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Summary & Samenvatting 



Summary 
The purpose of the studies published in this thesis was to identify an intrinsic 
factor (causing vessel wall weakness) in the multifactorial pathogenesis of 
intracranial aneurysms. We investigated the possible association between 
intracranial aneurysms and the connective tissue disorders Marfan syndrome 
and pseudoxanthoma elasticum. Furthermore the possible role of type III 
collagen in the formation of intracranial aneurysms was studied. 

Chapter 1. Aneurysmal subarachnoidal hemorrhage leads to high mortality and 
in the survivors to serious morbidity. Improvement of outcome may be 
achieved by early detection and treatment of unruptured intracranial saccular 
aneurysms. To accomplish this a better understanding of the pathogenesis of 
intracranial saccular aneurysms is essential. Associated conditions, risk factors, 
and pathogenesis of intracranial saccular aneurysms were discussed. 
Intracranial aneurysms have been thought to be formed in the region of gaps in 
the media and were therefore considered to be "congenital. Subsequently, the 
pathogenesis of intracranial aneurysms has been related to hemodynamic stress. 
Nowodays the formation of intracranial aneurysms is regarded as a 
multifactorial process with intrinsic (e.g. vessel wall weakness) and extrinsic 
factors (e.g. hemodynamic stress). The intrinsic factor (e.g. vessel wall 
weakness) is probably related with a defect of the connective tissue. This 
resulted in the association of intracranial aneurysms with various connective 
tissue disorders e.g. Ehlers Danlos syndrome type IV, Marfan syndrome, and 
pseudoxanthoma elasticum. However, these assumptions have never been 
investigated. 

Chapter 2. The possible relationship between Marfan syndrome and 
intracranial aneurysms was studied by retrieving the medical records of 135 
patients with Marfan syndrome and by performing a follow up study. No 
patient visiting the clinic had a symptomatic intracranial aneurysm and no 
symptomatic intracranial aneurysm occurred during follow-up in 129 patients 
(2850 retrospective patient observation years and 581 prospective patient 
observation years). The suggested relationship in the literature between Marfan 
syndrome and intracranial aneurysms is mainly based on 10 case reports and 
the diagnosis of Marfan syndrome is doubtful in several of these reports. 
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Furthermore, large studies of patients with Marfan syndrome did not mention 
ruptured intracranial aneurysms as clinical manifestations. These data indicate 
that there is insufficient evidence to presume a relationship between sympto
matic intracranial aneurysms and Marfan syndrome on the basis of currently 
available data. 

Chapter 3. To investigate if pseudoxanthoma elasticum is associated with 
intracranial aneurysms we obtained the medical data of 100 patient with 
pseudoxanthoma elasticum and performed a follow up study. None of them had 
a symptomatic intracranial aneurysm as presenting symptom. One patient 
presented with an ischemic stroke. During follow-up of 94 of the 100 patients 
(mean follow-up 17.1 years, range from 1 to 49 years) none presented with a 
symptomatic intracranial aneurysm (3168 retrospective patient observation 
years and 1602 prospective patient observation years). Gastrointestinal 
bleeding occurred in 18 patients during follow-up, one patient was on aspirin. 
One patient had an ischaemic stroke as presenting sign and a recurrence during 
follow-up, and seven patients had ischaemic stroke during follow-up. In these 
patients computerized tomography or magnetic resonance imaging of the brain 
showed multiple small ischaemic vascular lesions. Additional investigations 
revealed, besides a mild hyperhomocysteinaemia in one patient, no other 
haematological abnormalities or vasculopathies as a cause for the ischaemic 
stroke. The brain infarction in patients with pseudoxanthoma elasticum is 
probably caused by small vessel disease. The relative risk of ischaemic stroke 
in pseudoxanthoma elasticum patients compared with normal population was 
22 (95% confidence interval 10.8-39.1). On the basis of the currently available 
data an association between symptomatic intracranial aneurysms and 
pseudoxanthoma elasticum is unlikely. However, the incidence of ischaemic 
stroke, due to small vessel disease, was clearly increased but antiplatelet 
therapy in patients with pseudoxanthoma elasticum may lead to a high number 
of gastrointestinal haemorrhages. 

