 
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microvaten. De notie van microvasculaire rijping en stabilisatie werd versterkt door 
expressie van celcyclus remmers, zoals p16 en de ratio p21/p27 in gebieden met 
microvasculaire proliferatieve groei. 

Hoofdstuk 6.  Anti-humane Vasculaire Endotheliale Groei Factor (VEGF) 
antilichaam selectie voor immuunhistochemische aankleuring van prolifererende 
bloedvaten. 
De betrouwbaarheid van commercieel verkrijgbare antilichamen is van groot belang 
als er gekeken wordt naar specificiteit en toepasbaarheid van immuunhistochemie 
in diagnostische pathologie of biomedische studies, omdat conclusies (gedeeltelijk) 
gebaseerd zijn op de uitkomst van immuunexpressie patronen. Als er in bepaald 
weefsel de aanwezigheid en/of lokalisatie van een specifiek epitoop geïdentificeerd 
moet worden is er veelal keuze uit verschillende antilichamen van verschillende 
leveranciers. Uit een artikel is vaak moeilijk af te leiden hoe precies een antilichaam 
werd geselecteerd als antilichaam van keuze. Een goede immuunhistochemische 
aankleuring van het antilichaam VEGF-A (vasculaire endotheliale groeifactor), 
een belangrijke regulator in angiogenese12,13, was van cruciaal belang voor ons 
onderzoek; echter voor dit specifieke antilichaam konden we een keuze maken uit 
negen verschillende commercieel verkrijgbare antilichamen, die in eerste instantie 
allen bruikbaar leken.
Eerst werd de voorbehandeling voor immuunhistochemie van de verschillende 
antilichamen geoptimaliseerd met behulp van placenta en colon adenocarcinoom 
materiaal als positieve controles. Vijf VEGF antilichamen werden onvoldoende 
beschouwd voor immuunhistochemie op basis van onbetrouwbare resultaten in 
de aankleuring op het controle materiaal. Na Western blot analyse met behulp van 
VEGF konijn polyklonaal antilichaam (Thermo RB-9031) bleek er een duidelijke 45 
kDa band aanwezig bij de weefsels geëxtraheerd uit placenta en de immature vaten 
van vaatmalformaties. In combinatie met specifieke aankleuring van de positieve 
controles in immuunhistochemie, werd Thermo RB-9031 als betrouwbaar gezien. 
Deze studie benadrukt het belang van het uittesten van meer dan een antilichaam 
vóór het begin van immunohistochemische analyse in een grote onderzoeksopzet. 

