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Het Marfan syndroom is een aangeboren bindweefselaandoening, die wordt veroor-
zaakt door een fout (mutatie) in het DNA. Marfan patiënten kunnen vanaf jonge leeftijd 
verschillende symptomen ontwikkelen in verschillende delen van het lichaam, zoals 
in het hart, de ogen, de huid, botten en longen. Het doel van de onderzoeken in dit 
proefschrift is meer kennis vergaren over de diagnose en prognose van aortaziekte in 
het Marfan syndroom, het belang van genetica in dit ziektebeeld, en de behandeling 
van aortaziekte.

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie over het Marfan syndroom en begint met 
de geschiedenis van de ziekte. Het Marfan syndroom dankt zijn naam aan Professor 
Antoine Bernard Marfan, die in 1896 een vijfjarig meisje beschreef met lange slanke 
vingers. Na deze eerste beschrijving werden na verloop van tijd richtlijnen opgesteld 
om op nauwkeurige wijze de diagnose te kunnen stellen. In de nieuwste richtlijnen uit 
2010 zijn de belangrijkste kenmerken: verwijding van de aorta (aneurysma), scheuren 
van de aorta (dissectie), loslaten van de ooglens (ectopia lentis) en een mutatie in het 
fibrilline-1-gen (FBN1). Andere symptomen werden gebundeld in een systeemscore of 
zijn niet meer belangrijk bij de diagnose van het Marfan syndroom.

Het Marfan syndroom is een zeldzame ziekte die over de gehele wereld voorkomt, 
even vaak bij mannen als vrouwen, met een prevalentie van ongeveer één op de 5000 
mensen. De huidige richtlijnen uit 2010 onderschatten echter de prevalentie van het 
Marfan syndroom in de Aziatische bevolking (hoofdstuk 2). Wij vonden dat ectopia 
lentis vaker voorkomt bij westerse Marfan patiënten, maar wij zagen ook dat bijna alle 
skeletskenmerken vaker voorkomen bij Aziatische patiënten uit Singapore. Verder had 
de Aziatische Marfan populatie een ernstiger aangedane aorta wanneer wordt gecor-
rigeerd voor lichaamsgrootte of leeftijd. De onderschatting van het Marfan syndroom 
bij de Aziatische bevolking kan worden veroorzaakt doordat artsen in Azië hier minder 
alert op zijn. Er is namelijk een hoge prevalentie van sommige typische skelet kenmer-
ken in de Aziatische bevolking, zoals het dragen van een bril (bijziendheid) of een ver-
kromming van de wervelkolom (scoliose). Ook is het zo dat de genetische analyse van 
het FBN1-gen minder vaak wordt uitgevoerd in Singapore, waardoor milde (en jongere) 
Marfan patiënten kunnen worden gemist. Wij adviseren dan ook om, indien mogelijk, 
het FBN1-gen te analyseren en om de aortaworteldiameter te corrigeren voor leeftijd 
en lichaamsgrootte (Z-score), zodat een relatief verwijde aorta makkelijker kan worden 
opgespoord.

Het opsporen van een verwijde aorta is belangrijk omdat het Marfan syndroom een 
progressief karakter kent, waardoor de aortawortel (het eerste gedeelte van de aorta 
in het hart) in de loop van het leven wijder wordt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de 
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buikaorta. Hoe wijder de aorta is, hoe groter de kans is dat de aorta scheurt. Een dis-
sectie in het eerste gedeelte van de aorta levert een hoog sterfterisico op en daarom 
is de belangrijkste levensverlengende behandeling het chirurgisch vervangen van de 
aortawortel bij een diameter van 45-50 mm. De aortaworteldiameter wordt jaarlijks ge-
meten met behulp van echocardiografie of met een magnetic resonance imaging (MRI) 
scan waarmee de gehele aorta goed in kaart gebracht kan worden. Om de groei van de 
aorta te meten en om te bepalen of er een verhoogd risico is op aortadissectie, wordt 
de diameter van de aorta op meerdere plaatsen gemeten. In hoofdstuk 3 introduceren 
we een nieuwe MRI-meetmethode, die de aorta ziekte op een andere manier in beeld 
brengt, namelijk de aorta tortuositeit index (ATI) om de kronkelige aard van de aorta 
(tortuositeit) in Marfan patiënten te objectiveren. Wanneer de aorta meer tortueus is, 
gaat dit samen met een ernstigere aortaziekte en een 12-maal hoger risico op aortadis-
sectie. Zowel bij Marfan patiënten als bij mensen zonder het Marfan syndroom kronkelt 
de aorta meer in de loop van het leven. Dit lijkt dan ook te komen door een veroudering 
van de aorta. De aorta’s van Marfan patiënten kennen een meer tortueus verloop in 
vergelijking met mensen zonder het Marfan syndroom. Patiënten met een TGFBR2-
mutatie hebben zelfs een nog hogere aorta tortuositeit en zij hebben ook een hoger 
risico op aortadissecties. De aorta tortuositeit lijkt dus een belangrijke aanvullende 
beeldvormende marker te zijn.