Chapter 4 Intracranial aneurysms are known vascular complications of Ehlers 
Danlos syndrome type IV, a connective tissue disorder with a low or defect 
production of type III collagen. Type III collagen is a protein of the vessel wall, 
and is responsible for the tensile strength of arteries. Using protein analysis 
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several studies in small patient groups demonstrated a low production of type 
III collagen or a production of a defect type III collagen in some patients with 
intracranial aneurysms. This led to the assumption that a low or defect 
production of type III collagen might be the intrinsic factor in the pathogenesis 
of intracranial aneurysms. However, whether a type III collagen deficiency is a 
major factor in the pathogenesis of intracranial aneurysms and also the cause of 
this deficiency remain questionable. 

Chapter 5 To investigate if a type III collagen deficiency is involved in the 
pathogenesis of intracranial aneurysms we performed protein analysis of skin 
fibroblasts to measure the production of type III collagen (expressed as type III 
/ type I collagen ratio) from 41 consecutively admitted patients with 
intracranial aneurysms and 41 healthy volunteers (matched for age and sex). 
The type III / type I collagen ratios in controls ranged from 5.5 to 19.8%, 
median ratio 10%, and none had a ratio below 5.5%. The type III / type I 
collagen ratios in patients ranged from 1.1 % to 25.1 %, median ratio 10.5%, 
and 8 patients (19.5%) had a low (< 5.5%) ratio.(p = 0.005, Fished s exact 
test). Our findings support the hypothesis that a reduced production of type III 
collagen may contribute to the formation of intracranial aneurysms in some 
patients. 

Chapter 6 To order to investigate the cause of type III collagen deficiency we 
analysed the type III collagen gene in a group of 41 consecutive patients with 
an intracranial aneurysm of whom 6 patients had a reduced production of type 
III collagen in cultured diploid fibroblasts from a skin biopsy. Single strand 
conformation polymorphism (SSCP)/heteroduplex analysis of PCR-amplified 
fragments from the a-helix of type III collagen cDNA and DNA sequence 
analysis of the complete N-propeptide and C-propeptide of type III collagen 
demonstrated no mutations in any of the 41 patients. In 25 patients a 
hetrozygous polymorphism could be demonstrated in the complementary DNA, 
indicating both alleles of COL3A1 were expressed and produced stable m 
RNA. Thus null alleles were excluded in 25 patients including one patient with 
a low type III collagen production. No differences were found between 41 
patients and 41 controls in allele frequencies of a DNA tandem repeat 
polymorphism located in the COL3A1 gene. It is concluded that the COL3A1 
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gene is not directly involved in the pathogenesis of most of intracranial 
aneurysms. The reduced type III collagen production in cultured fibroblasts in 
some patients with an intracranial aneurysm is not explained by the present 
study, and needs further exploration, for instance for the presence of 
posttranslational modifications. 

Chapter 7 A positive family history for intracranial aneuryms is found in 10% 
of patients. 
To investigate if familial intracranial aneurysms are related with a type III 
collagen deficiency we performed type III collagen analysis in three female 
patients from the same family with an intracranial aneurysm. Two patients had 
a type III collagen deficiency (type III / type I collagen ratios of 4.5% and 
5.3%). Using SSCP/heteroduplex analysis no mutations in the COL3A1 gene 
were detected, and DNA sequence analysis of the complete C-propeptide of 
type III collagen revealed no DNA sequence variations. Using a DNA tandem 
repeat polymorphism in the COL3A1 gene we found that the two patients with 
low type III collagen production and an intracranial aneurysm had different 
type III collagen alleles. This suggests that the type III collagen gene is not 
directly involved in the type III collagen deficiency in this family, and the type 
III collagen deficiency probably results from defects during post-translational 
modification or from an altered collagen metabolism. 

