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ERRATA 

naast pag. 5 2e bijschrift v.b. 

voor: 

Afb. 11 Schema van roentgenbeeld 

leze men: 

Afb. 10 Schema van roentgenbeeld 

pag. 1 4  I B e  regel v.o. 

voor: 

hartcatheterisatie vindt men een verhoogde zuurstofverzadi
ging en soms ook 

leze men: 

hartcatheterisatie vindt men een verhoogde zuurstofverzadi
ging in het rechter atrium en soms ook 

pag. 37 14e regel v.o. 

voor: 

Bij de kyfoscoliose naar links stond het hart in acht gevallen 

leze men: 

Bij de kyfoscoliose naar links stond het hart in zeven van 
de acht gevallen 
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HET SYNDROOM VAN MARFAN 
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S T E L L I N G E N  

I 

Voor de, na repositie stabiele, eenvoudige ongecompliceerde, traumatische 
heupluxatie is een kort durende rustperiode als therapie te verkiezen bo
ven een langdurige fixatie in gips- of rekverband. 

Trojan, E. u.a., Ergebn. Chir. Orthop. 40 : 90, 1956. 

II 

De elektromyografie is een belangrijk hulpmiddel bij de diagnostiek van 
de hernia nuclei pulposi. 

Kambin, P. e.a., J. amer. med. Ass. 1 8 1 ,  6 :  472, 1962. 
Most van Spijk, van der, Acad. Proefschrift, 1965. 

lil 
Bij het behandelen van ozaena zijn met reserpine soms fraaie resultaten te 
boeken. 

Erler, R. u.a., Z. Laryng. Rhinol. 43, 1 1  : 660, 1964. 

IV 

De geautomatiseerde bepaling van het serumgehalte aan eiwitgebonden 
jodium (P.B.I.) geschiedt volgens de methode van de natte destructie. 
Men dient er op bedacht te zijn, dat de aldus verkregen waarden lager 
kunnen zijn dan die welke worden verkregen met de droge destructie. 

Kingsley, G. F., Standard Methods of Clinical Chemistry 3 :  147, 1958. 

V 

Niet de prae-existente, latente, doch alleen de tijdens de zwangerschap bij 
de moeder opgetreden toxoplasmose kan tot beschadiging van de vrucht 
aanleiding geven. 

Kirchhoff. H., Toxoplasmose 106, 1 966, Georg Thieme Verlag. 

VI 

Bij het onderzoek van het geslachtschromatine van pasgeborenen dient men 
er rekening mee te houden, dat dit in het wangslijmvlies van meisjes in de 
eerste twee dagen minder frequent voorkomt dan normaal. 

Smith, D. W. e.a., Pediatrics 30 : 707, 1962. 





VII 
Het geven van een duidelijk huwelijksadvies bij erfelijke ziekten verdient 
meer aandacht. 

VIII 
Bij het behandelen van het diabetisch coma kan correctie van de hypofos
fataemie van groot belang zijn. 

Os, G. A. J., van, Het metabolisme. Symposion Nijmegen 36, 1957. 

IX 
Bij de intraveneuze pyelografie blijkt de zonagrafie vaak een belangrijke 
diagnostische aanwinst. 

Swart, B., Der Radiologe 6, 5 :  1 77, 1 965. 

x 
Er wordt, zowel bij de haemodialyse als bij de peritoneaaldialyse, te weinig 
gebruik gemaakt van hydrostatische drukverschillen. 

Vink, C. L. J. e.a., Proc. EDTA 2 :  265, 1965. 

XI 
Tussen de mortaliteit aan de acute renale insufficiëntie en de intensiteit 
van haar behandeling bestaat een negatieve correlatie. 

Parsons, F. M. e.a., Lancet 21 : 1 29, 1961 .  

XII 
De toevoeging van "para" aan "nymph" vloeide voort uit angst voor de 
mythologische krachten en voor de emancipatie van de vrouw. 

P. F. L. H. M. DECKERS, februari 1967. 
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WOORD VOORAF 

Prof. Dr. E. Mandema, mijn promotor, wil ik op de allereerste plaats har
telijk danken voor de vele zorg en tijd, die hij aan mijn onderzoek en manu
script besteed heeft en voor zijn zeer waardevolle adviezen. 

Het initiatief tot deze studie werd in 1958 genomen door Prof. Dr. F. v. Bu
chem, die ook de eerste aanwijzingen gaf voor het fysisch onderzoek en de 
literatuurstudie. 

Het R.K. Binnenziekenhuis te Eindhoven verleende financiële steun bij het 
onderzoek der eerste patiënten, en Dr. A. Lips, internist aldaar, gaf mij ,  naast 
een deel van mijn interne opleiding, zijn gewaardeerde adviezen en verschafte 
mij de nodige faciliteiten, die het mogelijk maakten met het onderzoek te be
ginnen. 

Dr. Tj. Lettinga, oogarts te Hengelo, vele andere collegae in den lande, als
ook de Nederlandse Organisatie ter Voorkoming van Blindheid, dank ik zeer 
voor hun grote hulp bij het vinden en bezoeken der patiënten. 

De Directie van het Bartholomeus Blindeninstituut te Zeist dank ik hartelijk 
voor haar hulp bij het vinden van geschikte controlepersonen. 

Prof. Dr. A. Arends nam tijdelijk de leiding van mijn onderzoek over en 
gaf waardevolle adviezen ten aanzien van de pathologisch-anatomische aspec
ten ervan. 

Prof. Dr. G. Anders bestudeerde nauwgezet de hereditaire aspecten en heeft 
veel tijd besteed aan verscheidene grondige besprekingen van dit onderwerp. 

Prof. Dr. H. Dekking verleende grote faciliteiten voor het bestuderen van 
zijn patiëntenmateriaal, verstrekte de nodige foto's en beschouwde kritisch het 
oogheelkundig deel. 

Prof. Dr. N. Orie en Prof. Dr. H. Doornbos dank ik eveneens voor de grote 
aandacht die zij aan mijn dissertatie gaven. 

Prof. Dr. J. Nieveen en Dr. H. de Vries waren zo welwillend om de betref
fende roentgenfoto's en elektrocardiogrammen mede te beoordelen. 

Dr. K. de Vries gaf vele hooggewaardeerde adviezen inzake de bewerking 
van het materiaal. 

De biochemische bepalingen werden, onder nauwgezet toezicht van Dr. J. 
Vegter, in haar laboratorium in de Interne Kliniek van het Academisch Zie
kenhuis te Groningen verricht door Mej . G. Detmar, met waardevolle mede
werking van Prof. Dr. F. Loomeyer en Dr. A. Seijen. 
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Met grote zorg werd de verzending van het nodige materiaal geregeld door 
het personeel van genoemd laboratorium. 

Het biochemisch onderzoek werd verricht met financiële steun van de Or
ganisatie van Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, waarvoor ik zeer erkente
lijk ben. 

De heer Pasma heeft met grote kundigheid de foto's en tekeningen verzorgd. 

De heer Borghouts voerde met grote toewijding de taalcorrecties uit. 
Aan de dames Bulthuis en Westra, Verweij en Fraaye mijn dank voor hun 

typewerk. 
Monsieur Ie Professeur Lekieffre, je vous remercie beaucoup pour vötre 

thèse, qui me donnait des renseignements très importants. 
Professor Berendson, I thank you very much for the literature and informa

tion about the research you made in this field. 
Ook aan alle anderen, die hebben medegewerkt aan de totstandkoming van 

dit proefschrift, betuig ik hier mijn bijzonder hartelijke dank. 
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INLEIDING 

Het syndroom van MARF AN, helaas ook nog vaak naar één van zijn symp
tomen "ARACHNODACTYLIE" genoemd, is een ernstige aandoening met 
vele aspecten, waarover nog weinig bekend is en die, ons inziens ten onrechte, 
wordt beschouwd als een zeer zeldzame afwijking, waarvoor bovendien geen 
therapie bestaat. Het syndroom van Marfan geniet dan ook in medische 
kringen te weinig aandacht en bekendheid. 

Daar dit syndroom beslist niet zo zeldzaam is als algemeen wordt aangeno
men en mede omdat belangrijke preventieve, en zeker ook andere, zij het nog 
slechts symptomatische, therapeutische mogelijkheden bestaan en groeien, 
kwam het ons belangrijk voor om, na een grondige studie der, reeds zeer om
vangrijke, wereldliteratuur, een zo volledig mogelijk  overzicht te geven van alles 
wat tot nu toe bekend is over dit syndroom. 

Wij hopen er aldus toe bij te dragen, dat vele patiënten in de toekomst, meer 
dan tot dusver, vroegtijdig ontdekt zullen worden en zij de vruchten kunnen 
plukken van de groeiende therapeutische mogelijkheden ook op dit terrein. 

Tevens hebben wij getracht door een eigen onderzoek de kennis der patho
genese te verdiepen en hulpmiddelen voor de diagnostiek te vinden. Wij gingen 
hierbij uit van de volgende feiten : 

I. In 1959 publiceerde Sjoerdsma (466) een onderzoek, waarbij hij bij acht 
van de tien door hem onderzochte patiënten met het syndroom van Marfan, 
een duidelijke verhoging van de uitscheiding van hydroxyproline met de urine 
per etmaal vond. 

11. In 1958 vond Bacchus (21) een verlaging van het serummucoproteïden
gehalte bij al zijn zes patiënten, en een, normaal niet voorkomende, daling van 
dit gehalte na toediening van vitamine C. 

Deze waarnemingen leken ons zo belangrijk, dat wij het plan opvatten ze te 
controleren bij een voldoende groot aantal patiënten, van wie wij met zeker
heid mochten aannemen, dat zij leden aan het syndroom van Marfan, en 
tevens bij hun normaal lijkende familieleden. Ook onderzochten wij bloed en 
urine van patiënten, die - weliswaar om onvoldoende redenen - hadden doen 
denken aan het bestaan van het syndroom van Marfan, alsook van patiën
ten met alleen een hereditaire lensdislocatie, en ten slotte van een goede con
trolegroep. 
Voorts werden de volgende onderzoekingen verricht : 
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I. Bij een aantal patiënten werd het hydroxyprolinegehalte van het serum 
bepaald, en werd nagegaan of hierin, of in de 24-uurs uitscheiding van hydro
xyproline, veranderingen optraden na toediening van hydroxyproline of gela
tine per os. 

11. Een onderzoek naar een eventuele samenhang tussen enerzijds de leef
tijd of het geslacht der patiënten, de volledigheid van het ziektebeeld bij een 
patiënt of de aanwezigheid van bepaalde symptoomgroepen, en anderzijds het 
serumgehalte aan mucoproteïden en hydroxyproline of de 24-uurs uitscheiding 
van hydroxyproline met de urine. 