In 1991 werd ontdekt dat een fout (mutatie) in het FBN1-gen de veroorzaker is. Het 
FBN1-gen zorgt voor de vorming van het eiwit fibrilline-1, dat er op zijn beurt weer voor 
zorgt dat het bindweefsel in onder andere de aorta en de huid goed functioneert. Fibril-
line-1 zorgt niet alleen voor een goede functie van het bindweefsel, maar bindt ook 
verschillende eiwitten zoals transforming growth factor-β (TGF-β). Een mutatie in het 
fibrilline-1 eiwit zorgt dus enerzijds voor minder goed functionerend bindweefsel en 
anderzijds voor meer vrij en actief TGF-β. In hoofdstuk 4 hebben we aangetoond dat 
patiënten met het Marfan syndroom inderdaad een hogere concentratie TGF-β in hun 
bloed hebben dan mensen zonder Marfan. Bovendien correleert een hogere waarde 
van TGF-β met een grotere diameter van de aortawortel, een snellere groei van de aor-
tawortel en een hogere kans op aortadissecties.

Het Marfan syndroom wordt vastgesteld op basis van richtlijnen die zich focussen 
op het uiterlijk van de Marfan patiënt en op de genetica. Op dit moment wordt in 
ongeveer 90% van de Marfan patiënten een mutatie gevonden in het FBN1-gen, die 
leidt tot minder of minder goed functionerend fibrilline-1-eiwit. De laatste jaren zijn 
we steeds beter geworden in het opsporen van de fouten in dit grote gen en er zijn al 
meer dan 3000 verschillende mutaties bekend die allemaal tot het Marfan syndroom 
kunnen leiden. Deze verschillende mutaties leiden tot een ander uiterlijk van de Marfan 
patiënt, maar ook patiënten binnen één familie met dezelfde mutatie kunnen een ander 
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uiterlijk hebben. In hoofdstuk 5 hebben we de mutaties die nu bekend zijn in een grote 
internationale mutatiedatabase verzameld en bij 1511 patiënten was er ook informatie 
beschikbaar over het uiterlijk. We hebben de verschillende mutaties ingedeeld in een 
aantal groepen, gebaseerd op het type mutaties. Je hebt mutaties die leiden tot een 
verkorting van het eiwit, maar je hebt ook mutaties die ervoor zorgen dat het eiwit zich 
anders vouwt. We hebben een aantal interessante verschillen gevonden. Patiënten met 
een cysteine-mutatie (dominant negatieve mutatie) hebben bijvoorbeeld vaker een 
ooglensloslating, terwijl patiënten die veel minder normaal fibrilline-1 hebben (haploin-
sufficiënte mutatie) vaker aortaziekte lijken te hebben.

Deze grote verschillen hebben ons er toegebracht om in hoofdstuk 6 alle 570 Marfan 
patiënten uit CONCOR in te delen op basis van hun type mutatie (genotype). CONCOR 
is een grote databank waarin patiënten met een aangeboren hartafwijking zich kunnen 
laten registreren. We kozen ervoor om een simpele indeling aan te houden en patiënten 
in te delen in twee groepen: 1) haploinsufficiënte (HI), patiënten met minder fibrilline-
1-eiwit, waarbij het aanwezige fibrilline-1-eiwit wel van goede kwaliteit is, 2) dominant 
negatieve mutaties (DN), patiënten hebben wel voldoende fibrilline-1-eiwit, maar het 
fibrilline-1-eiwit bevat een foutje waardoor de structuur van de bindweefsels anders 
wordt. Gemiddeld acht jaar nadat patiënten zich geregistreerd hadden in CONCOR 
zagen we dat patiënten met een HI-mutatie (met minder fibrilline-1) een hoger risico 
hadden op sterfte of dissectie en een hoger risico hadden op een aortacomplicatie in 
het algemeen in vergelijking met patiënten met een DN-mutatie (veranderd eiwit).

De resultaten van hoofdstuk 6 zijn bevestigd in een Spaanse populatie met Marfan pa-
tiënten. Patiënten met een HI-mutatie hadden een ernstiger verloop van de aortaziekte, 
met een hoger risico op aortacomplicaties (chirurgie, dissectie of overleden) en met een 
snellere groei van de aorta, wat wordt beschreven in hoofdstuk 7.