In conclusion, the pathogenesis of intracranial aneurysms is a multifactorial 
process with intrinsic (causing vessel wall weakness) and extrinsic 
(hemodynamic stress) factors. The intrinsic factor may be related to a 
connective tissue disorder. A causal relation between pseudoxanthoma 
elasticum or Marfan syndrome with intracranial aneurysms is very unlikely. 
Consequently the gene responsible for pseudoxanthoma elasticum or the 
fibillin-gene are probably not involved in the pathogenesis of intracranial 
aneurysm. In some patients with intracranial aneurysms the intrinsic factor 
appears to be a type III collagen deficiency. However, the cause of the 
deficiency remains unclear. Further investigations are necessary to elucidate 
intrinsic factors associated with the pathogenesis of the intracranial aneurysms. 
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Samenvatting 
Het barsten van een sacculair intracranieel aneurysma (ballonvormige 
uitstulping van een hersenslagader) leidt tot een bloeding die gepaard gaat met 
een grote kans op sterfte en bij de overlevenden tot ernstige 
invaliditeitsverschijnselen. Ondanks ontwikkelingen op het gebied van de 
neurochirurgie en neuro-anesthesie blijft de prognose na een gebarsten 
intracranieel aneurysma slecht. Verbetering van dit slechte vooruitzicht kan 
mogelijk bereikt worden door presymptomatische herkenning en preventieve 
behandeling van de vaatafwijking. Een beter inzicht in de ontstaanswijze van 
deze vaatafwijkingen vergemakkelijkt de presymptomatische herkenning. 
Vorming van deze aneurysmata lijkt een multifactorieel proces te zijn met 
intrinsieke (leidend tot vaatwand zwakte) en extrinsieke (o.m. 
hemodynamische) factoren. 

De opzet van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om na te 
gaan in hoeverre de bindweefselziekten Marfan syndroom en pseudoxanthoma 
elasticum geassocieerd zijn met intracraniale aneurysmata, hetgeen in de 
literatuur gesuggereerd werd. Verder werd onderzocht of een te lage produktie 
van type III collageen, een eiwit van de vaatwand, een rol speelt bij de vorming 
van intracraniele aneurysmata. De mogelijke relatie tussen type III collageen en 
intracraniale aneurysmata werd onderzocht door middel van eiwit-onderzoek en 
genetisch onderzoek. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de ontstaanswijze van 
intracraniele aneurysmata en van risicofactoren en ziekten geassocieerd met 
deze vaatafwijkingen. Lange tijd werd verondersteld dat aneurysmata het 
gevolg waren van de defecten in de tunica media van arteriën en om die reden 
werden ze beschouwd als aangeboren. Vervolgens werd gedacht dat het 
ontstaan van de intracraniale sacculaire aneurysmata een degeneratief 
("verworven") proces betreft, waarbij hemodynamische stress, waarschijnlijk 
arteriole hypertensie, een grote rol speelt. Tegenwoordig wordt het ontstaan van 
intracraniale sacculaire aneurysmata meer gezien als een multifactorieel proces 
waarbij intrinsieke (congenitale vaatwandafwijkingen) en extrinsieke 
(hemodynamische) factoren een rol spelen. Het is mogelijk dat een 
bindweefselstoornis een structureel (intrinsiek) defect van de vaatwand 
veroorzaakt waardoor deze vaatafwijkingen ontstaan. Dit resulteerde in de 



veronderstelling dat intracraniele aneurysmata geassocieerd zouden zijn met 
bindweefselziekten zoals Ehlers Danlos syndroom type IV, Marfan syndroom 
en pseudoxanthoma elasticum. Deze relatie is echter nooit onderzocht. 

Hoofdstuk 2. Om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen het Marfan 
syndroom en intracraniele aneurysmata, zijn de medische gegevens achterhaald 
van 135 patiënten met Marfan syndroom en is een vervolg onderzoek verricht. 
Geen van de patiënten presenteerde zich met een symptomatisch intracranieel 
aneurysma, en geen enkel aneurysma leidend tot verschijnselen deed zich voor 
tijdens vervolg onderzoek van 129 patiënten (2850 retrospectieve patiënt obser
vatiejaren en 581 prospectieve patiënt observatie jaren). De in de literatuur 
veronderstelde relatie tussen Marfan syndroom en intracraniale aneurysmata is 
voornamelijk gebaseerd op klinische beschrijvingen van 10 patiënten waarbij in 
een aantal gevallen de diagnose Marfan syndroom niet duidelijk gesteld is. 
Verder noemen verscheidene grote patiënten series een gebarsten intracranieel 
aneurysma niet als klinische presentatie. Op grond van deze gegevens is een 
relatie tussen het Marfan syndroom en intracraniale aneurysmata 
onwaarschijnlijk. 

