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Gestructureerde samenvatting

Doel: Het bepalen van het effect van losartan op de snelheid van aortadilatatie bij 
volwassenen met het Marfan syndroom.

Opzet: Gerandomiseerd, gecontroleerde klinische multicentrische trial (NTR: 1423).

Methoden: Volwassen Marfan patiënten van de vier Marfan centra in Nederland met 
maximaal één aortaprothese werden gerandomiseerd naar 100 mg losartan of geen ad-
ditionele losartan therapie. Alle patiënten continueerden hun standaard behandeling 
(voornamelijk β-blokkers). De primaire uitkomstmaat was afname van de aortadilatatie 
snelheid. Secundaire uitkomstmaten waren toename van aortavolume en incidentie van 
het gecombineerde eindpunt: cardiovasculair overlijden, aortadissecties en aortaope-
raties.

Resultaten: Er werden 233 patiënten geïncludeerd. Absolute aorta diameters werden 
gemeten op baseline en aan het eind van de studie. Na 3 jaar was de aortawortel dila-
tatie snelheid significant lager in de losartan groep vergeleken met de controle groep 
(0,77±1,36 mm/3 jaar versus 1,35±1,55 mm/3 jaar, p=0,014). Dilatatie snelheid in het 
resterende aortatraject was vergelijkbaar in beide groepen. Er waren geen verschillen 
in de secundaire uitkomstmaten tussen beide groepen. Subanalyse van patiënten met 
een reeds chirurgisch vervangen aortawortel vóór de inclusie in de studie toonde dat 
losartan therapie leidde tot een significante afname van aortadilatatie snelheid ter 
plaatse van de aortaboog in vergelijking met de controle groep (0,50±1,26 mm/3 jaar 
versus 1,01±1,31 mm/3 jaar, p=0,033).

Conclusie: In volwassen Marfan patiënten reduceert losartan therapie de aortawortel 
dilatatie snelheid. Na aortawortel chirurgie reduceert losartan therapie de aortadilatatie 
snelheid ter plaatse van de aortaboog.
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Inleiding

Het Marfan syndroom is een aangeboren bindweefselaandoening met een prevalentie 
van 1:5000, gepaard gaand met onder meer skeletafwijkingen en ooglens luxaties. Daar-
naast is aortawortel dilatatie een belangrijk kenmerk van Marfan syndroom, wat een 
verhoogd risico op aortadissecties en plots overlijden geeft.1,2 De levensverwachting van 
patiënten met Marfan syndroom is sterk verbeterd sinds de invoering van profylactische 
aortawortel vervanging. Deze operatie is echter ingrijpend. De medicinale standaard 
behandeling bestaat uit β-blokkers, die de stress op de vaatwand verlagen door een da-
ling van zowel het hartminuutvolume als de bloeddruk. Beide therapieën behandelen 
de oorzaak van de ziekte niet, waardoor risico op dilatatie en dissecties in het distale 
deel van de aorta blijft bestaan.3-5 Het is daarom van belang dat een behandeling wordt 
gevonden die ingrijpt op het ziektemechanisme.

Bij het Marfan syndroom veroorzaken mutaties in het fibrilline-1 gen een tekort of 
vervormd fibrilline-1 eiwit, zodat de bindweefselstructuur wordt aangetast en trans-
forming growth factor-β (TGF-β) wordt vrijgelaten. Waarschijnlijk leiden deze twee 
factoren samen tot aortadilatatie en dissectie.6,7 Losartan is een angiotensine II type 1 
receptor (AT1)-antagonist. In een Marfan muismodel voorkwam losartan zowel TGF-β 
afgifte als aortawortel dilatatie.8 Vervolgens rapporteerden Brooke et al., in een klein 
retrospectief onderzoek dat losartan de aortawortel dilatatie snelheid vertraagde in een 
groep kinderen met een ernstig Marfanoid fenotype.9

Het doel van onze studie was om prospectief en gerandomiseerd te onderzoeken 
of losartan therapie bovenop de standaard behandeling (β-blokkers) de aortadilatatie 
snelheid reduceert bij patiënten met het Marfan syndroom en wat de effecten van 
losartan zijn op toename in aortavolume en incidentie van cardiovasculair overlijden, 
aortadissecties en aorta operaties.