De levensverwachting van patiënten met Marfan syndroom is sterk verbeterd sinds de 
invoering van de chirurgische aortawortelvervanging bij een diameter van 45-50 mm. 
Deze operatie is echter ingrijpend, aangezien de patiënt aan de hart-long machine wordt 
gekoppeld om een operatie mogelijk te maken. Om de stress op de vaatwand te verla-
gen en de aortagroei zoveel mogelijk tegen te gaan worden ook bloeddrukverlagende 
medicijnen voorgeschreven. De β-blokkers zijn de belangrijkste medicijnen en worden 
het meest voorgeschreven bij patiënten met het Marfan syndroom. De β-blokkers 
verlagen stress op de vaatwand door een daling van zowel het hartminuutvolume als 
de bloeddruk. β-blokkers bestrijden echter alleen de symptomen van de ziekte (er is 
minder aortagroei), maar het bestrijdt de oorzaak van de ziekte (een FBN1-mutatie die 
leidt tot meer TGF-β) niet. Losartan is een medicijn dat ingrijpt op het angiotensine-
systeem en dat de hoeveelheid TGF-β in het bloed kan laten dalen. In een muizensoort 
met het Marfan syndroom, remde losartan de groei van de aorta. Dit maakt losartan dus 
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een interessant medicijn om verder te onderzoeken bij patiënten met het Marfan syn-
droom. In hoofdstuk 8 laten wij de resultaten zien van de COMPARE-studie. We hebben 
deze studie ook in het Nederlands gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de 
Geneeskunde en u kunt deze publicatie vinden vlak voor deze Nederlandse samenvat-
ting in dit proefschrift. De COMPARE-studie onderzoekt of losartan in combinatie met 
de ‘standaard’ medicatie de aortagroei verminderd bij Marfan patiënten. We hebben 233 
Marfan patiënten willekeurig verdeeld over twee groepen, de ene groep kreeg het mid-
del losartan gedurende 3 jaar en de andere groep kreeg dit middel niet. Aan het begin 
en aan het eind van de studie ondergingen de patiënten een MRI-scan om de snelheid 
van de aortagroei te meten. Uiteindelijk konden we na 3 jaar bevestigen dat losartan de 
aortagroei verminderd. Helaas werkte losartan niet voor alle Marfan patiënten, er zijn 
ook patiënten waarbij de aortawortel op de normale manier doorgroeit. In hoofdstuk 
9 beschrijven we waarom wij denken dat dit zo is. We zagen bijvoorbeeld dat losartan 
niet bij iedere patiënt zorgde voor een daling van TGF-β. Vooral bij de patiënten met 
hogere TGF-β-waarden aan het begin van de studie en een snellere aortagroei tijdens 
de studie leek de concentratie TGF-β te dalen. Maar deze patiënten reageerden dus niet 
beter op losartan. Wij denken dat TGF-β niet de oorzaak is van aortagroei in het Marfan 
syndroom, maar een marker van aortaschade. Dit komt ook overeen met de resultaten 
die we vonden in hoofdstuk 8.

Uiteindelijk hebben we in hoofdstuk 10 gekeken of de genetische indeling (HI versus 
DN) zorgt voor een verschil in de reactie op de behandeling met losartan. We zagen 
dat patiënten met een HI-mutatie, die een veel ernstiger fenotype hebben zonder be-
handeling, beter reageren op losartan therapie dan de patiënten met een DN-mutatie. 
Bij patiënten met een DN-mutatie kan losartan veilig worden gegeven, maar bij deze 
patiënten is het effect van de behandeling veel minder groot.

In hoofdstuk 11 probeerden we een nieuwe behandeling te vinden voor de patiënten 
die niet goed reageren op losartan. Aangezien we niet precies weten hoe mensen rea-
geren op deze behandelingen, hebben we eerst de medicijnen getest op het muismo-
del met Marfan syndroom. We behandelden Marfan muizen met ontstekingsremmers, 
prednison en abatacept. In de vaatwanden van Marfan patiënten worden vaak ontste-
kingscellen gevonden en onze hypothese was dat deze ontstekingscellen bijdragen aan 
de verwijding van de aorta. Het remmen van de ontsteking kan dan wellicht ook de 
aortagroei tegengaan. We zagen echter dat ontstekingsremmers de groei niet vermin-
deren. Sterker nog, het leek erop dat ontstekingsremmers de aortaschade verergerden.

In hoofdstuk 12 bespreken we de studies van andere onderzoekers. Groepen in 
Amerika en Frankrijk konden niet aantonen dat losartan de aortagroei verminderd of 
sterker verminderd dan β-blokkers. Waar dit door komt weten we niet, maar het kan 
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zijn dat een groot deel van onze patiënten zowel losartan als een β-blokker kregen 
voorgeschreven. Het kan zijn dat onze MRI-metingen een preciezer beeld geven van 
de aortagroei, vergeleken met echometingen. Verder verschilde het onderzoekspro-
tocol tussen de verschillende landen. Wij gebruikten bijvoorbeeld geen placebopil en 
onderzochten de aortagroei alleen bij volwassenen door losartan toe te voegen aan een 
al voorgeschreven therapie, terwijl andere groepen (ook) kinderen onderzochten, een 
placebo gebruikten of willekeurig indeelden tussen losartan en een β-blokker. Ondanks 
de verschillen in onderzoeksopzet en resultaten, kunnen we concluderen dat losartan 
niet effectiever lijkt te werken in het verminderen van de aorta groei snelheid dan een 
hoge dosis β-blokkers. Bovendien lijkt losartan samen met een β-blokker behandeling 
effectiever te zijn dan een lage dosis van β-blokker alleen. Tot slot, in afwachting van 
de nog steeds lopende losartan onderzoeken concludeerden we in hoofdstuk 12 dat 
losartan goed wordt verdragen en een veilige behandeling optie is voor Marfan patiën-
ten, en kan worden voorgeschreven als een alternatieve behandeling als β-blokkers niet 
goed worden verdragen.