111. Een kwalitatief onderzoek van de uitscheiding van de zure mucopoly
sacchariden met de urine. 

IV. Uitwendige metingen bij de patiënten, om te zien of de meetresultaten 
een houvast konden geven bij de diagnostiek. 

x 



INDELING 

Na een korte historische inleiding en de uitvoerige beschrijving van een on
zer patiënten, wordt een zo volledig mogelijk  overzicht gegeven van het gehele 
klinische beeld en de pathologisch-anatomische bevindingen. 

Hierna worden de verschillende theorieën betreffend de aetiologie, pathoge
nese en erfelijkheid kritisch besproken. 

Vervolgens worden de diagnostiek, de differentiaaldiagnostiek, de prognose 
en de therapie aan een nadere beschouwing onderworpen, en ten slotte wordt 
een overzicht gegeven van ons eigen klinisch en biochemisch onderzoek, nadat 
eerst nog in een apart hoofdstuk de biochemische achtergronden ervan belicht 
zijn. 

Terminologie en aanduidingen 

Met de term "arachnodactylie" bedoelen wij alleen het symptoom van de 
lange, dunne, gekromde vingers, en niet het gehele syndroom van Marfan. 
De term "congenitaal" wordt door ons alleen gebruikt in de strikte zin des 
woords voor "bij de geboorte aanwezig", en dus niet, zoals vaak in de litera
tuur gebeurt, gelijk  gesteld met het begrip "hereditair", wat alleen erfelijk  be
tekent. 

De getallen tussen haakjes verwijzen naar de overeenkomstige in de litera
tuurlijst. Van de auteurs wier werk wij zelf niet lazen (grotendeels terug te vin
den in de lijst van Rados (419) en Ross (441)) geven wij de naam en hetjaartal 
van publicatie. In de literatuurlijst zijn de namen der tijdschriften aangeduid 
volgens "The rules for the preparation ofmanuscripts and bibliographies, Skar
ger 1961, New York". 
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Hoofdstuk I 

DEFINITIE VAN HET ZIEKTEBEELD EN BESCHRIJVING 
VAN EEN PATIËNT 

Weve gaf als definitie : "een zelfstandig, hereditair en familiair systeemlij den, 
dat steeds congenitaal is en hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door een abnor
male aanleg en ontwikkeling van de mesodermale weefsels" (538). 

Wij menen het syndroom het best als volgt te kunnen omschrijven : Een do
minant erfelijke, meestal congenitale aandoening, die hoofdzakelijk gekenmerkt 
wordt door drie symptoomgroepen, namelijk :  

I. De habitusafwijkingen, met als voornaamste : een naar distaal toenemende 
verlenging en verdunning der extremiteiten, arachnodactylie, dolichocéphalie, 
een hoog smal gehemelte, afwijkingen aan het uitwendige oor, thorax- en 
wervelkolommisvormingen, overbeweeglijke gewrichten, weinig spierweefsel en 
weinig subcutaan vet. 

II. De oogafwijkingen, met als voornaamste : de lensdislocatie, de irisatrofie, 
de miosis en de sterke myopie. 

liL De cardiovasculaire afwijkingen, met als voornaamste : een aorta-insuffi
ciëntie, een aneurysma der sinus Valsalvae en een aneurysma fusiforme of disse
cans van de aorta. 

Het ziektebeeld wordt vooral gezien bij jonge mensen, de prognose quod vi
tam wordt bepaald door de cardiovasculaire afwijkingen, en, daar de oorzaak 
van het syndroom nog niet bekend is, kan de therapie slechts symptomatisch 
zijn. 

Wij laten nu een beschrijving volgen van een onzer patiënten, bij wie het 
klinisch beeld in haast volledige vorm aanwezig is. 

Wij zagen deze patiënt (A3) voor het eerst op zijn achttiende jaar, nadat zijn 
huisarts, die wij bezochten om daar een andere patiënt te onderzoeken, ons op 
zijn bestaan wees. 

Hij is enigst kind. Zijn ouders, die wij eveneens onderzochten, bleken nor
maal te zijn. Zijn vader was wel lang, doch stevig gebouwd, en had beslist niet 
de uiterlijke kenmerken van het syndroom van Marfan ; ook bestonden er 
bij hem geen aanwijzingen voor een cardiovasculaire afwijking. Sinds zijn 
36e jaar had hij een chronisch bilateraal glaucoom, doch er bestond geen lens
dislocatie. Zijn moeder was een grote vrouw, doch vertoonde evenmin afwij
kingen in de richting van het syndroom van Marfan. Ondanks een uitge-
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breide anamnese van deze intelligente mensen, een bezoek aan verschillende 
familieleden en inlichtingen van huis- en oogartsen, bleek het syndroom in de 
familie verder niet op te sporen. 

In de graviditeit heeft zijn moeder een erysipelas gehad. De zwangerschap 
en partus verliepen overigens zonder stoornissen. Bij de geboorte bleek de pa
tiënt al direct erg lang te zijn en had hij reeds opvallend lange vingers en tenen. 
Hij heeft een normale lichamelijke en geestelijke ontwikkeling gehad en is zeer 
intelligent. Op zijn tweede jaar is hij geopereerd aan een liesbreuk. Opzijn 
vierde jaar heeft hij reeds een bril gekregen, die geleidelijk moest worden ver
sterkt. Wegens zijn slechte visus en omdat hij altijd iets vlugger moe was dan 
anderen, heeft hij nooit iets aan sport gedaan. 

Momenteel ziet hij zeer slecht. Zonder bril kan hij alleen vlak om zich heen 
redelijk  zien. Met bril is het dichtbij zien licht, het verafzien veel sterker gestoord. 

Reeds vroeg viel de abnormale beweeglijkheid der gewrichten op. Hij kan nu 
nog vanuit de hurkhouding tussen zijn voeten gaan zitten. 

Behalve een dyspnoe, hartkloppingen, die alleen bij flinke inspanning optra
den, en zijn visusstoornis, had hij geen klachten. Hij was nooit ziek geweest en 
met name had hij geen angina, reuma of lues gehad. 

Bij onderzoek vonden wij een zeer lange, magere jongen (afb. 1). Aan huid 
en slijmvliezen waren geen afwijkingen. De lymphklieren waren niet vergroot. 
Een uitgesproken dolichocéphalie bestond er niet. De grootste lengte van de 
schedel was achttien, en de grootste breedte veertien cm. Wél was het gelaat 
lang en smal, met prominentie van de supra-orbitaalwallen, en maakte het een 
oude, trieste, niet frisse indruk (afb. 2). Het gehemelte was zeer hoog en smal 
(afb. 3) ; de oren, in hun bovendeel wijdafstaand, waren groot en duidelijk 
minder stevig dan normaal (afb. 2). Er bestond een duidelijke iridodonesis. De 
rechter pupil was iets groter dan de linker, beide waren iets vernauwd, doch 
reageerden goed op licht en convergentie. De oogbewegingen waren normaal. 

De mediale zijde van de onderkaak links puilde in het midden duidelijk in 
de mondholte uit (afb. 3). De bovenkaak was aan de voorzijde zeer onregelma
tig gevormd. Er was een terugwijkende kin. De hals was lang en vertoonde een 
versterkte lordose met een kyfotisch knikje ter hoogte van C3-C4 (afb. 4). Er 
was geen verhoging van de veneuze druk. 

De thorax was zeer lang en smal en vertoonde een lichte asymmetrie, met 
uitpuilen van de voorste linker thoraxhelft en een licht sternum excavatum 

(afb. 1). Er waren duidelijke scapulae alatae. De thoracale wervelkolom was 
normaal. Lumbaal was er een lichte scoliose met de convexiteit naar rechts. 

De tensie was 160/80 links en rechts. De pols 80 regulair en aequaal, goed 
gevuld, niet heffend en links en rechts gelijk. Er bestond geen capillairpols. 

De linker grens van het hart bevond zich in de medioclaviculairlijn ;  de rech-
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ter grens in de mediosternaallijn. De ictus was heffend en in de zesde intercos
taalruimte links gelegen. Ter plaatse van de ictus was er een duidelijk  diasto
lisch frémissement. Er waren een systolische- en een praesystolische souffte, 
graad I, boven de pulmonalis en aorta, en een diastolische souffte, graad 2, 
over de aorta en hartpunt hoorbaar. De tweede pulmonaaltoon was luider dan 
de tweede aortatoon. 

Aan de longen en het abdomen werden geen afwijkingen gevonden. De geni
talia externa waren normaal. De baardbeharing was gering, de okselbeharing 
normaal en de pubisbeharing horizontaal begrensd. De arteriae femorales pul
seerden normaal. 

De extremiteiten waren duidelijk zeer lang en dun, vooral de handen, de 
voeten, de vingers en de tenen (afb. 5). De lichaamslengte was 203 cm, de 
spanwijdte 201 cm ; het gewicht bedroeg 72,8 kg, de lengte der armen was 97 cm, 
die van de handen 25 cm en die van de middenvingers 13,5 cm. De afstand van 
de spina iliaca ventralis superior tot de malleolus externus was 1 14 cm en tot 
de laterale voetrand onder de malleolus externus 120,5 cm. De lengte van de 
voeten was 29 cm, die van de grote tenen 9 cm en die van de tweede tenen 
8,7 cm. Tussen de vingers bevonden zich duidelijke zwemvliezen van een halve 
cm doorsnee. Er bestonden lichte genua vara, en de onderbenen waren licht 
0-vormig verkromd. Patiënt had duidelijke pedes plani. 

De voeten waren zeer lang en smal, met een sterke varicosis (afb. 6). De 
schoenmaat was 48. Aan de rechter voet bestond er aan de vier buitenste tenen 
een flexiecontractuur van 120° ( 12(r-) in het distale interfalangeaal gewricht. 
Aan de linker voet vonden wij aan de tweede teen een hyperextensie in het 
metatarsofalangeaal gewricht, en een flexiecontractuur van I 10° in het proxi
male interfalangeaal gewricht met een verdikking der overbelaste laatste falanx. 
De derde en de vierde teen vertoonden een flexiecontractuur in het distale in
tel'falangeaal gewricht. Er was een eeltvorming aan de dorsale zijde der inter
falangeale gewrichten (afb. 6). De flexiecontracturen waren actief niet te re
dresseren en passief slechts gedeeltelijk. De vierde en de vijfde teen stonden met 
hun toppen naar mediaan afgeweken en hadden de neiging om onder de derde 
te gaan zitten. 

Er was een duidelijke overbeweeglijkheid in de knieën en polsen. In de polsen 
arm 

was een flexie tot 60° mogelijk ( -fii] � ). De hoeveelheid subcutaan vet was dui-
� /� 

delijk verminderd, en het spierweefsel was slecht ontwikkeld en hypotoon, zon-
der dat er een krachtsvermindering bestond. 
E.C.G. : verticaalstand en verder geen afwijkingen. 
Doorlichting en X-thorax : de aorta ascendens, de boog en het begin van de aorta 
descendens zijn mogelijk iets verwijd. Het hart is niet vergroot (afb. 7). 
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De oogarts kende patiënt reeds vanaf zijn  vierde jaar. Hij had een luxatio 
lentis bilateralis. De visus was nu rechts 4/10  met S-14 en C-2, en links 0,5/60 
zonder een correctiemogelijkheid. 

