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Summary y 
Thiss thesis concerns several aspects regarding the clinical care of patients with the 

Marfann syndrome. The Marfan syndrome is an autosomal dominantly inherited 

disorderr of connective tissue, associated with mutations in the fibrilli n I gene, in 

whichh ocular, skeletal, cardiovascular, pulmonary and neurological features may be 

presentt in a highly variable degree. Clinical management of patients with Marfan 

syndromee is primarily aimed at prevention of aortic root dissection, as this 

complicationn is associated with high mortality. Current guidelines for prophylactic 

replacementt of the aortic root in patients with Marfan syndrome depend heavily on 

accuratee measurement of aortic root size. This is generally performed by means of 

echocardiographyy at the level of the sinus of valsalva in the parasternal long-axis view, 

ass recommended by the American Society of Echocardiography. According to these 

guideliness the distance between the non-coronary cusp and right coronary cusp is 

measuredd and expressed as 'the' aortic root diameter, thus neglecting asymmetry of 

thee trilobar shaped aortic root. In chapter II a study is described in which aortic root 

asymmetryy was investigated by magnetic resonance (MR) imaging in patients with 

Marfann syndrome and these measurements were compared with standardly performed 

echocardiography.. In our study we found no clinically difference between MR imaging 

andd echocardiography in the assessment of the non-coronary cusp to right coronary 

cuspp aortic root diameter. The majority of patients with Marfan syndrome show 

asymmetricc dilation of the aortic root on MR images. This phenomenon may go 

unnoticedd when standard echocardiography is performed. The asymmetry of the aortic 

roott might be of clinical importance in unexpected aortic root dissection. 

Ass fibrillin- 1 is a component of the myocardium it has been speculated that the fibrilli n 

defectt may predispose patients with Marfan syndrome to left ventricular dilatation 

andd reduced left ventricular function. In a recent study described in chapter lit left 

ventricularr dimensions and systolic function were investigated with echocardiography 

inn 234 patients with Marfan syndrome without previous aortic root surgery and without 

significantt aortic and/or mitral valve regurgitation. Left ventricular dimensions and 

systolicc function were normal in most patients with Marfan syndrome. The left 

ventriclee was dilated in 7% of patients with Marfan syndrome, yet the criteria for 

idiopathicc dilated cardiomyopathy were not fulfilled in any of the patients. During 6 

yearss follow up no abnormal change in left ventricular dimensions or systolic function 

wass observed. 
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Althoughh prophylactic composite graft repair of the aortic root has contributed 

considerablyy to an increased survival of patients with Marfan syndrome, a high 

frequencyy of early and late post operative complications has been reported. Coronary 

ostiall  aneurysm is a relatively unknown post-operative complication, both after aortic 

valvee sparing operations and after composite aortic valve replacement (chapter IV). In 

aa series of 40 patients with Marfan syndrome who underwent MR imaging 3 months 

too 19 years after elective aortic root surgery 17 (43%) patients had coronary ostial 

aneurysm.. Coronary ostial aneurysms were more frequently seen in patients < 35 

yearss of age at operation versus those > 35 years of age. The prevalence of coronary 

ostiall  aneurysm was not influenced by time after operation. Therefore, it seems likely 

thatt coronary ostial aneurysms are not progressive and develop due to perioperative 

stretchh of the weakened wall of the coronary ostium. 

Althoughh the risk of aortic dissection increases as aortic diameter increase, dissections 

mayy also occur in non-dilated aortas. Aortic elasticity has been investigated as a 

potentiall  additional predictor for aortic complications. So far, this has only been done 

inn non-operated patients with Marfan syndrome. However, also following aortic root 

replacementt patients deserve permanent attention, because aneurysms and dissection 

off  the aorta may develop beyond the site of the graft. We used MR imaging to assess 

aorticc elasticity in 39 patients with Marfan syndrome after elective aortic root 

replacementt and in 78 non-operated patients with Marfan syndrome (chapter V). 

Finkbohnerr et al demonstrated no difference in incidence of aneurysm or dissection 

inn the thoracoabdominal aorta between electively operated and non-operated patients 

withh Marfan syndrome during a follow-up period of > 25 years. This agrees with our 

findingg of comparable aortic elasticity in non-operated and electively operated patients, 

suggestingg that patients after an elective aortic root replacement may not be at higher 

riskk for aortic complications than non-operated patients. 