Methoden

Studiepopulatie

In het kader van deze gerandomiseerde, gecontroleerde klinische multicentrische 
studie werden vanaf januari 2008 tot en met december 2009 volwassen patiënten 
geïncludeerd vanuit vier grote participerende Marfan centra in Nederland (AMC, LUMC, 
UMCN st.Radboud, UMCG).10 De diagnose werd gesteld volgens de Gentse richtlijnen.11 
De belangrijkste exclusiecriteria waren intolerantie voor angiotensin converting enzyme 
(ACE)-remmers en/of AT1-antagonisten, nierinsufficiëntie, aortawortel diameter  ≥50 
mm, aortadissectie en/of meer dan één vasculaire prothese. De trial werd uitgevoerd 
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met toestemming van de medisch ethische commissies van alle deelnemende zieken-
huizen. Schriftelijke toestemming werd verkregen van alle deelnemers.

Medicatie

Na inclusie continueerden alle patiënten hun standaard behandeling. Patiënten werden 
in clusters van 10 achtereenvolgende patiënten per deelnemend Marfan centrum geran-
domiseerd in een 1:1 ratio naar 100 mg losartan of geen losartan therapie. Patiënten in 
de losartan groep startten met 50 mg losartan per dag en de dosis werd verdubbeld na 
14 dagen. Wanneer bijwerkingen optraden, werd de dosis losartan verlaagd of gestopt. 
Alle eerder voorgeschreven medicijnen, waaronder β-blokkers, werden gecontinueerd 
na start van de studie.

Doelen en onderzoeken

Het primaire doel was nagaan of 3 jaar losartan therapie bovenop de standaard behan-
deling leidde tot een significante afname van aortadilatatie snelheid. Hiervoor werd 
een magnetic resonance imaging (MRI) scan gemaakt bij inclusie en na 3 jaar follow-up. 
Aortadiameters werden gemeten ter hoogte van de aortawortel, de aorta ascendens en 
descendens ter hoogte van de bifurcatie van de arteria pulmonalis, de aortaboog, de 
aorta descendens bij het diafragma en boven de bifurcatie van de iliacale vaten. Aortadi-
mensies werden door drie artsen gemeten, geblindeerd voor medicamenteuze therapie.

De secundaire eindpunten waren het effect van losartan op aortavolume toename en 
incidentie van het gecombineerde eindpunt: cardiovasculair overlijden, aortadissecties 
en aorta operaties. Aortavolumes werden berekend vanaf het begin van de aortawortel 
tot aan de bifurcatie bij de iliacale vaten.12 Patiënten werden geopereerd indien ze hier-
voor in aanmerking kwamen volgens huidige Europese en Amerikaanse richtlijnen.13,14 
De beslissing om te opereren werd gemaakt door de behandelend cardioloog en ging 
geheel buiten de onderzoekers om.

Statistische analyse

Statistische analyses werden uitgevoerd met SPSS (19.0 voor Windows, Chicago, Illinois, 
USA). Beschrijvende statistiek werd gebruikt voor demografische kenmerken: frequen-
ties en percentages voor categorische data en gemiddelden met standaard deviatie 
voor continue variabelen. Het effect van losartan werd geëvalueerd door middel van 
covariantie-analyse met de baseline aortadiameter als covariaat, op basis van intention-
to-treat. Aangezien onze primaire uitkomstmaat bestond uit veranderingen van 
aortadiameter op zes niveaus die mogelijk waren gecorreleerd, werd een permutatie 
distributie test uitgevoerd met een significantie niveau van 0,0159 om te corrigeren voor 
het multipele toetsen van zes gecorreleerde variabelen. Het gecombineerde secundaire 
eindpunt (aortadissectie, aorta chirurgie of cardiovasculaire dood) werd geëvalueerd 
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met behulp van de X2-test. De proportie patiënten met een stabiele niet groeiende aor-
tawortel diameter (dilatatie snelheid ≤0 mm/3 jaar) werd vergeleken met de proportie 
patiënten met dilaterende aortawortels door middel van de Fisher’s exact toets.

Resultaten

Patientkenmerken

In de periode januari 2008-december 2009 werden 233 patiënten gerandomiseerd (tabel 
1). De gemiddelde leeftijd was 41 ± 13 jaar en 47% was vrouw. Losartan dosering van 100 
mg per dag werd bereikt in 63 patiënten (54%). Bij 34 patiënten (29%) was de losartan 
dosering 50 mg per dag, in 2 patiënten (2%) 25 mg en in 17 patiënten (15%) werd losartan 
behandeling gestaakt vanwege bijwerkingen (Figuur 1). Cardiovasculaire medicamenten 
zoals β-blokkers, gestart voor de inclusie veranderden niet tijdens de studie.