Twee jaar later zagen wij patiënt terug. De anamnese was als voorheen. De 
linkergrens van het hart bevond zich nu een tot twee vingers buiten de medio
claviculairlijn en de rechtergrens aan de linker sternaalrand. De ictus bevond 
zich in de zesde intercostaalruimte links. Er was een blazende systolische 
souffie, graad 1-2, over het gehele praecordium met punctum maximum in de 
vijfde intercostaalruimte links parasternaal en over de punt. Bovendien was er 
een zachte systolische soufile over de aorta en de carotiden, en een diastolische 
soufile over het midden van het sternum, die voortgeleid werd naar de arteria 
pulmonalis. 

Bij doorlichting en op de thoraxfoto was er een lange, sterk pulserende aorta 
en bleek de linker ventrikel wat fors met een uitpuilende conus pulmonalis. 
Het elektrocardiogram was onveranderd. 

Vier maanden later werd patiënt opgenomen in de Interne Kliniek te Gro
ningen. De anamnese was als voorheen. De grootte en de positie van het hart 
waren ongewijzigd. Er was een duidelijke diastolische soufile over de tweede 
en de derde intercostaalruimte links en rechts en over de vierde en de vijfde 
intercostaalruimte rechts parasternaal. Bovendien was er een systolische soufile 
in de tweede en de derde intercostaalruimte rechts en over het gehele praecor
dium. De tweede pulmonaaltoon was luider dan de tweede aortatoon. Er waren 
geen decompensatieverschijnselen. Tensie 1 60/65. Het gewicht was toegenomen 
tot 75 kg en de lengte tot 205 cm. 

Het Hb was 14, 1  gr%, erythrocyten 4. 1 50.000, leucocyten 5600, haematocriet 
41 %, differentiatie normaal, bezinking 7 I 1 5. 
De urine vertoonde geen afwijkingen. Het soortelijk gewicht was 1032. 
De reumaserologie en Wassermannreaktie waren negatief. 
E.C.G. : rechtstand, geen linkshypertrofie- of belasting. 
X-thorax : hart fors, doch niet pathologisch vergroot. Aortaboog- en descen
dens mogelijk iets verwijd. De aorta ascendens was nu wel duidelijk verwijd 
(afb. 8). Fonocardiogram : duidelijke diastolische soufile over de aorta en even
eens midsystolische soufile over de aorta. Brede tweede aortatoon. 
Apexcurve: korte steile steiging, waarna een zeer diepe inzinking in de top. 
Hartcatheterisatie: geen afwijkingen. 

Samenvattend had patiënt dus een bilaterale lensluxatie, de klassieke habitus 
van het Marfan syndroom en een aorta-insufficiëntie met progressieve verwij
ding van de aorta ascendens. De diagnose "syndroom van Marfan" was hier 
dus, ondanks het negatief uitvallen van het familie-onderzoek, wel met zeker
heid te stellen. 

4 



A fb. I Lange, magere jonge11. 

A fb .  2 Lang, smal, oud-uitziend gelaat. 

A fb. 3 Hoog, smal gehemelte met uitpuilende 
onderkaak. 



A fb. 6 Lange gekromde tenen. 

A fb. 4 Kyfotisclze knik in ha/swen·elko/om. 

Afb. 5 
Lange, smalle vingers. 



Afb. 7 Aorta desccuden.f 
mogelijk l'erwijd. 

Afb. 8 Aorta ascende11s 
cm deseende/Is verwijd. 



Type ril: -----�--t� 
Type III A -----�_,......1 
Tricuspidaalklep ---------" 

L. ventri kei 

A fb. 11 Schema van roentgenbeeld 
van de sinus Valsalvae in eerste sclwi
ne stand (Re-voor). 

Arteria pulmonolis ----#
L.arterla 

A fb. 9 Schema van roentgenbeeld voor 
de sinus Valsalvae in voor-achter
waartse richting. 

coronarius 

A fb.  11 Schema van roentgenbeeld in 
tweede schuine stand (Li-voor). 

�N!!�I:-----++-- L.sinus coronarius 

Type I--------Po;;:.IIIII .. �IP:� Sinus non-coronarius 

���11-'lli:!!!l�t---+1-- R. sinus coronarius 

�f-..,--- Type ril: 
1'-�--1---- Type III A 

._�.,---- Type III V 



Hoofdstuk I/ 

HISTORISCHE INLEIDING 

In 1 876 beschreef Williams (544), een oogarts in Cincinnati, een vrouw van 
28 jaar met bilaterale luxatie der kleine ooglenzen, een bleekgrijze iris, miosis, 
divergentie der ogen, diepe oogkamers en een ablatio retinae zonder een voor
afgaand trauma. Deze vrouw was opvallend lang en had zeer beweeglijke ge
wrichten. Haar broer van 26 jaar was eveneens zeer lang, had overbeweeglijke 
gewrichten, divergentie der ogen, bilaterale luxatie der kleine lenzen, miosis en 
peervormige pupillen. De vader had ook een bilaterale lensluxatie. Het bleef 
echter bij een beschrijving, die te weinig de aandacht trok. 

Op 28 februari 1 896 hield de Parijse medicus Marfan een voordracht voor 
de Société Médicale des Höpitaux de Paris, waarbij hij een beschrijving gaf 
van een meisje van vijf jaar, met een beeld van symmetrische verlenging en 
verdunning van de botten der extremiteiten, distaal het meest uitgesproken, 
met lange, dunne, gekromde vingers (pattes d'araignée), congenitale contrac
turen van ellebogen en knieën, een abnormale lengte en een nog grotere span
wijdte, een asymmetrie van het gelaat en de schedel, een calcaneusspoor, hy
potonie der spieren en een geringe ontwikkeling van de panniculus adiposus. 
Het kind had een goede visus. Over het hart werd niets vermeld, noch over de 
familie. Alleen zou de moeder tijdens de eerste maanden van de graviditeit 
erg geschrokken zijn bij een brand. 

Hij gaf aan dit syndroom de naam dolichosténomélie (ooA.tyoç = lang, 
cru:voç = smal, en �&A.oç = lid). Achard stelde de naam arachnodactylie voor 
(apayvoç = spin, oaK-r�A.oç = vinger) vanwege de lange, smalle, spits toelo
pende, in het proximale interfalangeale gewricht gekromde, vingers. Mery en 
Babonneix ( 1902) stelden voor het syndroom hyperchondroplasie te noemen, 
toen zij bij de patiënte van Marfan een vergroting der epifysen vonden. Zij 
stelden het syndroom van Marfan tegenover de achondroplasie. 

Salie beschreef in 19 12  voor het eerst bij een patiënte met dolichosténomélie 
een lensdislocatie en hartafwijkingen, die hij nog als nevenvondst beschouwde 
en werd door zijn, later door anderen slechts zelden bevestigde, vondst van een 
vergroot aantal eosinofiele cellen in de hypofysevoorkwab de grondlegger van de 
endocrine theorie. De lensdislocatie werd ook al beschreven door Börger en 
van Pfaundler ( 1916), doch Ormond (1 924) ontdekte pas een samenhang met 
het syndroom. 
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In 1912 beschreef Dubais een bilaterale heupdislocatie en hamertenen bij een 
patiënt met het syndroom van Marfan. In 1 9 14 voegde Thomas er de zwemvlies
vorming en de oormisvormingen aan toe. Op de abnormale kwabvorming in 
de longen, het hoge smalle gehemelte, de melancholische gelaatsuitdrukking 
en het hypogenitalisme attendeerde Börger (1914) het eerst. Het peeten carina
tus werd door Thursfield (1920) bij het syndroom gevoegd, het gespleten ge
hemelte door Piper ( 1926), het peeten excavatus door Slack (1926), de stoornis
sen in het gehoor door Ganther ( 1927), de exostosen, de spina bifida en de sub
luxatie der verschillende gewrichten door Broek (1927). 

De long- en hartafwijkingen werden echter voor het eerst als typisch voor 
het syndroom van Marfan beschouwd door Pi per en Irvine J ones in 1 926. 

Op de dominante erfelijkheid werd voor het eerst de nadruk gelegd door 
Weve. De klassieke mediadegeneratievan de aorta, met als gevolg een aneurysma
vorming, werd pas voor het eerst als typisch voor het syndroom beschouwd 
door Baer, Taussig en Oppenheimer in 1 943, en Etter en Glover beschreven in 
hetzelfde jaar het aneurysma dissecans als typische afwijking bij dit syndroom. 
De nierafwijkingen werden er bijgevoegd door Loughbridge in 1957. 

Talloos zijn de namen die in de loop der tijden aan dit syndroom zijn gegeven : 
acromakrie (van Pfaundler), dystrophie musculaire (Poynton), partieel gigan
tisme (Peritz), hyperchondroplasie (Mery), achondrohyperplasie (Valentin), 
dystrophia mesodermalis congenita type Marfan (Weve), dystrophia mesader
malis congenita hypoplastica (Marchesani), dysplasia van het bindweefsel 
(A. Günther), dysmorpho-dystrophia mesodermalis congenita (Schmid). Van 
vele dezer namen zal de betekenis duidelijker blijken in het hoofdstuk Aetio
logie. 

In de Franse literatuur overweegt nog de naam "dolichosténomélie" ; elders 
worden arachnodactylie en syndroom van Marfan door elkaar gebruikt. De 
andere namen vonden geen ingang. Ons inziens is de naam syndroom van Mar
fan, zeker zolang de aetiologie niet bekend is, beter dan het benoemen van het 
gehele syndroom naar één, bovendien niet absoluut constant, deelsymptoom. 

Vermeldenswaardig is nog, dat het aspect der ledematen bij het syndroom van 
Marfan min of meer gevonden kan worden bij "Madonna met kind" van 
Donatello (1386-1466) in het Musea Nazianale te Florence en bij de H. Mag
dalena met reukvat in de rechterhand, van Carlo Crivelli {1435-1495) in het 
Kaiser Friedrich Museum te Berlijn. J. Bauer sprak van de "Madonna Finge
rigkeit", vanwege de gelijkenis met het schoonheidsideaal aan het einde van de 
vierde eeuw. Door Gordon {214B) werd ontdekt dat Abraham Lincoln leed 
aan het syndroom van Marfan. 
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Hoofdstuk I/I 

KLINISCHE EN MACROSCOPISCHE 
CARDIOVASCULAIRE AFWIJKINGEN 

Van deze afwijkingen kunnen wij de volgende indeling geven, uitgaande van 
het schema van McKusick (3 17), dat wij als grondslag gebruikten. 