Hoofdstuk 7. Microvasculaire proliferaties in arterioveneuze malformaties 
zijn gerelateerd aan hoge flow eigenschappen, ontsteking en eerdere 
therapeutische embolisatie van de laesie. 
Klinisch worden vaatmalformaties ingedeeld op basis van hun hemodynamische 
kenmerken als lage (langzame) of hoge (snelle) flow laesies. Hoge flow laesies 
zijn altijd van het arterioveneuze type. In dit hoofdstuk hebben we onderzocht of 
de microproliferatieve angiogene respons in AVMs samenhangt met deze flow 
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karakteristieken. 
Resectie preparaten van 80 histopathologisch bewezen AVMs werden klinisch 
ingedeeld als hoge of lage flow laesies en histopathologisch gescreend op de 
aanwezigheid van microvaten, ontsteking en/of trombose. Klinisch bleken 37 AVMs 
geclassificeerd als hoge flow laesies en 43 als lage flow. 
In 81% van de hoge flow laesies werden microvasculaire proliferaties gezien versus 
14% van de lage flow laesies. In de hoge flow laesies, die voorafgaand aan de operatie 
waren geëmboliseerd (30% van het totaal aantal AVMs) toonde 88% microvasculaire 
proliferatie, 88% ontsteking en 33% trombose. Door embolisatie en (gerelateerde) 
ontsteking wordt een hypoxische omgeving gecreëerd die een trigger kan zijn voor 
het ontstaan van angiogenese. Echter ook bij AVMs zonder voorafgaande embolisatie 
(69% hoge flow en 14% lage flow laesies) werd een vergelijkbare vasoproliferative 
respons waargenomen. 
Immunohistochemische analyse werd uitgevoerd met anti-endogline antilichaam 
(anti-CD105), omdat de expressie van endogline in verschillende pathologische 
aandoeningen zoals angiogenese in tumoren, wondgenezing en atherosclerotische 
plaques is ge-upreguleerd en daardoor als een marker voor endotheliale activatie 
wordt gezien.14-16 In onze onderzoeksserie werd expressie van endogline in bijna alle 
hoge flow laesies (97%) gezien en in 72% van de lage flow laesies. De expressie was 
niet alleen aanwezig in gebieden bestaande uit microvasculaire proliferaties, maar 
ook in de grote vaten van de malformaties, suggererend dat ook in vaatmalformaties 
de mechanismen van endotheel-activatie en angiogenese werkzaam zijn. 
Immuunhistochemisch werden in de meeste AVMs extra-endotheliale deposities van 
von Willebrand factor (als marker van vaatschade of lekkage17) gevonden, echter 
niet in alle vaten van de malformatie. 
Deze bevindingen geven aan dat microvasculaire proliferatieve massavorming in 
AVMs positief kan worden geassocieerd met hoge flow eigenschappen. Enerzijds 
zou dit in een deel van de laesies verklaard kunnen worden door schade aan weefsel 
ten gevolge van eerdere embolisatie en/of (gerelateerde) ontsteking, anderzijds lijkt 
er een rol te bestaan voor biomechanische effecten van de hoge flow in de laesies. 

Vaatmalformaties worden traditioneel gezien als zeer langzaam meegroeiende 
laesies. Ze zijn opgebouwd uit mature grote vaten die bekleed zijn met inactieve 
endotheelcellen. De bevinding dat in 30% van alle vaatmalformaties een 
angiogene respons optreedt, is in tegenspraak met de oorspronkelijke gedachte dat 
vaatmalformaties als statische laesies worden beschouwd. 
De patienten die in onze studie werden geïncludeerd hadden ernstige klinische 
symptomen en omdat de angiogene respons, die we in de resectiepreparaten 
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vonden, zo uitgebreid bleek te zijn, zou dit een oorzaak kunnen zijn van het massa-
vormende effect. We veronderstellen dan ook dat het verband houdt met de klinische 
symptomatologie. 
Bijna alle malformaties met de angiogene respons waren van het arterioveneuze 
type. Van deze AVMs is bekend is dat ze afwijkende flow karakteristieken hebben 
door de aanwezigheid van AV-fistels. Hemodynamische krachten kunnen een 
angiogene respons initiëren of verergeren, tenminste in experimentele studies.17,18 De 
histopathologische microvasculaire groei, die wij in meer dan 80% van de klinisch 
gediagnosticeerde hoge flow laesies zagen, suggereert dat een dergelijke flow ook 
betrekking kan hebben op de angiogenese in vasculaire malformaties. Hoge flow 
laesies zijn arterioveneuze vaatmalformaties, die veelal worden behandeld door 
middel van embolisatie van aanvoerende arterietakken. Veel van de geëmboliseerde 
AVMs toonden een angiogene respons, wat niet verrassend was, omdat de ischemische 
weefselschade, die door de geëmboliseerde vaatafsluiting veroorzaakt wordt, een 
krachtige trigger is voor het ontstaan van angiogenese. Ook ontsteking, al dan niet 
gerelateerd aan embolisatie, kan op zichzelf een angiogene respons opwekken.
Een interessante bevinding was dat een aantal niet geëmboliseerde hoge flow laesies 
een vergelijkbare angiogene respons lieten zien, wat impliceert dat intrinsieke 
biomechanische eigenschappen ten gevolge van de hoge flow eveneens angiogenese 
zouden kunnen induceren. Dit wordt ondersteund door onze bevinding van 
endotheliale lekkage van von Willebrand factor in en rond deze vaten, wat als direct 
gevolg van de flowgerelateerde veranderingen, zoals ‘shear stress’, kan optreden.19 
Onafhankelijk van de onderliggende oorzaak van een microvasculaire groei in hoge 
flow AVMs kunnen deze waarnemingen leiden tot nieuwe therapeutische strategieën 
in de behandeling van expansief groeiende AVMs, zoals anti-angiogenese middelen. 
Dergelijke geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld interferon-alfa, vincristine en 
imiquimod20 zouden kunnen worden toegepast als de aanwezigheid van een 
microvasculaire respons is aangetoond na een verrichtte biopsie. Anti-angiogenese 
middelen worden reeds gebruikt bij de behandeling van andere vasculaire laesies 
met een proliferatieve fase, zoals infantiele hemangiomen en pyogene granulomen, 
zij het met een wisselende respons. We hebben in onze studies aangetoond dat de 
angiogene respons in AVMs eenzelfde beloop van proliferatie en rijping laat zien 
zoals wordt gevonden in infantiele hemangiomen en pyogene granulomen. 
Recentelijk is propanolol, werkzaam als bFGF en VEGF-remmer, toegevoegd aan 
de behandelingsopties voor complexe infantiele hemangiomas.21,22 Dit lijkt een 
zeer effectieve behandeling te zijn met veelbelovende resultaten en relatief weinig 
bijwerkingen. Een soortgelijke aanpak zou ook een effectieve behandeling kunnen 
zijn bij (geëmboliseerde) hoge flow AVMs. 
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Deel III.   Vaatmalformations op specifieke lokaties