Tabel 1. Demografische kenmerken van de studiegroepen tijdens inclusie

Kenmerken Controle groep N=117 Losartan groep N=116

Algemene Kenmerken

Geslacht, vrouw 62 (53,0) 47 (40,5)

Lichaamsoppervlakte, m² 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2

Leeftijd, jaren 37,8 ± 13,4 36,3 ± 12,3

Cardiovasculaire medicatie

β-blokker 82 (70,1) 87 (75,0)

Calcium antagonist 3 (2,6) 2 (1,7)

Bloeddruk

Systolisch, mmHg 125 ± 13 124 ± 14

Diastolisch, mmHg 74 ± 10 74 ± 11

FBN1 mutatie 97 (88,2) 86 (74,8)

Aortawortel chirurgie 36 (30,8) 27 (23,3)

Aorta chirurgie distale aorta 5 (4,3) 2 (1,7)

Mitralisklep prolaps 65 (55,6) 63 (54,3)

Mitralisklep chirurgie 5 (4,3) 4 (3,4)

Aorta dimensie met Magnetic Resonance Imaging

Aortawortel, mm 43,7 ± 4,8 44,8 ± 5,6

Aorta ascendens, mm 28,1 ± 3,9 28,0 ± 3,6

Aorta boog, mm 24,4 ± 3,3 23,6 ± 2,8

Aorta descendens

arteria pulmonalis, mm 23,9 ± 3,6 23,7 ± 3,7

diafragma, mm 21,2 ± 3,5 20,3 ± 2,5

bifurcatie, mm 16,2 ± 3,4 16,4 ± 3,9

Aorta volume, ml 244 ± 70 226 ± 55

Waarden zijn weergegeven als aantallen (percentage) of als gemiddelde ± SD
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Aortadilatatie

Aortawortel dilatatie snelheid kon worden geëvalueerd in 145 patiënten met een na-
tieve aortawortel tijdens in- en exclusie. In deze patiënten waren geen demografische 
verschillen of verschillen in aorta dimensies tussen de losartan en controle groep. Tabel 2 
toont dat de aortawortel dilatatie snelheid significant verlaagd was in de losartan groep 
ten opzichte van de controle groep, respectievelijk 0,77 ± 1,36 mm/3 jaar versus 1,35 ± 
1,55 mm/3 jaar, p=0,014. Het percentage deelnemers met een stabiele aortawortel (di-
latatie snelheid ≤0 mm/3 jaar) was 50% in de losartan groep en 31% in de controlegroep 
(p=0,022, number-needed-to-treat=5,3 patiënten). Aortadilatatie in het traject na de 

Figuur 1. Stroomdiagram van de randomisatie en follow-up van de studie populatie.
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aortawortel werd geëvalueerd bij 218 patiënten (Figuur 1). Er waren geen significante 
verschillen in aortadilatatie snelheid ter hoogte van de overige 5 aortaniveaus tussen 
beide groepen.

Bloeddruk

Losartan verminderde de gemiddelde arteriële bloeddruk met 11 ± 6 mmHg ten op-
zichte van de baseline (p<0,001) en ten opzichte van de controlegroep na 3 jaar (9 ± 
3 mmHg; p=0,032). Er werd geen correlatie gevonden tussen de gemiddelde arteriële 
of systolische bloeddruk en aortawortel diameter (respectievelijk p=0,855 en p=0,819) 
of aortawortel dilatatie snelheid (respectievelijk p=0,716 en p=0,967). Bovendien cor-
releerde de verandering in de gemiddelde arteriële of systolische bloeddruk niet met 
aortawortel dilatatie snelheid (respectievelijk r=0,058 p=0,630 en r=0,001 p=0,993).

Secundaire eindpunten

Tussen beide groepen werd geen verschil in aortavolume toename en in de afzon-
derlijke of samengestelde eindpunten gevonden (aortawortel chirurgie: 10 versus 8 
patiënten, chirurgie in de distale aorta: 0 versus 1 patiënt, type B aortadissectie: 0 versus 
2 patiënten, respectievelijk voor de losartan en de controlegroep). Er deden zich geen 
cardiovasculaire sterfgevallen voor tijdens de studie. Verder konden geen subgroepen 
worden geïdentificeerd waarin losartan therapie een gunstiger of ongunstiger effect 
had op de aortawortel dilatatie snelheid (Figuur 2).