I. AORTA-A F WIJKIN G E N  

1 .  Dilatatie van de aortaring 
2. Aneurysma van een of meer sinus Valsalvae (ook sinus aortae genoemd) 
3. Perforatie van een aneurysma van een sinus Valsalva 
4. Fusiform of sacculair aneurysma van de aorta, al of niet met perforatie 
5. Aneurysma dissecans van de aorta 
6. Coarctatio, respectievelijk  hypoplasie van de aorta 
7. Een combinatie van de genoemde afwijkingen 
8. Open ductus Botalli 

Il. AFWIJKIN G E N  AAN DE A RTERIA P U L MONALIS 

1. Dilatatie en aneurysma fusiforme 
2. Aneurysma dissecans 

III. S EPTUMD EFECTEN 

Open foramen ovale primum of secundum, of een andere vorm van atrium
septurndefect 

IV. KLEP-ANOMALIEËN 

1 .  Uitrekking en ectasiën van de aortakleppen 
2. Andere macroscopische veranderingen aan de hartkleppen 
3. Reumatische endocarditis 
4. Subacvte bacteriële endocarditis 

V. RITME EN G E L EIDINGSSTOOR NISSEN E N  A ND E R E  A F WIJKINGEN IN 

H E T  E L E KTROCARDIOGR A M  

VI. S T E R K E  V E R G ROTING VAN H E T  H A R T  MET MYOCARDFIBROSE 
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VII. AFWIJKINGEN D I E  H E T  GEVOLG Z IJN VAN D E  V ERAND E R I N G E N  

A A N  H E T  STERNUM, D E  THORAX E N  D E  W E R VELKOLO M 

VIII. VERAND E R I N G E N  I N  D E  A N D E R E  A R T E R I Ë N  

IX. VERAND E R I N G E N  IN D E  V E N A E  

Volgens Sinclair ( 462) zijn de, alleen bij het syndroom van Marfan behoren
de, typische cardiovasculaire afwijkingen: de afwijkingen van aorta en sinus 
Valsalvae, de klepveranderingen, de endocard- en de myocardveranderingen, 
terwij l  de atriumseptumdefecten, de ventrikelseptumdefecten, de open ductus 
Botalli, de coarctatio, de dextroversie en de mitraalstenose of -insufficiëntie door 
hem als er wél bij vóórkomend, doch als er niet typisch direct bij behorend, 
worden beschouwd. Deze laatste groep afwijkingen berust zijns inziens ook 
niet op stoornissen in het bindweefsel. Ook McKusick (325) ziet de atrium
septurndefecten als er niet typisch bij behorend. 

Wij willen in deze toch zeker een onderscheid maken tussen de isthmusste
nose als er niet typisch bij behorend, en de hypoplasie van de aorta als wél ty
pisch voor het syndroom van Marfan. 

I. AORTA-AFWIJKIN G E N  

I .  1. Dilatatie van de aortaring 

Waarschijnlijk treedt vaak als eerste gevolg van de bindweefselzwakte een 
dilatatie op van de aortaring en het naburig intracardiaal gelegen deel van de aor
ta. Dit is van groot klinisch belang, want er is vaak al een sterke regurgitatie vast 
te stellen met linksbelasting en -hypertrofie en zelfs linksdecompensatie, ter
wijl men nog geen of slechts een geringe verwijding van de aorta kan vinden (60). 

I. 2 en 3. Aneurysma van een of meer sinus Valsa/vae 

Volgens Morgan Jones (355) ontstaan aneurysmata der sinus Valsalvae door 
een slechte ontwikkeling van het distale bulbaire septum, dat zich, evenals de 
aortakleppen, begint te vormen in de vierde week en na zeven weken normaliter 
volledig is. Dit septurn scheidt het aortale en het pulmonale deel van de bulbus 
cordis en ontstaat doordat een endotheelschotje van twee tegenover elkaar lig
gende zijden van de bulbuswand uit het lumen ingroeit en deze twee schotjes 
dan samen vergroeien. Het septurn wordt distaal gecompleteerd door ver
groeiing met het aortapulmonale septum, en proximaal door een vergroeiing 
met het proximale bulbaire septum, dat het bulbaire deel van het septurn ven
triculorum vormt (fig. I). 
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aorta-
p ulmonale septum 

distale 

plaats van 
...:::�:;:;�=t- aortapulmonale defecten 

bulbaire septum--t--. 141---1- plaats van 
aneurysma sinus Valsalva 

plaats van 
proximale ventri kelseptumdefect 
bulbaire septum--+-. 

Fig. 1 Ontwikkeling van het distale bulbaire septum. 

Ontwikkelingsstoornissen, o.a. een zwakte van de wand, zal men vooral kun
nen vinden op de plaatsen van fusie. De aneurysmata der sinus Valsalvae kun
nen zich dus eventueel ontwikkelen tussen de twee niet goed met elkaar ver
groeide helften van het distale bulbaire septum. Ook Abbot ( 1919) en Jones en 
Langley (1949) geloven, evenals London (309), in een stoornis in de fusie van 
het distale bulbaire septurn als oorzaak. Sakakibara (487 en 487A) ziet eveneens 
als oorzaak een stoornis in de fusie van het rechter- en het linker endotheel
schotje in de conus. Dit kan volgens hem op verscheidene plaatsen optreden, 
met als gevolg het ontstaan van verschillende typen van aneurysma der sinus 
Valsalvae. Edwards (1030) ziet de essentiële laesie in een scheiding tussen aorta
media en de annulus fibrosus van de aortaklep, m.a.w. in een niet doorlopen 
der aortamedia tot aan de annulus, zoals normaal geschiedt, zodat de aorta
wand vlak distaal van de annulus zijn media mist. Ook Venning (1951) gelooft 
in een locaal defect van de aortamedia aan het begin van de aorta als oorzaak. 
Door de hoge druk in de aorta zou de verzwakte wand dan gaan uitbochten. Deze 
theorie verklaart echter niet de frequente combinatie met een VSD en het vooral 
voorkomen der aneurysmata in het gebied van de rechter sinus coronarius (4A). 
De sinus Valsalvae (aortae) zijn drie kleine dilataties van de wand van de aorta 
juist distaal van de aorta kleppen. Iedere sinus ligt juist distaal van de aanhech
ting van een aortaklep (fig. 2). De beste naamgeving van deze sinus Valsalvae 

aorta 

aortaklep ----#--iif 
sinus Valsalvae 

Fig. 2 Ligging der sinus Valsalvae. 
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gaat uit van hun verhouding tot de arteriae coronariae. De linker en de rechter 
arteria coronaria ontspringen respectievelijk  in de linker en de rechter sinus 
Valsalva. De derde sinus heet sinus non-coronarius. De sinus liggen intracar
diaaL 

Met het septurn tussen de aorta en de arteria pulmonalis hebben slechts twee 
kleppen en twee sinus contact, nl. de rechter sinus Valsalva en het rechter twee
derde deel van de sinus non-coronadus ; dus hier bestaat alleen de mogelijkheid 
van een aneurysmavorming op basis van een stoornis in de ontwikkeling van 
het distale bulbaire septurn (317,  fig. 3). 

aortaklep 

aorta 

Fig. 3 Vorming der aortakleppen welke groeien volgens de stippellijnen. Slechts twee 
kleppen hebben contact met het septum. 

De topografische verhoudingen die de sinus Valsalvae hebben tot de nabu
rige delen van het hart, bepalen ook waarheen een aneurysma van een bepaalde 
sinus kan perforeren (fig. 4). Een aneurysma van de rechter sinus perforeert 
meestal naar de rechter ventrikel, doch kan ook doorbreken naar het rechter 
atrium, de arteria pulmonalis of het pericard. 
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art. pulmonalis 

sinus non-coronarius 

Fig. 4 Topografie van de sinus Valsalvae. 



Een aneurysma van de linker sinus is zeer zeldzaam en breekt meestal door 
naar de rechter ventrikel of de arteria pulmonalis. Een aneurysma van de sinus 
non-coronadus (sinus posterior) perforeert naar het rechter atrium. Een vrije 
ruptuur naar buiten het hart is nog niet beschreven. AI bij de geboorte kunnen 
deze abnormale communicaties aanwezig zijn. 

Aneurysmata van de sinus zijn, althans nog volgens de huidige literatuur, 
zeer zeldzaam. In 1953 waren er nog maar 47 beschreven en deze waren meestal 
postmortaal gediagnostiseerd. Sindsdien zijn  er nog 35 andere beschreven (78). 
Steinberg (476) beschreef er vijftien, waarvan verscheidene tijdens het leven 
door hem gediagnostiseerd konden worden. Men deelt ze als volgt in (487) : 

A. De congenitale enfof hereditaire aneurysmata 

Deze zijn het minst frequent, komen het meest bij mannen voor en zijn in ver
gelijking met de verworvene relatief klein (maximum doorsnede vier cm). Zij 
beperken zich tot de rechter sinus en de sinus non-coronarius. Zij komen vaak 
voor bij het syndroom van Marfan. Zij gaan nogal eens gepaard met een bicus
pidale aortaklep, een mitraalstenose, een ventrikelseptumdefect en een coarc
tatio of een hypoplasie van de aorta. 

B. Het luetische aneurysma 

Dit is sacculair of fusiform, meestal veel groter dan het congenitale, en gaat 
soms gepaard met een lineaire verkalking van de aorta ascendenswand tot in het 
hart. Het geeft ook vaak drukverschijnselen. 

C. Het mycotische aneurysma 

D. Het tuberculeuze aneurysma 

De aneurysmata van de sinus Valsalvae kunnen drukken op beide ventrikels, 
de arteria pulmonalis, de atriaventriculaire kleppen, de geleidingsbundel en de 
coronairarteriën, en zij kunnen leiden tot regurgitatie door een deformatie van 
de aortaring (fig. 5). 

aneurysma 
sinus Valsalva 

aorta 

, .. --\,-- aorta klep 

sinus Valsalva 

Fig. 5 Aneurysma van een sinus Valsalva leidend tot aorta-insufficiëntie. 
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De congenitale en/of hereditaire aneurysmata geven doorgaans niet veel 
symptomen (98, 1 50, 355). Ze geven meestal aanleiding tot een ruwe, luide, 
systolische souffie aan de punt, die men ook kan horen over het gehele prae
cordium en vooral links van het sternum. Bij de eerste zeven patiënten van 
Steinberg hadden er zes deze systolische souffie en slechts één een diastolische 
souffie door aorta-insufficiëntie. 

Een perforatie geeft het volgende vrij typische beeld (78, 98 en 1 50) : Plotse
ling ontstaat een tamelijk sterke retrosternale- of bovenbuikpijn en dyspnoe. 
Soms volgt de dood direct. In andere gevallen volgt een klachteloos tijdperk 
na deze acute pijnaanval. Men kan dan vinden : een tevoren niet bestaande 
diastolische en systolische soufile, een, meestal systolisch, frémissement in de 
tweede tot vijfde intercostaalruimte, meestal rechts van het sternum, en tekenen 
van een aorta-insufficiëntie. Bij hartcatheterisatie vindt men een links-rechts 
shunt van de aorta naar de rechter ventrikel of het rechter atrium en bijgevolg 
een verhoogde druk in de kleine circulatie. 