Hoofdstuk 8.   Hypertrofie in capillaire malformaties in het gezicht: klinische 
en histopathologische bevindingen bij 11 patiënten. 
Capillaire malformaties zijn scherp afgegrensde, vlakke rode laesies die een 
proportionele groei laten zien en geen regressie tonen. Met toenemende leeftijd 
van de patient kunnen de laesies donkerder van kleur worden en/of dikker met een 
zogeheten ‘cobblestone’ aspect.23 
In dit hoofdstuk werd een serie van 11 patienten onderzocht met gegeneraliseerde 
hypertrofie van de lip tegen een achtergrond van een capillaire malformatie in het 
gezicht. Omdat deze bevinding zeldzaam is bij capillaire malformaties werd een 
nauwkeurige analyse van de resectie preparaten verricht. Het histopathologisch 
onderzoek toonde kleine verwijde dunwandige bloedvaten in de superficiële dermis 
met ontbreken van een neurale component, passend bij een capillaire malformatie. De 
klinisch gevonden hypertrofische gebieden van de lip bestonden uit multinodulaire 
conglomeraten van dikwandige vaten met een toename van zenuwvezels, in 
overeenstemming met de diagnose van een veneuze malformatie. Zoals gewoon is in 
dit type vaatmalformatie breidden de venen zich uit tot (op deze lokalisatie) diep in de 
gezichtsmusculatuur. In tegenstelling tot de afwezigheid van een neurale component 
in het bovenste (capillaire) gedeelte van de laesie bleek er een uitgebreide toename 
van zenuwvezels naast de dikwandige venen.

Niet alle vaatmalformaties zijn gemakkelijk te classificeren, zoals deze 11 patienten 
met gegeneraliseerde liphypertrofie in combinatie met een capillaire malformatie 
illustreren. De gegeneraliseerde hypertrofie in de patienten wordt veroorzaakt door 
een onderliggende veneuze malformatie, en zou daardoor als capillair-veneuze 
malformaties kunnen worden beschouwd. Deze bevinding heeft belangrijke 
klinische en therapeutische implicaties, omdat deze twee verschillende vormen van 
malformaties ook verschillend behandeld moeten worden. Het zou interessant zijn 
om te weten of een onderliggende genetische mutatie een rol speelt bij de pathogenese 
van deze gecombineerde capillair-veneuze malformaties. 