Earlyy treatment with fi-blocking therapy has been shown to improve survival in patients 

withh Marfan syndrome. As surgical techniques have continued to improve, it is now 

possiblee to replace almost the entire aorta with a Dacron graft. Yet, native aortic tissue 

iss still left in the button of main side branches at reimplantation sites. Also, small 

islandss of native aorta need to remain in place for the nourishment of the spinal cord. 

Thereforee it has become a question whether or not B-blocking therapy should be 

continuedd in these patients. On the one hand it might prevent dilatation in the 

remainingg native aortic tissue. On the other hand, increased vascular resistance during 
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B-adrenergicc blockade may have an unfavourable hemodynamic effect, considering 

thatt most of the aorta has been replaced by a stiff non-compliant graft. A study described 

inn chapter VI, showed increased pulse pressure, systolic pressure, wave speed and 

wavee reflections in patients with Marfan syndrome after entire aortic replacement 

comparedd to controls. Use of atenolol or labetalol did not decrease aortic pressure in 

thesee patients, while atenolol increased wave reflections in the Dacron aorta. Therefore, 

thee beneficial effect of atenolol in patients with Marfan syndrome after entire aortic 

replacementt is doubtful. Further studies with larger number of patients are needed to 

confirmm our observations. In the appendix of chapter VI, the case of a 34 year old 

womann with Marfan syndrome is discussed, who developed compression of the left 

mainn bronchus and pulmonary artery after staged entire aortic replacement with Dacron 

arteriall  grafts. Compression of the left main bronchus and pulmonary artery due to 

aneurysmall  dilation is a rare complication. In this patient, aneurysmal dilation was 

probablyy due to island reimplantation, which decreases the integrity of the Dacron 

graft,, and degeneration of native aorta tissue left behind to secure spinal cord 

nourishment.. This case stresses the importance of limitation of island reimplantation 

inn patients with intrinsic aortic wall disease. Furthermore imaging in these patients 

shouldd be performed at regular intervals. 

InIn women with Marfan syndrome pregnancy presents an increased risk for dilatation, 

dissectionn and rupture of the aorta. Currently, there is still debate regarding the aortic 

roott diameter above which pregnancy should be discouraged. Chapter VTI involves a 

studyy in which the effect of pregnancy on growth of the aortic root in women with 

Marfann syndrome was evaluated. No aortic dissections occurred in 22 patients who 

didd not have a previous aortic dissection and whose aortic root diameter was < 45mm. 

Onlyy one woman who had a previous type A dissection, developed a type B dissection 

duringg her second pregnancy. Before, during and after pregnancy there was no 

significantt individual aortic root diameter change (in 31 pregnancies). In the long run, 

womenn with an aortic root diameter > 40 mm at pregnancy showed a slightly accelerated 

growthh of the aortic root. We concluded that pregnancy in women with Marfan 

syndromee seems to be relatively safe up to an aortic root diameter of 45 mm. 

Dataa concerning obstetric complications in women with Marfan syndrome and neonatal 

outcomess are limited. Currently, no evidence-based guidelines are available regarding 

pregnancyy and delivery in women with Marfan syndrome, resulting in a lack of 
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consensuss about the optimal management during labor. In chapter VIII a retrospective 

studyy is described which reports on 142 pregnancies (111 > 20 weeks gestation) in 63 

womenn with definite diagnosis of Marfan syndrome. In 41 % of all completed 

pregnanciess an obstetric and/ or neonatal complication occurred. Pregnancy in women 

withh Marfan syndrome seems to be associated with a high rate of miscarriages, 

prematuree deliveries, preterm premature rupture of membranes, and increased 

mortalityy in the offspring. An obstetric and/ or neonatal complication occurred in a 

similarr proportion of pregnancies in women with a diagnosis of Marfan syndrome 

beforee pregnancy versus women with a diagnosis of Marfan syndrome after pregnancy. 