De diagnose kan men zeker stellen met retrograde aortografie. Met intracar
diale fonocardiografie kan men de diagnose ook stellen, en wel doordat men 
de soufile hoort in de hartholte, waarheen de perforatie plaats had. Op het 
elektrocardiogram vindt men een linksbelasting; op de thoraxfoto een snelle 
hartvergroting. 

De tijdelijke asymptomatische periode kan enige dagen tot enige weken du
ren en eindigt dan vaak plotseling met een acute hartstilstand. In gunstiger ge
vallen overlijdt de patiënt, meestal binnen één jaar, toch aan een progressieve 
decompensatie (487). De perforatie van een aneurysma van een sinus Valsalva 
zou het meest fequent optreden bij mannen met een gemiddelde leeftijd van 
32 jaar (487). 

Sakakibara (487 en 487A) onderscheidt de volgende vormen van een conge
nitaal enfof hereditair aneurysma der sinus Valsalvae (afb. 9, 10 en 1 1) :  

Type/ 
Een aneurysma in het linker deel van de rechter sinus coronarius. Dit puilt 

uit of breekt door in de "outflowtract" van de rechter ventrikel. Vóór perfo
ratie hoort men een luide systolische soufile boven de tweede intercostaalruimte 
links, die mogelijk veroorzaakt wordt door de infundibulaire pulmonaalstenose, 
welke ontstaat door de uitpuiling van het aneurysma in de outflowtract van de 
rechter ventrikel. 

Een ruptuur geeft een acuut ziektebeeld met pijn, dyspnoe en daarna gelei
delijke decompensatie, waarmee het leven echter nog jaren mogelijk is. Een 
luide soufile van het to-and-fro type is dan hoorbaar met de grootste intensi
teit boven de pulmonaalstreek. 
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Bij hartcatheterisatie kan men het beeld krijgen van een infundibulaire pul
monaalstenose en vindt men te hoge zuurstofwaarden in de outfiowtract van 
de rechter ventrikel. Het elektrocardiogram toont alleen linkshypertrofie of 
links- en rechtshypertrofie. 

Type I VSD 

Hierbij bestaat dezelfde afwijking als bij de eerste vorm, doch gecombineerd 
met een ventrikelseptumdefect en soms een uitpuilen van het aneurysma van 
de rechter sinus coronadus door het ventrikelseptumdefect in de outfiowtract 
van de rechter ventrikel. Hierbij worden altijd, direct na de geboorte, souffles 
gevonden, veroorzaakt door het hoge ventrikelseptumdefect. 

Als er een aorta-insufficiëntie bij komt, ontstaat ook een diastolische souffle, 
die, samen met de systolische, de indruk kan geven van het continue geruis, 
behorend bij een open ductus Botalli. Op het fonocardiogram echter is het 
to-and-fro karakter duidelijk herkenbaar aan een top in de diastole en een top 
in de systole. 

Bij perforatie van dit aneurysma ontstaat geen typisch acute aanval van 
dyspnoe en pijn, doch ontwikkelt zich, meestal in de loop van één jaar, een 
beeld met palpitaties, dyspnoe, angina pectoris en oedeem, waarop dan lang
zaam een progressieve decompensatie volgt. 

Op het elektrocardiogram vinden wij weer een linkshypertrofie of een links
en rechtshypertrofie. Het beeld bij de hartcatheterisatie is meestal moeilijk te 
interpreteren vanwege het hoge ventrikelseptumdefect, dat afgesloten kan wor
den door het aneurysma, waardoor de aanvankelijk verhoogde zuurstofverza
diging in de rechter ventrikel weer kan dalen. Bovendien kan, als het aneurys
ma drukt op de outfiowtract van de rechter ventrikel, weer een beeld van een 
infundibulaire stenose ontstaan. 

Type IJ 
Een aneurysma van het centrale deel van de rechter sinus coronarius. Dit 

puilt uit in de rechter ventrikel en geeft vóór perforatie geen souffles. 
Bij perforatie krijgt de patiënt een acute pijn- en dyspnoe-aanval en ontstaan 

dezelfde souffles als bij vorm I. Het elektrocardiogram toont meestal geen af
wijkingen. Bij hartcatheterisatie ontstaat geen abnormaal patroon in de conti
nue curve, die verkregen wordt door het terugtrekken van de catheter van de 
arteria pulmonalis naar de rechter ventrikel, doch wel bestaat er een verhoogde 
zuurstofverzadiging in de rechter ventrikel. 

Type JIJ V 

Een aneurysma van het achterste deel van de rechter sinus coronarius. Dit 
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aneurysma kan uitpuilen in en doorbreken naar de rechter ventrikel via het 
membraneuze septum. Ook hier ontstaat bij perforatie een acute aanval van 
pijn  en dyspnoe. Men vindt dan een continue souffie boven de derde en de 
vierde intercostaalruimte rechts met een systolische thrill. 

Het elektrocardiogram toont een linkshypertrofie, een atrioventriculair blok 
of een rechter bundeltakblok Bij hartcatheterisatie wordt een verhoogde zuur
stofverzadiging gevonden in de inflowtract van de rechter ventrikel, doch er zijn 
geen tekenen van een infundibulaire pulmonaalstenose. 

Type l/1 A 

Een aneurysma van het achterste deel van de rechter sinus coronarius kan 
ook doorbreken naar het rechter atrium. Hierbij krijgt de patiënt een acute pijn 
in de bovenbuik, zich later naar de thorax uitstrekkend, braken, dyspnoe en 
hartkloppingen. Meestal volgt de dood door cardiale insufficiëntie binnen on
geveer vier weken na de ruptuur. 

Men vindt na perforatie een luide continue souffie, hoorbaar aan het onder
einde van het sternum tot in de bovenbuik. Deze souffie is het luidst gedurende 
de systole, en een thrill is ook meestal alleen gedurende de systole voelbaar. Bij 
hartcatheterisatie vindt men een verhoogde zuurstofverzadiging en soms ook 
een verhoogde zuurstofspanning in de rechter ventrikel. Als er een grote shunt 
bestaat, kan ook de druk in het rechter atrium verhoogd zijn met een toeneming 
van de amplitudo van de golf aan de halsvenae. Het elektrocardiogram is als 
bij de vorm III V. 

Type IV 

Een aneurysma van het rechter deel van de sinus non-coronarius. Bij perfo
ratie krijgt de patiënt flinke pijn  in de bovenbuik en meestal treedt hierna een 
snelle decompensatie op en volgt de dood door decompensatie binnen drie tot 
vier weken. Daar het aneurysma vlak bij de atriaventriculaire knoop en de 
bundel van Hiss ligt, zien wij bij deze vorm vaak arythmiën. 

Het beeld bij hartcatheterisatie is hetzelfde als bij de vorm lil A, evenals de 
gevonden souffie, die echter meestal minder luid is. Een thrill ontbreekt ook 
vaak. Het elektrocardiogram is hetzelfde als bij de vorm lil A. 

Bij het syndroom van Marfan bestaat volgens Sakakibara en McKusick 
(542) meer een diffuse dilatatie van alle sinus Valsalvae, en zelden zou hier een 
perforatie optreden. Bij 34 gevallen van een aneurysma van de sinus Valsalvae 
vond deze Japanse auteur de volgende verdeling (tabel I): 
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Tabel i 34 gevallen van een aneurysma der sinus Va/salvae 

Type Aantal 

I 5 
I VSD 1 8  
II 2 
II VSD 1 
m v  3 
m vso 1 
m A 2 
IV 2 

Totaal 34 

Hij geeft echter aan, dat voor de westelijke landen een andere frequentie
verdeling bestaat ; met name zou in het westen het type IV veel frequenter zijn, 
wat ook in de klinische beschrijvingen in de westerse literatuur tot uiting komt. 

Een perforatie van een aneurysma van een sinus Valsalva moet men diffe
rentiëren van : 

a. een hartinfarct ; 
b. een ruptuur van een ventrikelsepturn ; hierbij geeft het elektrocardiogram 

een vers infarctbeeld en een systolische souffie aan de punt ; 
c. een ruptuur van een papillairspier door een hartinfarct ; hierbij treedt een 

systolische souffie op, en uiteraard vinden wij op het elektrocardiogram het 
beeld van een hartinfarct. 

d. Voor wat de souffie betreft, moet men een differentiatie maken met een 
ruptuur van een aneurysma aortae in de arteria pulmonalis, een open ductus 
Botalli, een defect in het aortasepturn en een ruptuur van een aneurysma van 
een der arteriae coronariae, welke alle een continue souffie geven. 

Bij de open ductus Botalli echter, heeft de soufile zijn punctum maximum 
in de tweede intercostaalruimte links, met een uitstraling naar de regio subcla
via, en ontbreekt de acute pijnaanval. 

Bij een defect in het septurn aortae vindt men dezelfde souffie als bij de vorm 
I, I VSD en II, doch een andere plaats van de shunt. Bovendien moet men nog 
differentiëren van : 

e. een ruptuur van een chorda tendinea en 
f. een fistel vanuit de arteria mammilaria interna (150). 

I. 4. Fusiform of sa ecu/air aneurysma van de aorta, al of niet met perforatie 

Het aneurysma van de aorta is meestal fusiform (spoel vormig) en zelden saccu
lair. Het zetelt vrijwel altijd in de aorta ascendens, en wel in het proximale 
deel hiervan. Het komt vrijwel nooit voorbij de arteria innominata (anonyma) 
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en eindigt meestal abrupt. De coronaire ostia worden vaak verplaatst naar 
proximaal in verhouding tot de aortacommissuren, vooral dat van de rechter 
arteria coronaria (20 1). De angina pectoris, die bij het syndroom vaak op
treedt, kan hierdoor verklaard worden, en mogelijk speelt een andere stroom
verhouding in het gebied van de aa. coronariae, door de veranderingen aan de 
aortakleppen en aortaring, hierbij ook een rol (3 17). 

Het aneurysma begint meestal bij de aortaring en het eerste intrapericardiale 
deel van de aorta (255 en 322). 

Het aneurysma van de aorta ascendens kan een zekere mate van compressie 
geven van de stam en de rechter hoofdtak van de arteria pulmonalis. Het aneu
rysma fusiforme kan, evenals het aneurysma dissecans, symptomen geven door 
druk. 

Druk op de oesofagus geeft een dysfagie, op een bronchus dyspnoe en op de 
nervus recurrens heesheid. Pijn kan ontstaan door erosie van het sternum, de 
wervelkolom of de ribben. 