Hoofdstuk 3. Bestaat er een associatie tussen pseudoxanthoma elasticum en 
intracraniele aneurysmata? Hiervoor werd contact opgenomen met 100 
patiënten die gediagnostiseerd waren met pseudoxanthoma elasticum. 
Medische gegevens van deze patiënten werden verzameld en een vervolg 
onderzoek werd uitgevoerd. Een symptomatisch intracranieel aneurysma deed 
zich niet voor als eerste klinische verschijnsel. Pseudoxanthoma elasticum 
werd bij 1 patiënt na een herseninfarct gediagnostiseerd. Gedurende het vervolg 
onderzoek van 94 patiënten (gemiddelde vervolg periode van 17,1 jaar, 
variërend van 1 tot 49 jaar) had niemand een symptomatische intracranieel 
aneurysma (3168 retrospectieve patiënt observatie jaren en 1602 prospectieve 
patiënt observatie jaren). Achttien patiënten kregen een maag-darm bloeding 
gedurende het vervolg onderzoek, bij één patiënt tijdens het gebruik van 
aspirine. De patiënt, die een herseninfarct had als eerste klinische verschijnsel, 
had tijdens vervolg onderzoek wederom een herseninfarct. In totaal kregen 7 
patiënten een herseninfarct tijdens het vervolg onderzoek. Beeldvormend 
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onderzoek van de hersenen toonde bij deze patiënten meerdere kleine 
ischemische vasculaire afwijkingen. Verder toonde aanvullend onderzoek, 
behoudens een milde hyperhomocysteinemie, geen andere hematologische 
afwijkingen of aanwijzingen voor een vasculopathie als oorzaak voor het 
herseninfarct. De oorzaak van de herseninfarcten was waarschijnlijk 
microangiopathic. Het relatieve risico op een herseninfarct bij patiënten met 
pseudoxanthoma elasticum is in vergelijking met de normale populatie 
ongeveer 22 (95% betrouwbaarheidsinterval 10.8-39.1). Op grond van de 
huidige gegevens lijkt er geen verband te zijn tussen symptomatische 
intracraniale aneurysmata en pseudoxanthoma elasticum. Wel was het aantal 
herseninfarcten, ten gevolge van microangiopathic, duidelijk verhoogd. 
Bloedplaatjes aggregatie remmende medicijnen kunnen bij patiënten met 
pseudoxanthoma elasticum leiden tot maag-darm bloedingen. 

Hoofdstuk 4 Intracraniele aneurysmata zijn een bekende vasculaire 
complicatie bij Ehlers Danlos type IV, een bindweefselziekte veroorzaakt door 
een te lage of verkeerde produktie van type III collageen. Type III collageen is 
een eiwit dat zich onder meer bevindt in de vaatwand en is mede
verantwoordelijk voor de elasticiteit van de vaatwand. Uit de resultaten van 
verschillende studies met kleine groepen patiënten blijkt een relatie tussen type 
III collageen en intracraniele aneurysmata te bestaan. Echter in hoeverre een 
deficiëntie van type III collageen een belangrijke factor in de Pathogenese van 
intracraniele aneurysmata is blijft de vraag en wat de onderliggende oorzaak 
van de type III collageen deficiëntie is. 

Hoofdstuk 5. Om na te gaan in hoeverre type III collageen een rol speelt bij 
de vorming van intracraniele aneurysmata werd eiwit-onderzoek verricht van 
huidfibroblasten in een groep van 41 patiënten met een intracranieel 
aneurysma en 41 gezonde vrijwilligers, met dezelfde leeftijd en geslacht 
verdeling als de patiënten. De type III/ type I ratio (maat voor de produktie 
van type III collageen) in de controle groep varieerde van 5,5 % tot 19,8% 
(mediaan 10%), niemand had een ratio onder de 5,5 %. In de patiënten groep 
varieerde de ratio van 1,1% tot 25,1% (mediaan 10,5%). Verder hadden 8 
patiënten (19,5%) een zeer lage ratio (< 5,5%) horend bij een verlaagde 
produktie van type III collageen type. Bij sommige patiënten lijkt een 

90 



verlaagde produktie van type III collageen een rol te spelen bij de vorming van 
intracraniele aneurysmata. 