Thee leading cause of premature death in patients with Marfan syndrome is type A 

aorticc dissection or rupture due to progressive aortic root dilatation. In chapter IX a 

studyy is described which provides data on the natural course of aortic root diameter 

growthh in a very large population of men and women with Marfan syndrome. At 

baseline,, women had an on average 5 mm smaller aortic root diameter adjusted for 

agee than men. Based on aortic root diameter growth rates, both the male and female 

populationn could be divided into 2 normally distributed subgroups: fast growers and 

sloww growers, Significantly more type A dissections were observed in fast growers 

comparedd to slow growers; this was found both in men and in women. Lowering the 

cut-offf  value by 5 mm for elective aortic root replacement in women, a type A dissection 

couldd have been prevented in 3 women. Guidelines should take sex-differences into 

accountt and therefore we propose to consider a lowering of the threshold for elective 

aorticc root replacement by 5 mm in women with Marfan syndrome. 
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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift worden verschillende aspecten bestudeerd die van belang zijn voor 

dee klinische behandeling van patiënten met het Marfan syndroom. Het Marfan 

syndroomm is een autosomaal dominant overervende bindweefselziekte met 

karakteristiekee manifestaties in het hart, de grote vaten, de ogen en het skelet. De 

prevalentiee wordt geschat op 1:5000. De klinische behandeling van Marfan patiënten 

iss vooral gericht op preventie van aortadissectie, omdat deze complicatie geassocieerd 

iss met een hoge mortaliteit. De huidige richtlijnen voor electieve vervanging van de 

aortawortell  zijn gebaseerd op een nauwkeurig gemeten diameter van de aortawortel. 

Meestall  wordt dit gedaan door middel van echocardiografie op het niveau van de sinus 

vann Valsava, zoals aangeraden wordt door de American society of Echocardiografie. 

Volgenss deze richtlijnen is de "diameter van de aortawortel" de afstand tussen de 

niet-coronairee sinus en de rechter coronaire sinus. Er wordt daarbij echter geen 

rekeningg gehouden met de drielobbige structuur van de aortawortel. In hoofdstuk II 

wordtt een studie beschreven waarin de asymmetrie van de aortawortel is onderzocht 

mett MRI ('Magnetic Resonance Imaging') bij patiënten met het Marfan syndroom. In 

dezee studie werd de echocardiografische standaard meting vergeleken met metingen 

opp basis van MRI in verschillende richtingen. Er werd geen significant klinisch verschil 

gevondenn tussen MRI en echocardiografie in het meten van de standaard diameter 

(niet-coronairee sinus tot de rechter coronaire sinus). Dit betekent dat MRI en 

echocardiografiee gelijkwaardig aan elkaar zijn bij het volgen van de aorta groei bij 

Marfann patiënten. Bij de meeste patiënten werd asymmetrische dilatatie van de 

aortawortell  gezien. Dit fenomeen kan onopgemerkt blijven als alleen standaard 

echocardiografiee wordt gebruikt. De asymmetrie van de aortawortel kan van klinisch 

belangg zijn bij niet verwachte aortawortel dissecties. 

Hett genetische defect dat Marfan syndroom veroorzaakt, betreft het gen voor het eiwit 

fibrilhne,, wat onder andere een bestanddeel is van het myocard. Er is gespeculeerd 

datt een fibrillin e defect een verhoogd risico geeft op linker ventrikel dilatatie en 

verminderdee linker ventrikel functie. In een recente studie, beschreven in hoofdstuk 

m,, werden met behulp van echocardiografie de linker ventrikel diameters en systolische 

functiee onderzocht bij 234 Marfan patiënten die geen aortawortel vervanging hebben 

ondergaann en zonder significante aorta- en/of mitralis regurgitatie. Linker ventrikel 

diameterss en systolische functie waren normaal in de meeste patiënten met het Marfan 
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syndroom.. Hoewel de linker ventrikel gedilateerd was in 7% van de patiënten, voldeden 

geenn van de patiënten aan de criteria voor de diagnose van idiopatische gedilateerde 

cardiomyopathie.. Gedurende een follow-up van 6 jaar werden er geen abnormale 

veranderingenn in linker ventrikel diameters of systolische functie gezien. 