Het aneurysma fusiforme van de aorta ascendens gaat, evenals het aneurys
ma dissecans, frequent gepaard met een aorta-insufficiëntie, door een verwij
ding van de aortaring, een eversie van de vrije aortaklepranden (255) en de 
verdikkingen hiervan (378). Het aneurysma kan zich in enige maanden ontwik
kelen (201). 

Een localisatie van het fusiforme of het sacculaire aneurysma in de aorta 
descendens of abdominalis is zeldzaam. Fabre (147) geeft in zijn overzicht van 
de obducties aan, dat hij zes maal een aneurysma van de aorta abdominalis 
beschreven vond. In werkelijkheid zijn dit geen gevallen van een aneurysma 
van de aorta abdominalis in engere zin, doch van een aneurysma dissecans, dat 

zich vanuit de aorta ascendens of de arcus voortgezet heeft tot in de aorta ab
dominalis. Zuivere gevallen van een aneurysma van de aorta abdominalis wer
den o.a. beschreven door Bowers (55), v. Buchem (69), Hardin (221), v.d. Heyde 
(228), Langeron (290), McKusick (3 1 7), Mouren (363) en Pentagna ( 1932). 

I. 5. Het aneurysma dissecans van de aorta 

Dezelfde laesie in de aortawand, die tot diffuse dilatatie kan leiden, kan ook 
de basis vormen voor het ontstaan van een aneurysma dissecans van de aorta, 
en soms komen beide aandoeningen tegelijk voor. Het aneurysma dissecans in 
het algemeen en ook bij het syndroom van Marfan zit verreweg het meest fre
quent in de aorta ascendens en weer voornamelijk in het begin hiervan, doch kan 
ook in de rest van de aorta voorkomen. Het kan onverwachts ontstaan, zonder 
voorafgaande dilatatie (60). Het gaat nogal eens gepaard met regurgitatie, het
geen volgens Hartmann het gevolg zou kunnen zijn van een verscheuring van 
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de aortaring door het intramurale haematoom. Lekieffre (3 14C) denkt aan de 
mogelijkheid dat, als de dissectie zich uitstrekt tot één der aortakleppen, deze 
tijdens de diastole in de linker ventrikel gaat uitpuilen en aldus tot aorta-in
sufficiëntie leidt. 

Het aneurysma dissecans wordt volgens Jouvé (255) ,en ook volgens ons, 
frequenter gezien dan het diffuse aneurysma, althans zeker in de geobduceerde 
gevallen. Men vindt meestal een dwarse, irregulaire intirnascheur in het begin 
van de aorta, één of meer centimeters distaal van de kleppen gelegen (196, 3 1 7, 
5 1 5), en vaak nog meer scheuren. De meest proximale scheur is dan meestal 
de oudste. 

Er is nog een verschil van mening over het ontstaan van het aneurysma disse
cans. Sommigen denken nl. dat een intirnascheur primair is (1 1 1). Anderen 
(203, 359, 454 en 463) geloven, dat door ruptuur van één der vasa vasorum 
een intramuraal haematoom ontstaat en dat dan secundair een doorbraak door 
de intima volgt, of een primaire genezing. De laatste opvatting vindt steun in 
het feit, dat bij een aneurysma dissecans soms geen intirnascheur gevonden 
wordt (204). 

In ieder geval dringt, als er een intirnascheur ontstaat, het aortabloed onder 
hoge druk in de media en splijt deze naar distaal en proximaal op, meestal op 
de grens van het binnenste tweederde en buitenste eenderde van de media. Terwijl 
de splitsing doorgaat, kan het ware lumen vande aorta (of haar takken) vernauwd 
worden, door het naar binnen drukken van de intima (fig. 6). Hierdoor kan een 
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Fig. 6 Aneurysma dissecans van de aorta met pseudocoarctatie 

beeld van pseudocoarctatie ontstaan, waarop McKusick met nadruk wijst 
(3 17). De adventitia wordt overrekt, wat aan de aorta het uiterlijk van een 
aneurysma geeft. 

De splijting kan zich voortzetten in de zijtakken van de aorta met vernauwing 
of afsluiting van hun lumen, door het naar binnen gedrukt worden van de inti ma, 
met als gevolg een ischaemie (fig. 6). Ook kan de circulatie in de takken van de 
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aorta gestoord zijn, doordat ze geen contact meer hebben met het ware lumen, 
als zo'n tak in de dissectie wordt opgenomen (442, fig. 7). 

A c 

••-"-� ---�Sr-Piitudocoarctatia 
zijtak- wart \urnen 

""�'·•-l 

B D 

ware lumen waro lumen 

Fig. 7 Ontwikkelingsmogelijkheden van een aneurysma dissecans. A. Dissectie aan 
weerszijden van een zijtak. B. Dichtdrukken van het begin van de zijtak. C. Verbinding 
der twee dissectiekanalen. D. Doorbraak van dissectiekanaal naar het lumen van de zijtak. 

In 20-25 procent der gevallen bereikt het splitsingsproces bet ware lumen 
weer door een tweede, meestal meer distaal gelegen intimascbeur, zodat er een 
dubbele circulatie ontstaat, waardoor het leven van de patiënt met enige maan
den of jaren verlengd kan worden. De zijtakken van de aorta, die op hun normale 
plaats van oorsprong van het ware lumen afgesloten zijn, kunnen dan opnieuw 
bloed hieruit ontvangen via bet dissectiekanaal (fig. 8). 
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Fig. 8 Intirnadoorbraak bij het aneurysma dissecans. A. Eerste intimascheur. 
B. Dubbele circulatie. 



Meestal gaat de patiënt echter toch te gronde door de snel progressieve, niet 
bestrijdbare decompensatio cordis sirristra of een nieuwe dissectie van de wand. 
Soms zijn er drie kanalen naast elkaar. Ook verscheidene dissecties op verschil
lende plaatsen in de aorta komen voor. De dissectie kan doorlopen naar distaal 
tot in de arteriae iliacae communes en naar proximaal tot de aortakleppen en 
-ring. In bijna 75 procent der gevallen scheurt binnen enige minuten tot dagen 
de overrekte adventitia van de aorta en sterft de patiënt plotseling. 

In klassieke gevallen kan men bij het ontstaan van een aneurysma dissecans 
de trias van Gager vinden : 

a. een abrupt begin ; 
b. pijn in de thorax, die progressief is als de dissectie zich voortzet ; 
c. afwijkingen die ontstaan aan de pulsaties der perifere arteriën. 
In de meeste gevallen echter is het beloop niet zo typisch. Meestal vindt men 

in de anamnese herhaalde aanvalletjes van pijn in de thorax, uitstralend naar 
de rug en de schouders, vaak zonder het typische karakter van een "angine 
d'effort". Bij deze, meestal enige uren durende, aanvalletjes kunnen de patiën
ten het bewustzijn even verliezen. Deze pijnklachten kunnen veroorzaakt wor
den door de afwijkingen ter hoogte van de arteriae coronariae, doch ook door 
kleine scheurtjes in de aortawand, die weer genezen en waarvan men bij de 
obducties ook vaak sporen vindt. 

De aanleiding tot het ontstaan van het aneurysma dissecans is nogal eens 
een (zelfs licht) thoraxtrauma, een graviditeit of partus, of het zijn andere fac
toren die de druk in de thorax verhogen (431). Vaak treedt het aneurysma dis
secans echter ook op zonder dat er een aanleiding voor is te vinden. De pijn 
is, in tegenstelling tot die bij het hartinfarct, meteen maximaal en breidt zich 
snel uit naar de rug, de hals, het hoofd, de schouders, de armen, de buik en/of 
de benen. Zij kan nauwelijks met pijnstillende middelen worden bestreden. 

De uitbreiding van de pijn en van de klachten, resp. afwijkingen, en de volg
orde waarin zij verschillende delen van het lichaam treft, loopt parallel aan de 
uitbreiding van het splitsingsproces in de aorta en haar takken. Als het zich 
uitbreidende proces de oesofagus dichtdrukt, ontstaan slikbezwaren. 

Soms ontstaan er neurologische symptomen door ischaemie van delen van 
het zenuwstelsel ; duizeligheid, coma en slecht zien kunnen tekenen zijn van 
slechte bloedvoorziening van de hersenen. Ook homonieme hemianopsie, hemi
plegie en paraplegie kunnen volgen. Ook parese of paralyse als gevolg van een 
gestoorde circulatie in het ruggemerg komen voor. Pijn en een dof gevoel in 
de benen wijzen op een afsluiting der arteriae iliacae communes. Een verwijde 
aortaboog kan drukken op de nervus recurrens, met als gevolg heesheid. An
dere gevolgen van druk werden reeds beschreven bij het aneurysma fusiforme. 

Haematurie en anurie kunnen optreden door vernauwing der arteriae renales. 
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Hevige pijn in de buik, haematemesis of melaena en ileus wijzen op een ver
nauwing der bloedvaten van het maagdarmkanaaL Een haemothorax (vooral 
links voorkomend) haemoptoë, haemopericard of een retroperitoneale bloe
ding kunnen ontstaan bij scheurtjes in de uitgerekte adventitia. 

Naast het verschil in arteriële pulsaties aan beide zijden van het lichaam valt 
een verschil in tensie in de armen vaak nog eerder op als betekenisvol symp
toom. 

Tijdens dit dissectieproces kan een shock of een coma optreden, of een snelle 
dood kan het gevolg zijn. De tensie is in het begin meestal nog normaal, en 
ook als er een shock optreedt, bestaat vaak nog opvallend lang een normale 
of een iets verhoogde tensie. 

Een diastolisch geruis door aorta-insufficiëntie is meestal snel te horen en is 
van grote diagnostische waarde. De A2 blijft meestal behouden. De aorta-in
sufficiëntie is meestal snel progressief en kan begeleid worden door pericardiaal 
wrijven, galopritme en insufficiëntia cordis sinistra. Het elektrocardiogram is 
soms normaal, en soms toont het een diffuse ischaemie. Een aortagrafie kan 
de diagnose zeker stellen en is geïndiceerd, als men bet plan heeft chirurgisch in 
te grijpen, om de uitgebreidheid der dissectie preoperatief te kunnen beoordelen. 

Na het ontstaan van het aneurysma dissecans treedt vaak een verhoging van 
het aantal leucocyten in het bloed, van de bezinking en van de temperatuur op. 
Tachycardie, tachypneu, duizeligheid, misselijkheid en braken zijn vroegsymp
tomen. De patiënten zijn zeer onrustig, wat men bij een hartinfarct minder 
vaak vindt (273). De vaatafsluitingen volgen bovendien snel op het ontstaan, 
terwijl  de embolische afsluitingen bij het hartinfarct veel later komen. In de 
geneeskunde vormt het aneurysma dissecans één procent van alle doodsoorza
ken. Bij ± tien procent der patiënten geneest het aneurysma dissecans ( 488). 