Hoofdstuk 9.  Twee casus van cardiale arterioveneuze malformaties 
gecompliceerd door een lokaal angioproliferatief proces. 
Vaatmalformaties komen ook in andere delen van het lichaam voor dan alleen in 
huid en weke delen. Cardiaal gelokaliseerde vaatmalformaties zijn uiterst zeldzaam, 
met slechts een paar beschreven gevallen van het arterioveneuze type (AVM). In dit 
hoofdstuk hebben we de pathologie van twee extra casus onderzocht, waarbij de ene 
patient overleed ten gevolge van plotselinge hartdood en de andere patient stierf als 
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gevolg van onbehandelbaar hartfalen. Histopathologisch onderzoek gecombineerd 
met immunohistochemie liet in beide gevallen een vergelijkbare microvasculaire 
proliferatie zien zoals we opmerkten in onze serie van AVMs in huid en weke 
delen. Een van de twee patiënten was sinds zijn geboorte bekend met een asymmetrische 
hypertrofie van het ventrikel septum, gediagnosticeerd als hypertrofische cardiomyopathie 
(HCM).

Deze cardiale casus laten zien dat een microvasculaire proliferatieve respons in 
AVMs niet uniek is voor het optreden in huid en/of weke delen, maar dat die respons 
zich ook in interne organen kan manifesteren. Soortgelijke gevallen zijn door 
andere onderzoekers in de darm gerapporteerd, wat eveneens tot ernstige klinische 
symptomen heeft geleid.24 De casus illustreren tevens het gevaar van een uitgebreide 
vasoproliferative respons wanneer deze in vitale organen is gelokaliseerd. Beiden 
hadden een fataal beloop. We veronderstellen dat in de door ons beschreven gevallen 
de hypoxie in het myocard van het geleidelijk falende hart diende als substraat voor 
het ontstaan van de angiogenese.

Hoofdstuk 10.  Congenitale vaatmalformaties - cerebrale laesies verschillen van 
extracraniële laesies door hun immuunexpressie van het glucose transporter 
eiwit GLUT1.
In dit hoofdstuk werden cerebrovasculaire malformaties onderzocht op de 
aanwezigheid van het glucose transporter eiwit GLUT1, dat normaliter in 
endotheelcellen van de pre-existente capillairen van de hersenen tot expressie komt 
en afwezig is in de vaten van de plexus choroideus en de extracraniële vasculatuur 
zonder barriere functie.25 Van extracraniële arterioveneuze malformaties is bekend 
dat de afwezigheid van GLUT1 expressie belangrijk is in de differentiaal diagnose 
met infantiele hemangiomen van de huid en weke delen.6 

Vier cerebrale AVMs, waaronder een choroid plexus AVM, 3 cerebrale 
caverneuze malformaties (CCMs) en 3 extracraniële (faciale) AVMs werden 
immuunhistochemisch gekleurd met anti-CD31 en anti-GLUT1 in een 
dubbelkleurings methode die verder geanalyseerd werd met behulp van spectrale 
analyse. Alle 7 cerebrale vaatmalformaties lieten co-lokalisatie zien van GLUT1/
CD31 van endotheelcellen van de vaten van de malformatie. Er was geen expressie 
van GLUT1 in de extracraniële AVMs. 

In tegenstelling tot bij extracraniële vaatmalformaties kan GLUT1 
immuunhistochemie niet in de differentiaal diagnose van cerebraal gelegen 
hemangiomen en vaatmalformaties worden gebruikt, omdat GLUT1 tot expressie 
komt in de pre-existente capillairen van de hersenen. Echter de expressie van 
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GLUT1 bij cerebrovasculaire malformaties, inclusief de malformatie die in de 
plexus choroideus is gelokaliseerd, suggereert dat het endotheliale fenotype van het 
lokale vasculaire bed, waaruit ze zijn ontstaan tijdens de embryogenese, is behouden 
in de malformaties. 