Weliswaarr heeft electieve vervanging van de aortawortel de overlevingsduur van 

patiëntenn met het Marfan syndroom aanzienlijk verlengd, deze ingreep kan echter 

leidenn tot vroege en late complicaties. Ectasieën van de coronair ostia zijn een relatief 

onbekendee postoperatieve complicatie na aortaklepsparende en klepvervangende 

operaties.. In de studie die in hoofdstuk IV wordt beschreven, werd met behulp van 

MRII  aangetoond dat coronair ostium ectasieën vóórkomen bij 17 van de 40 (43%) 

onderzochtee Marfan patiënten. De hoeveelheid verstreken tijd sinds de operatie had 

geenn invloed op de prevalentie van coronair ostium ectasieën. We concludeerden dat 

coronairr ostium ectasieën een vaak voorkomende, laag-risico bevinding zijn bij Marfan 

patiëntenn na een electieve aortawortelvervanging. 

Hoewell  het risico op dissectie van de aorta toeneemt met het toenemen van de aorta 

diameter,, kan een dissectie ook plaatsvinden in een niet gedilateerde aorta. Elasticiteit 

vann de aorta is onderzocht als potentiële additionele voorspeller voor aortacomplicaties 

inn niet geopereerde patiënten met het Marfan syndroom. Na vervanging van de 

aortawortell  moeten de diameters van de gehele aorta gecontroleerd worden, omdat 

aneurysmall  en dissecties ook kunnen ontstaan in het descenderende gedeelte van 

dee aorta. In hoofdstuk V wordt de aortastijfheid vergeleken tussen 39 Marfan patiënten 

mett een electieve aortawortel vervanging en 78 Marfan patiënten zonder operatie. Er 

werdd geen verschil in de stijfheid van de aorta descendens gevonden tussen deze 2 

groepen.. Dit is in overeenstemming met de gelijke incidentie van aneurysmal en 

dissectiess in het descenderende gedeelte van de aorta bij electief geopereerde en niet 

geopereerdee patiënten. 

Doorr nieuwe en verbeterde operatietechnieken voor electieve aortawortel vervanging 

iss de levensverwachting voor Marfan patiënten sterk gestegen. Het is nu zelfs mogelijk 

omm bijna de gehele aorta te vervangen met een Dacron prothese. Er moeten in zulke 

gevallenn altijd "eilandjes" met eigen (Marfan) weefsel achter gelaten worden voor de 

bloedvoorzieningg van het ruggenmerg. Dit werpt de vraag op of zulke patiënten 

behandeldd moeten worden met B-blokkers. Niet-geopereerde patiënten worden 

tegenwoordigg met B-blokkers behandeld aangezien er is aangetoond dat B-blokkers de 

levensduurr verlengen. Echter, bij een aorta die uit Dacron bestaat met daartussen 
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natieff  weefsel doet zich een dilemma voor. Aan de ene kant kan deze medicatie mogelijk 

voorkomenn dat er dilatatie optreedt in het eigen achtergebleven kwetsbare weefsel. 

Aann de andere kant geeft fi-adrenerge medicatie een verhoogde perifere vasculaire 

weerstand,, wat negatieve hemodynamische effecten kan hebben in patiënten bij wie 

dee aorta is vervangen door een starre buis. 

Eenn studie beschreven in hoofdstuk VI, liet verhoogde polsdruk, systolische druk, 

golff  snelheid en golfreflecties zien bij patiënten met het Marfan syndroom na een totale 

aortavervangingg in vergelijking tot gezonde controles. „Het gebruik van atenolol of 

labetaloll  zorgde niet voor een verlaging van de bloeddruk bij deze patiënten; met 

atenololl  was er zelfs een toename in golfreflecties in de Dacron aorta prothese. Het is 

daaromm betwistbaar of atenolol bij deze patiënten nuttig is. Om onze resultaten te 

bevestigenn zijn er meer studies nodig met meer patiënten. In de appendix van 

hoofdstukk VI wordt een casus beschreven van een jonge vrouw bij wie, na vervanging 

vann de gehele aorta door een Dacron prothese, compressie van de linker hoofdbronchus 

enn de arteria pulmonalis ontstond. Compressie van de linker hoofdbronchus en de 

arteriaa pulmonalis door aneurysmatische dilatatie is een zeldzame complicatie. De 

dilatatiee wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verdere degeneratie van eigen aorta 

weefsell  in een eiland in de Dacron prothese; bovendien tasten deze eilanden ook de 

integriteitt van de prothese aan. Deze casus benadrukt het belang van terughoudendheid 

bijbij  het reïmplanteren van eilanden in patiënten met een bindweefsel afwijking. 