Na aortawortel vervanging

Bij aanvang van de studie hadden reeds 63 patiënten aortawortel chirurgie ondergaan. 
Zij hadden grotere aortadiameters dan de totale patiëntengroep. In de losartan behan-
delde geopereerde groep werden bij aanvang van de studie kleinere dimensies van de 
aortaboog gevonden ten opzichte van de controle groep (24 ± 3 mm versus 26 ± 4 

Tabel 2. Aortadilatatie snelheid in de studiegroepen tijdens de studie periode

Aorta dimensie Controle groep N=105 Losartan groep N=113 P-waarde

Aortawortel #, mm/3 jaar 1,35 ± 1,55 0,77 ± 1,36 0,014

Aorta ascendens, mm/3 jaar 0,85 ± 1,23 0,78 ± 1,32 0,726

Aorta boog, mm/3 jaar 0,61 ± 1,35 0,52 ± 1,37 0,598

Aorta descendens

arteria pulmonalis, mm/3 jaar 0,72 ± 1,40 0,54 ± 1,40 0,366

diafragma, mm/3 jaar 0,43 ± 1,13 0,31 ± 1,13 0,472

bifurcatie, mm/3 jaar 0,37 ± 1,12 0,51 ± 2,18 0,594

Aorta volume, ml/3 jaar 12 ± 16 12 ± 14 0,812

# Aortawortel analyse in 145 patiënten (67 in controle groep, 78 in losartan groep)
Waarden zijn weergegeven als gemiddelde ± standaard deviatie
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mm p=0,029; respectievelijk). De dilatatie snelheid van de aortaboog was significant 
verlaagd in de losartan groep ten opzichte van de controle groep, respectievelijk 0.50 
± 1.26 mm/3 jaar versus 1,01 ± 1,31 mm/3 jaar; p=0,033. Op de overige aortaniveaus 
werden geen significante verschillen in aortadilatatie snelheid gevonden.

Geopereerde patiënten in de controlegroep hadden een significant grotere aortavolu-
me toename dan de ongeopereerde patiënten (20 ± 18 ml/3 jaar versus 8 ± 13 ml/3 jaar, 
respectievelijk p=0,004). In de losartan behandelde geopereerde en niet geopereerde 
subgroepen bleef het aortavolume stabiel (15 ± 10 ml/3 jaar versus 11 ± 15 ml/3 jaar, 
respectievelijk, p=0,488).

Beschouwing

Dit is de eerste prospectieve, gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van losartan 
bovenop standaard behandeling bij volwassenen met het Marfan syndroom. Deze 
studie toont aan dat losartan een gunstig effect heeft op aortawortel dilatatie snelheid. 
Er konden geen significante verschillen worden aangetoond in dilatatie snelheid van de 
distale aorta of in incidentie van operaties en dissecties tussen de groepen. Echter, in 
patiënten met een voorgeschiedenis van aortawortel chirurgie verminderde losartan de 
dilatatie snelheid op het niveau van de aortaboog. Dit moet met enige voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd, aangezien de gemiddelde baseline diameters van de aorta-
boog niet vergelijkbaar was tussen de groepen.

Figuur 2. Boomfiguur met het effect van losartan op aortawortel dilatatie snelheid in subgroepen Marfan 
patiënten. Tussen de subgroepen staat het gemiddelde verschil tussen de losartan en controle groep in 
aortawortel dilatatie snelheid weergegeven in een vierkant. De horizontale lijnen tonen de 95% betrouw-
baarheidsintervallen (95% BI). De n staat voor aantal patiënten, MAP staat voor gemiddelde arteriële bloed-
druk.
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Grote variabiliteit

We vonden een grote variabiliteit in individuele aortawortel dilatatie snelheid in beide 
groepen. De grote inter-individuele verschillen konden niet worden verklaard door 
subgroep-analyse. Losartan lijkt effect te hebben in elke bestudeerde subgroep.

Operatie en dissectie

De incidentie van klinische eindpunten was laag in onze studie. Daardoor kon de waarde 
van losartan op aorta chirurgie en aortadissectie niet worden aangetoond. Dit vereist 
een prospectieve studie met een langere follow-up en een grotere steekproef. De lage 
incidentie van aortadissecties in onze studie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
lage drempel voor profylactische aortawortel chirurgie bij Marfan patiënten.