Pathogenesis van het aneurysma dissecans in bet algemeen 

Bij een beoordeling der literatuurgegevens moet men ons inziens scherp tegen 
elkaar afwegen de druk die op de vaatwand wordt uitgeoefend en de sterkte 
van de vaatwand. Deze factoren immers bepalen samen de kans op het ont
staan van een aneurysma dissecans of een diffuus aneurysma. 

In de meeste gevallen treedt het aneurysma dissecans op boven de 40 jaar, 
en wel veel vaker bij mannen dan bij vrouwen. Waarschijnlijk komt dit door
dat bij mannen, wegens hun zwaarder werk, de druk op de vaatwand groter is. 
Van de 580 gevallen die Schnitker en Bayer (454) verzamelden, was er 24 pro
cent ontstaan onder de 40 jaar. Ook andere auteurs geven aan dat 20-25 pro
cent der patiënten jonger is dan 40 jaar. Boven de 40 jaar bleek er vrijwel 
steeds een hypertensie te zijn. 
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Atherosclerose en arteriosclerose vormen volgens Shennan en Glensy (439) 
slechts in een gering percentage de oorzaak van het aneurysma dissecans. Ook 
andere auteurs beamen dit ( 1 1 1 , 196 en 359). Bij de 300 door Shennan (498) 
gerapporteerde gevallen ging in 40 procent een inspanning of opwinding aan 
het optreden van de dissectie vooraf. 

Of de hypertensie alleen werkt door een vergrote druk op de wand of ook, 
via een vernauwing der vasa vasorum (spastisch of organisch), door een ver
zwakking van de wand, is niet zeker, doch in tegenstelling tot Amromin (6) 
vonden de meeste auteurs niets of weinig van zo'n vernauwing (I 1 1 , 203 en 
359). Misschien ontstaat ook via een ander mechanisme een verzwakking van 
de wand bij hypertensie. Het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk, dat alleen 
een vergrote druk op een normale aortawand zou leiden tot een dissectie of een 
ruptuur. Dit wordt nog onwaarschijnlijker op grond van de onderzoekingen 
van Klotz (290), die bevond dat een druk van 3000 mm kwik nodig is om de 
aorta uit het lijk van een man tussen 20 en 40 jaar te doen barsten. Misschien 
speelde daarbij de lijkverstijving een rol ; dit bleek echter niet bij proefdieren. 

In de jongere leeftijdsgroep wordt nóg meer de nadruk gelegd op een ver
zwakking van de media als de belangrijkste factor. Een graviditeit is hier een sterk 
bevorderend moment. Een hypertensie lijkt bij de patiënten onder de 40 jaar 
veel minder voor te komen. Men kan hierover moeilijk zekerheid verkrijgen, 
want lang niet altijd is er een bloeddrukwaarde bekend van de periode vóór de 
dissectie. Bij de patiënten van Gore (203) met een aneurysma dissecans onder 
de 40 jaar bestond een hypertensie slechts in 29 procent. 

Vaak ziet men in deze jongere groep ook een combinatie met een coarctatio 
of hypoplasie van de aorta. Bij de 141 gevallen van een aneurysma dissecans onder 
de 40jaar van Schnitker (454) kwam deze combinatie 41 maal voor. De ruptuur 
wordt echter soms gevonden distaal van de coarctatio (203), en bovendien is de ho
ge frequentie van de coarctatio in strijd met de lage frequentie van de hypertensie, 
en hebben wij hier mogelijk dus vaak te maken gehad met een pseudocoarctatio, 
veroorzaakt door het naar binnen dringen van de intima door bloed in  de media 
met vernauwing van het lumen (fig. 6). Sloper (470) gaat zover, te zeggen dat 
hij in de literatuur slechts één geval vond van een aneurysma van de aorta
boog zonder coarctatio en onder de 40 jaar, waar niet het syndroom van Mar
fan bestond. 

Ook onder de 40 jaar komt het aneurysma dissecans meer voor bij mannen 
dan bij vrouwen. Bij vrouwen wordt het speciaal in samenhang met een gravi
diteit gevonden. Abramsou (3) vond, dat 50 procent van de aneurysmata dis
secantiae bij vrouwen onder de 40 jaar was opgetreden in samenhang met de 
graviditeit. Ook andere auteurs (5, 27, 243, 255, 256, 325, 378 en 553D) wijzen 
op de verboogde kans op het ontstaan van een aneurysma dissecans in en vlak 
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na de graviditeit. Sinha (463) verzamelde 61 gevallen van een aneurysma disse
cans in samenhang met de graviditeit. In zes gevallen was er tevens een coarc
tatio, en in verscheidene gevallen een zekere graad van hypoplasie van de aorta. 
Drie patiënten hadden het syndroom van Marfan. 

Drie patiënten kregen een aneurysma dissecans in het eerste semester van de 
graviditeit, twaalf in het tweede en 35 in het derde. Zeventien patiënten kwa
men à terme. Vier kregen een aneurysma dissecans in het begin van de partus 
en zeven in het puerperium. 

Van de 24 gevallen van een aneurysma dissecans in de graviditeit van Schnit
ker (454) barstten er 20 vóór de partus. Wolff (553D) denkt aan de mogelijk
heid dat er in de zwangerschap veranderingen in de grondsubstantie zijn, die 
het ontstaan der afwijkingen in de aorta zouden kunnen bevorderen of de roe
diadegeneratie verergeren. Als uiting van deze veranderingen ziet hij ook de 
relaxatie der heupgewrichten en de depolimerisatie van de grondsubstantie van de 
symfyse in de zwangerschap. Sinha ziet evenals Kountz (279) als verklaring een 
losser worden van het bindweefsel tijdens de graviditeit. De laatste vond drie 
maal een aneurysma dissecans, dat ontstond in aansluiting aan een totale stru
mectomie en denkt hierbij aan dezelfde pathogenetische factor. Zijn drie patiën
ten hadden allen een zware hypertensie en bij obductie werd bij allen een op
hoping van zich met toluidineblauw metachromatisch kleurend materiaal 
gevonden in de gehele aorta, en een degeneratie der spier- en elastische vezels, 
doch geen afwijkingen aan de vasa vasorum. 

Een medianecrasis van Erdheim wordt in de meeste gevallen van een aneu
rysma (dissecans) zonder het syndroom van Marfan beschreven door Abram
son (3), Rottino (442) en Schnitker (454). Lindeboom en Brouwer (300) zeg
gen echter, dat bij jongeren met een vernauwing van de aorta en ruptuur, zon
der het syndroom van Marfan, geen medianecrasis gevonden wordt. 

Het aneurysma (dissecans) ontstaat waarschijnlijk voornamelijk in de aorta 
ascendens, omdat daar de druk op de wand het grootst is en bovendien inter
mitterend. De druk op de wand van een vat is gelijk aan het produkt van de 
druk in het lumen en de straal van het vat ( 1 1 1 ,  60). In de aorta ascendens is 
de systolische druk het grootst en ook de straal. De waarden van deze worden 
nog groter bij een optreden van een aneurysma, waardoor dan een circulus 
vitiosus ontstaat. 

I. 6. Coarctatio, respectievelijk hypoplasie van de aorta 

Beide worden bij het syndroom van Marfan in de geobduceerde gevallennog
al eens beschreven (75, 93, 243 en 378) en ook tijdens het leven (63 en 87). Vol
gens van Buchem (68) zou een coarctatio voorkomen in tien procent der geval-
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!en van het syndroom van Marfan. Beide, doch vooral de coarctatio, worden 
echter vrijwel steeds in combinatie met een aneurysma dissecans beschreven, 
zodat wij ons afvragen in hoeverre hier wel van een echte coarctatio sprake is, 
en niet eerder van een pseudocoarctatio, temeer daar in de klinische beschrij
vingen de symptomen van een coarctatio vrijwel niet te vinden zijn. McKusick 
(3 1 7) zegt ook, dat een lichte coarctatio nogal eens wordt gevonden bij het syn
droom van Marfan, doch dat een ernstige coarctatio hierbij nog niet beschre
ven is. Een hypoplasie van de aorta daarentegen treft men ook in de klinische be
schrijvingen wél aan, zeker in publicaties uit de laatste tijd, nu er vaker een 
angiocardiografie en een aortagrafie worden uitgevoerd. 

Volgens Sinha is de betekenis van de hypoplasie, respectievelijk van de coarc
tatio van de aorta, als mechanische factor voor het ontstaan van een aneurysma 
(dissecans) nog open voor discussie. 

In de meeste gevallen werd de vernauwing distaal van het aneurysma gevon
den (147). Uiteraard is het zeer goed voorstelbaar, dat een echte coarctatio of 
een hypoplasie van de aorta het ontstaan van een aneurysma (dissecans) kan 
bevorderen. 

I. 7. Een combinatie van de genoemde afwijkingen 

Een combinatie van een aneurysma dissecans met een aneurysma fusiforme 
kan natuurlijk voorkomen. Uiteindelijk berusten beide op dezelfde verandering 
in de aortawand, en er kan natuurlijk ook in een aneurysma fusiforme een 
dissectie optreden, en eveneens een perforatie zonder dissectie. Een combinatie 
van een aneurysma fusiforme met een aneurysma der sinus Valsalvae wordt 
nogal eens gezien en is waarschijnlijk iets frequenter dan de combinatie van een 
aneurysma dissecans met een aneurysma der sinus Valsalvae. 

Volgens Bahnson (25) zou een aneurysma van de aorta ascendens bij het syn
droom van Marfan nogal eens gepaard gaan met een aneurysma van een der 
sinus Valsalvae, en bij een aneurysma van de aorta ascendens op andere basis zou 
deze combinatie niet of zelden voorkomen. Bovendien zou bij het syndroom 
van Marfan de progressie veel sneller zijn. 

Een verwijding van de aortaring komt zowel bij een verwijding van een der 
sinus Valsalvae, als bij een aneurysma fusiforme van de aorta ascendens, respec
tievelijk aneurysma dissecans, frequent voor. 

Een combinatie van een aneurysma ( dissecans) van de aorta ascendens met een 
coarctatio is dus bij het syndroom van Marfan weinig frequent, en waarschijn
lijk zijn de opgaven in de literatuur hieromtrent nog te hoog. 

Bij patiënten zonder het syndroom van Marfan is de combinatie van een 
coarctatio met een aneurysma dissecans blijkbaar veel frequenter, zoals reeds 
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vermeld. Shennan rapporteerde deze combinatie al in 100 gevallen in 1929. 
Vaak vond hij ook een samenhang van een coarctatio met bicuspidale aorta
kleppen. Abbot vond dit bij 23,5 procent van zijn 200 coarctatiepatiënten, en 
van deze 23,5 procent kreeg 50 procent een aneurysma dissecans. 