Bijj  vrouwen met het Marfan syndroom brengt zwangerschap een verhoogd risico op 

dilatatie,, dissectie en scheuren van de aorta met zich mee. Over het algemeen wordt 

zwangerschapp ontraden wanneer de aortawortel te sterk verwijd is. Momenteel is er 

echterr een discussie gaande over de vraag bij welke afmeting van de aortawortel 

diameterr zwangerschap nog als relatief veilig beschouwd kan worden. Hoofdstuk Vu 

bevatt een prospectieve studie waarin het effect van zwangerschap op groei van de 

aortawortell  werd onderzocht. Er werden geen aorta dissecties gezien in 22 vrouwen 

diee geen eerdere dissecties hadden doorgemaakt en bij wie de diameter van de 

aortawortell  < 45 mm was. Eén vrouw, met in de voorgeschiedenis een type A dissectie, 

ontwikkeldee een type B dissectie gedurende haar tweede zwangerschap. In 31 

zwangerschappenn werd er geen significante individuele groei van de aortawortel gezien 

bijj  metingen voor, tijdens en na de zwangerschap. We concludeerden dat zwangerschap 

relatieff  veilig is bij vrouwen met het Marfan syndroom en een diameter van de 

aortawortell  tot 45 mm. 
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Err zijn weinig gegevens bekend over obstetrische complicaties bij vrouwen met het 

Marfann syndroom noch over de gevolgen voor de pasgeborene. Op dit moment zijn 

voorr deze patiënten geen op feiten gebaseerde richtlijnen over zwangerschap 

beschikbaar.. Dit heeft tot gevolg dat er een gebrek aan consensus is over het optimale 

beleidd gedurende de bevalling. In hoofdstuk Vul wordt een retrospectieve studie 

beschrevenn waarin gerapporteerd wordt over 142 zwangerschappen bij 63 vrouwen 

mett het Marfan syndroom. In 41 % van alle voldragen zwangerschappen trad er een 

obstetrischee en/of neonatale complicatie op. Zwangerschap bij vrouwen met het Marfan 

syndroomm lijk t geassocieerd te zijn met een verhoogd aantal miskramen, 

vroeggeboortes,, voortijdig en prematuur breken van de vliezen, en verhoogde 

mortaliteitt in het nageslacht. Het bleek voor de aantallen obstetrische en neonatale 

complicatiess niet uit te maken of de vrouwen al voor of pas na hun zwangerschap op 

dee hoogte waren van de diagnose "Marfan syndroom". 

Dee voornaamste oorzaak van vroegtijdig overlijden bij patiënten met het Marfan 

syndroomm is een type A dissectie of ruptuur door progressieve aortawortel groei. In 

hoofdstukk IX wordt er een studie beschreven die informatie geeft over het verloop 

vann aortawortel groei in een grote populatie patiënten met het Marfan syndroom. Bij 

eenn gelijke leeftijd bleken vrouwen gemiddeld een 5 mm kleinere aortawortel diameter 

tee hebben dan mannen. Gebaseerd op aortawortel groei konden we onze populatie, 

zowell  de mannen als de vrouwen, opsplitsen in 2 normaal verdeelde groepen: snelle 

groeierss en langzame groeiers. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen, werden er 

significantt meer type A dissecties gezien in snelle groeiers ten opzichte van langzame 

groeiers.. Als we de richtlijn voor electieve aortawortel vervanging in vrouwen met 5 

mmm hadden verlaagd, had een type A dissectie voorkomen kunnen worden in 3 

vrouwen.. Bij het opstellen van richtlijnen zouden sekseverschillen in acht genomen 

moetenn worden en daarom stellen we voor om te overwegen om de grens voor electieve 

aortawortell  vervanging bij vrouwen met 5 mm te verlagen. 
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