Dilatatie na de aortawortel

In het huidige tijdperk van vroege aorta chirurgie (de operatiegrens ligt nu op 45-50 
mm) is aortadissectie in de aorta ascendens een zeldzame gebeurtenis geworden in 
bekende Marfan patiënten. Door betere overleving is het aortatraject na de aortawortel 
belangrijk geworden. Deze studie kon echter niet aantonen dat losartan behandeling 
de distale aortadilatatie snelheid vermindert. Dit kan komen door relatief kleine groeps-
grootte en korte duur van de studie. Een andere oorzaak is een verschillende embry-
onale oorsprong van de aortawortel, die zich voornamelijk ontwikkelt uit de neurale 
lijstcellen, vergeleken met de distale aorta, dat ontstaat uit het secundaire hartveld.15

Bloeddruk

Door het blokkeren van de AT1-receptor verlaagt losartan de bloeddruk en wandspan-
ning. In onze studie daalde de gemiddelde arteriële bloeddruk significant in de losartan 
groep. Echter, de afname in de bloeddruk correleerde niet met aortawortel dilatatie 
snelheid. Een andere verklaring voor het losartan effect kan de TGF-β blokkade zijn, aan-
gezien andere TGF-β antagonisten (zonder bloeddrukverlagend effect) ook vasculaire 
bescherming bieden in muismodellen. Dit verklaart mogelijk ook waarom lage dosering 
van losartan (25-50 mg) ook effect heeft op de aortawortel dilatatie. De gunstige ef-
fecten van losartan kunnen dus worden veroorzaakt door zowel de veranderde TGF-β 
signalering als bloeddrukverlagende effecten.

Aorta na chirurgie

We observeerden dat het traject voorbij de aortawortel geleidelijk meer verwijdt bij 
patiënten met aortawortel chirurgie in de voorgeschiedenis, zoals eerder al beschre-
ven.16,17 De distale aortadilatatie kan versterkt worden door veranderde flow patronen 
en hemodynamische wandstress.18 Losartan lijkt in deze groep patiënten enig positief 
effect te hebben, maar meer prospectief onderzoek is nodig.
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Klinische toepassing

Op dit moment is losartan nog geen alternatief voor β−blokker therapie. Lopende 
gerandomiseerde studies vergelijken het effect van losartan met β−blokker therapie 
en zullen moeten worden afgewacht. Deze studie toont wel aan dat losartan veilig en 
effectief kan worden voorgeschreven bovenop β−blokker therapie. Verder kan losartan 
ook als aanvullende therapie gegeven worden na aortawortel chirurgie en losartan is 
een goed alternatief voor patiënten die geen β−blokkers verdragen.

Beperking

We hebben de oorspronkelijke gedefinieerde totale steekproef van 330 patiënten niet 
gehaald wat voornamelijk te wijten is aan onze strenge in- en exclusie criteria. Verder 
werd de aortawortel dilatatie in onze oorspronkelijke poweranalyse overschat (dilatatie 
snelheid: 1,35 mm/3 jaar in plaats van de verwachte 2,7 mm/3 jaar). Hoewel dit kan 
worden geïnterpreteerd als een gevolg van inclusie van minder aangedane patiënten in 
ons studiecohort, zijn soortgelijke aortawortel dilatatie snelheden eerder beschreven.19 
Een tweede beperking van onze studie is dat de aortawortel dilatatie slechts in 145 
Marfan patiënten kon worden beoordeeld, namelijk in patiënten zonder voorafgaande 
aortawortel chirurgie. Laatstgenoemde patiënten werden desalniettemin geïncludeerd 
omdat wij hadden verwacht dat losartan ook een gunstig effect zou hebben op de distale 
aorta. Bovendien is dit klinisch zeer relevant aangezien een groot deel van de huidige 
Marfan populatie al een aortawortel vervanging heeft ondergaan of zeer waarschijnlijk 
zal ondergaan in de nabije toekomst. Een derde beperking is het open label karakter van 
deze studie. We hebben het effect hiervan getracht te beperken door de eindpunten te 
evalueren zonder kennis van medische therapie.

Conclusie

Losartan bovenop de standaard behandeling vermindert aortawortel dilatatie bij vol-
wassenen met het Marfan syndroom. Na aortawortel chirurgie lijkt het toevoegen van 
losartan aan de standaard behandeling ook enig gunstig effect te hebben.
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