Hoofdstuk 6. Om te onderzoeken wat de oorzaak is van de type III collageen 
deficiëntie werd met behulp van DNA-onderzoek onderzocht of in de groep van 
41 patiënten met een intracranieel aneurysma mutaties in het COL3A1 gen, dat 
codeert voor type III collageen, aangetoond konden worden. Zoals vermeldt in 
hoofdstuk 5 hadden 6 van de 41 patiënten een aangetoonde type III collageen 
deficiëntie. Met behulp van SSCP (Single strand conformation polymorphism) 
/heteroduplex analyse konden er geen mutatie's aangetoond worden in het deel 
van het chromosoom dat codeert voor de a-helix van type III collageen. Met 
DNA sequence analyse werd het globulaire N- en C-terminale deel van het type 
III collagen gen onderzocht en hierbij werden geen mutatie1 s gevonden. 
SSCP/heteroduplex analyse van het niet-coderende 3' terminale deel van type 
III collageen toonde een heterozygotie in 25 van de 41 patiënten. Hierdoor 
konden nul allelen bij 25 patiënten uitgesloten worden; één daarvan had een 
verlaagde collageen type III produktie. De verdeling van lengten van het 
COL3A1 gen tussen de 41 patiënten en 41 controles was statistisch niet 
verschillend. Dit bevestigt dat het onwaarschijnlijk is dat mutaties de oorzaak 
zijn van lage type III collageen produktie. Het COL3A1 gen blijkt niet direct 
betrokken te zijn bij de Pathogenese van intracraniale aneurysmata. Hoe de lage 
type III collageen produktie, die soms bij patiënten met een intracranieel 
aneurysma gevonden wordt, ontstaat is niet geheel duidelijk. Mogelijk dat er 
een stoornis is in het posttranslationele proces of gen-regulering. 

Sommige patiënten met een gebarsten intracranieel aneurysma hebben een 
positieve familie anamnese voor intracraniele sacculaire aneurysmata (twee of 
meer eerstegraads familieleden met een aneurysmale subarachnoidal 
bloeding). Mogelijk dat deze familiaire factor een verlaagde type III collageen 
produktie is. (Hoofdstuk 7) In een familie waarin drie vrouwelijke leden een 
intracranieel aneurysma hadden is onderzoek verricht om te bepalen of er een 
type III collageen deficiëntie aanwezig was en indien deze aanwezig was wat 
de oorzaak ervan was. Twee patiënten met een intracranieel aneurysma hadden 
een type III collageen deficiëntie (type III / type I collageen ratios van 4,5% en 
5,3%). Echter er konden geen mutaties gevonden worden in het gen dat codeert 
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voor de a-helix van type III collageen en het globulaire N- en C-terminale deel 
van type III collageen. Met behulp van een DNA marker van het COL3A1 gen 
werd aangetoond dat de twee patiënten met een type III collageen deficiëntie en 
een intracranieel aneurysma verschillende type III collageen allelen hadden. 
Gezien deze resultaten is het waarschijnlijk dat de type III collageen deficiëntie 
in deze familie het gevolg is van defecten tijdens het post-translationele proces 
of door een veranderd collageen metabolisme. 

Samenvattend, de ontstaanswijze van intracraniale aneurysmata is een 
multifactorieel proces waarbij intrinsieke (lijdend tot vaatwandzwakte) en 
extrinsieke (hemodynamische) factoren een rol spelen. De vaatwandzwakte 
moet mogelijk gezocht worden in een bindweefselstoornis. Bij sommige 
patiënten met een intracranieel aneurysma lijkt de intrinsieke factor een 
verminderde type III collageen produktie te zijn, echter het onderliggende 
verantwoordelijk mechanisme hiervoor is niet geheel duidelijk. Verder 
onderzoek is nodig om de intrinsieke factor nader te specificeren. Het is niet 
waarschijnlijk dat het gen van pseudoxanthoma elasticum of het fibrilline gen 
betrokken zijn bij het ontstaan van deze vaatafwijkingen daar er geen duidelijke 
relatie bestaat tussen pseudoxanthoma elasticum of Marfan syndroom en 
intracraniale aneurysmata. 
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