Deel IV.     Zenuwen in vaatmalformaties

Hoofdstuk 11.  Aanwezigheid van een duidelijk neurale component in congenitale 
vaatmalformaties relateert aan het histologische type en de locatie van de laesie. 
In deze studie werd in 130 gereseceerde vaatmalformaties (83 AVM, 33 VM en 14 
LVM) de aanwezigheid van een intralesionale component bestaande uit zenuwen 
onderzocht. Met behulp van anti-S100 immuunhistochemie werden de malformaties 
gescreened op de aanwezigheid en de uitgebreidheid van intralesionale mature 
zenuwbundels. In 74% van alle casus werd een substantiële toename van het 
aantal intralesionale zenuwen gezien naast de vaten van de malformaties. Deze 
zenuwcomponent bleek meer uitgebreid aanwezig in vaatmalformaties gelokaliseerd 
in het hoofd-halsgebied en in bovenste ledematen dan die uit andere regio’s van het 
lichaam. De meeste gevallen die een toename van zenuwen lieten zien waren van het 
arterioveneuze type (87% van alle AVMs), terwijl 55% van de veneuze malformaties 
een toename van zenuwen per oppervlakte-eenheid liet zien en de lymfatische 
malformaties een volledige afwezigheid van zenuwen toonden. 

Congruentie in de ontwikkeling van perifere zenuwen en bloedvaten is goed beschreven, 
waarbij zenuwen en bloedvaten elkaar lijken te volgen tijdens de ontwikkeling.26,27 
In lijn met dit concept waren we geïnteresseerd of vaatmalformaties, die beschouwd 
worden als resultaat van een ontwikkelingsstoornis, ook een neurale component 
bevatten. In dit hoofdstuk hebben we aangetoond dat dit inderdaad het geval is. De 
uitgebreide aanwezigheid van intralesionale mature zenuwen in het merendeel van 
de congenitale vaatmalformaties suggereert dat, althans in een groot deel van de 
laesies, een neurale component een integraal onderdeel van de ontwikkelingsstoornis 
is. Uit eerder onderzoek is bekend dat vaatmalformaties naast de afwijkende vaten 
van de malformaties ook een andere component kunnen bevatten, zoals vetweefsel, 
gehyaliniseerd of myxoid weefsel.28 Van diepe intramusculair gelegen afwijkingen, 
waarbij de hoeveelheid vetweefsel zo prominent aanwezig kan zijn, is bekend dat 
deze laesies worden aangezien voor intramusculaire lipomen (Hoofdstuk 2, Figuur 
8). 
De klinische implicaties van een zenuwcomponent in veneuze malformaties wordt  
besproken in Hoofdstuk 12.    Zenuwen in congenitale vaatmalformaties - een 
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pijnlijke relatie? In dit hoofdstuk geven we een reactie op de studie die door Gokani 
en collegae werd verricht waarbij de neurale component in 29 chirurgische resecties 
van congenitale vaatmalformaties werd geëvalueerd. Hun studie werd verricht 
met behulp van histopathologisch onderzoek waarbij dezelfde technieken werden 
gebruikt als wij hebben gedaan in onze studie. Dat de meeste van hun bevindingen, 
zoals een toename van zenuwen in verschillende malformaties, vergelijkbaar waren 
met die van ons was niet verrassend. 
De auteurs zijn echter van mening dat de waargenomen afwijkende zenuwcomponent 
in veneuze malformaties niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het 
ongemak en de pijn die volgens hen een symptoom is in meer dan 90% van patienten 
met veneuze malformaties, omdat in hun studie ook de arterioveneuze malformaties 
en capillaire malformaties een vergelijkbare toename aan intralesionale zenuwen 
lieten zien. Naar onze mening valt een dergelijke verklaring te betwisten, omdat pijn 
ook in AVMs een ernstig symptoom kan zijn, vooral in de craniofaciale regio, en 
daarnaast is de beschreven toename van zenuwen in capillaire malformaties niet in 
overeenstemming met de literatuur29 en onze bevindingen (Hoofdstuk 8). 
Wij beamen dat complicaties, zoals trombose, phlebolith vorming, bloeding en 
chronische ontsteking kan leiden tot klinische symptomen, zoals pijn; echter dit sluit 
niet uit dat een lokale toename van zenuwen de symptomen kan verergeren.
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