Het ligt voor de hand aan te nemen, dat bij het syndroom van Marfan met 
zijn slecht aangelegde media, een aneurysma (dissecans) gemakkelijker ontstaat 
dan in andere gevallen, en dat dus in de groep zonder Marfan eerder een bevor
derende factor als hypoplasie, coarctatio en graviditeit op jonge leeftijd, of een 
hypertensie op oudere leeftijd, nodig is om een aneurysma (dissecans) te doen 
ontstaan. Wij gaan hier verder op in in het hoofdstuk Pathologische Anatomie. 

Een supra-valvulaire aortastenose werd beschreven door Burry (76) en Denie 
en Verheugt ( 131), doch in beide gevallen was de diagnose "syndroom van Mar
fan" niet met zekerheid te stellen. 

I. 8. Open ductus Botal/i 

Deze afwijking is zelden bij het syndroom van Marfan beschreven. Ze werd 
gevonden door Merganti in 1932, Apert (1 1 )  in 1 938, Lilian {299) in 1 949, 
Andersen en Pratt Thomas (9) in 1953, Bingle {43) in 1957, Baker (26) in 1958, 
McKusick (321)  in 1958 en Tuna (505) in 1961 . 

IJ. ANEURYSMA VA N D E  ARTERIA P U L MONA L I S  

De aneurysmata van de arteria pulmonalis worden door Lilian (299) onder-
scheiden in : 

l .  de traumatische, 
2. de mycotische, 
3. de congenitale, samengaand met congenitale hartafwijkingen of een defi

ciëntie van het elastisch bindweefsel, 
4. de luetische. 
De zogenaamde congenitale dilatatie van de arteria pulmonalis is volgens 

McKusick vrijwel zeker geen homogene groep. Soms komt er een hypoplasie 
van de aorta bij voor, en soms is de oorzaak een syndroom van Marfan (3 1 7). 

Als er bij het syndroom van Marfan een verwijding van de arteria pulmonalis 
voorkomt, is dit volgens Breton (60) een subvalvulaire verwijding van de stam 
van de arteria pulmonalis. Dit wordt vooral gezien bij jonge kinderen, misschien 
omdat de druk in de arteria pulmonalis daar relatief hoog is. 

Het aneurysma van de arteria pulmonalis is meestal kleiner en meer circum
script dan dat van de aorta (193) ; het kan lang blijven bestaan en heeft minder 
haemodynamische consequenties dan een aneurysma van de aorta ascendens, 
zelfs als er een pulmonale insufficiëntie bij komt. 
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De symptomatologie ervan is gering. De enige klacht is vaak een lichte 
dyspnoe d'effort. Het elektrocardiogram toont meestal geen afwijkingen. De 
tweede pulmonaaltoon kan luider zijn dan de tweede aortatoon, en men vindt 
een inconstante systolische soufile boven de tweede en de derde intercostaal
ruimte links. Soms vindt men een thrill, en soms ook een korte, inconstante 
diastolische soufile boven de pulmonaalstreek Roentgenologisch is de stam van 
de arteria pulmonalis verwijd, doch de perifere vaten in de longen tonen geen af
wijkingen. Ook is er meestal geen rechtshypertrofie en geen afwijking bij hart
catheterisatie en het longfunctie-onderzoek. Het is dus een nogal benigne aan
doening (261). 

Een aneurysma dissecans van de arteria pulmonalis is zeer zeldzaam. Het werd 
o.a. beschreven door Pappas (392). 

liL S EP T U MD EF E C T E N  

In bijna alle gevallen betreft het een open zijn van het foramen secundum 
(ovale), en er is slechts één obductieverslag bekend van een open blijven van 
het foramen primum bij het syndroom van Marfan (3 17). 

Er zijn slechts enkele beschrijvingen van andere vormen van atriumseptum
defect, namelijk die van Bronson (66) 1 918 ,  Piper (405) 1 936 en Tung (506) 
1952. 

Een open foramen ovale werd o.a. beschreven door Baer (23 : 2x), Börger 
(54), B. M.J. {63 : 3x), Bolande (79L), Golden {199), Goyette (201), Hedinger 
(227), Huysebye (243), Morganti (1932), Moses (358), Oswald (386), Roch 
( 1937), Salie (445), Sinha (463), Tung (506) en Whitfield {524). 

In vrijwel alle klinische beschrijvingen komt niet tot uiting, dat aan dit open 
foramen ovale een haemodynarnische betekenis moet worden gehecht, uitge
zonderd bij de patiënt van Moses (358). Ook Goyette (201) ontkent een klini
sche betekenis van het open foramnen ovale. 

Het septurn secundum begint zich normaliter te vormen in de zevende em
bryonale week, en het foramen secundum (ovale) wordt pas gesloten in het 
eerste levensjaar, doch bij 20 procent der normalen is deze afsluiting niet op
timaal. Deze periode tussen ontstaan en tijd van sluiting is te lang om ons veel 
aanwijzingen te geven omtrent het juiste tijdstip van optreden van een stoornis 
in de ontwikkeling bij het syndroom van Marfan (1 3). 

Het open foramen ovale, dat volgens de oude auteurs dus een der meest 
frequente en belangrijke cardiale afwijkingen was bij het syndroom van Mar
fan, wordt tegenwoordig wel gezien als niet typisch voor het syndroom van 
Marfan, weinig frequent en van geen of weinig klinische betekenis (3 17). 

Een ventrikelseptumdefect is tot nu toe in geen der geobduceerde gevallen 
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beschreven, behalve door Bolande (79L). Klinisch werd het vermoed door 
B. M. J. (63), van Buchem (68) en ook door Cockayne, Broglio (79K) en Keith 
(265). Ross (440) beschreef er een, dat ook bij operatie gevonden werd, doch 
het beeld dat hij beschrijft lijkt op een aneurysma sinus Valsalvae type liL 

Een tetralogie van Pallot werd gevonden door zowel Abramson (3) als 
McKusick (3 17), doch bij beide patiënten was de diagnose "syndroom van 
Marfan" niet met zekerheid te stellen. Een transpositie der grote vaten werd 
een maal beschreven (63), en een dextroversio cordis door Green (207) en Sin
clair ( 462). 

IV. KLE P - A NOMALIEËN 

1 .  Een uitrekking en ballonvormig opgeblazen zijn der aortakleppen wordt 
nogal eens beschreven bij de geobduceerde gevallen. 

2. Een overrekking der aortakleppen kan in zeldzame gevallen leiden tot een 
ruptuur of een fenestratie ervan, met hieruit voortvloeiend een aorta-insuffi
ciëntie (3 17  en 462). 

Kenmerkend voor een klepruptuur is een plotseling, na hoesten of een an
dere extra inspanning, ontstaande progressieve decompensatio cordis sinistra, 
pijn op de borst en een zeer luide muzikale diastolische souffi.e, die vaak op 
afstand hoorbaar is (33). 

2A. Zeer frequent zijn verdikkingen van de kleppen, die vooral gevonden 
worden aan de mitraal- en aortakleppen, en betrekkelijk zelden aan de tricus
pidaal- en pulmonaalkleppen. Men kan een fibreuze, hyaline verdikking, die het 
meest voorkomt, onderscheiden van een verdikking door ophoping van fibro
myxomateus weefsel in de kleppen. De klepbladen kunnen opgerold zijn, kus
senvormig verdikt of verkort ; zij kunnen nodulaire verdikkingen aan de randen 
of fenestraties vertonen. Soms zijn ook de chordae tendineae verkort, verdikt, 
met elkaar vergroeid of gescheurd. Ook een uitzakken van de kleppen wordt 
wel eens gevonden en toegeschreven aan bindweefselzwakte (McLeod ( 42), 
Olcott (383) en Uyeyama (51 1)). 

In het algemeen wordt aan deze klepveranderingen geen grote betekenis ge
hecht voor het ontstaan van veranderingen in de haemodynamische verhoudin
gen (378, 201), wél echter aan die van de aortakleppen, welke bij kunnen dragen 
tot insufficiëntie. McKusick (364F) daarentegen gelooft, dat zij nogal eens 
leiden tot een functionele insufficiëntie der mitraal- of tricuspidaalkleppen. 

De specificiteit van deze klepveranderingen wordt verschillend beoordeeld. 
Volgens sommige auteurs kan men bij een aorta-insufficiëntie op zich ook deze 
verdikkingen, vooral aan de mitraalkleppen, vinden, doch bij het syndroom 
van Marfan zijn ze toch wel zeer frequent en zetelen ze haast .even vaak aan de 
aortakleppen zelf. Hoe dan ook, de combinatie van deze klepveranderingen, die 
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pathologisch-anatomisch de kenmerken missen van de reumatische klepveran
deringen, met (1) een diffuse myocardfibrose of met (2) een open foramen ovale, 
en vooral met (3) een aneurysma van een der sinus Valsalvae of van de aorta, 
waarbij bovendien (4) de typische microscopische afwijkingen in de aortawand 
- zoals die nog zullen worden beschreven - bestaan, is toch wel erg typisch 
voor het syndroom van Marfan. 

Volgens Steinberg (487), 1957, komen endocardiale laesies bij het syndroom 
van Marfan in tweederde der gevallen voor, en wel vaker aan de mitraal- dan 
aan de aortakleppen en soms aan beide. 

3. Vaak denkt men dat de patiënten reumatische klepveranderingen hebben, 
vooral van de mitraalkleppen, vanwege de souffies aan de hartpunt, de soms 
bestaande temperatuurverhoging en het uitgerekte linker atrium. Volgens 
sommige auteurs, vooral de ouderen, zou een patiënt met het syndroom van 
Marfan ook inderdaad meer kans hebben op reumatische klepgebreken, doch 
een combinatie van het syndroom van Marfan met het acuut reuma is uiterst 
zeldzaam (3 17), en ook bij pathologisch-anatomisch onderzoek vond men vrij
wel nooit tekenen van een doorgemaakte reumatische valvulitis. Bovendien is 
ook maar één geval van mitraalstenose bij het syndroom van Marfan beschre
ven (Stewart 485). Een reumatische endocarditis is uiterst zeldzaam. Wij von
den haar slechts beschreven door Lutman (31 1) en Reynolds (425). 

De zo frequent gevonden systolische souffie aan de hartpunt of boven het 
sternum kan veroorzaakt zijn door de thoraxmisvormingen, een aneurysma van 
een sinus Valsalva, veranderingen aan de kleppen en chordae tendineae en door 
de frequente relatieve insufficiëntie, vooral optredend aan de mitraalklep bij 
dilatatie van de linker ventrikel. Ook extracardiale geluiden, o.a. een soort klik
geluid, worden nogal eens gehoord als gevolg van thoraxmisvormingen (321). 

4. Een subacute bacteriële endocarditis op de bodem van de beschreven klep
veranderingen is een enkele maal beschreven (301 ,  3 1 1 ,  3 17, 335, 348, 5 1 1 , 522 
en 535). Een :fibro-elastosis van het endocard beschreef Bayer (31). 

V. RIT M E  E N  G E L E I D I N GSSTOOR N I S S E N  EN A N D E R E  

AFW IJK I N G E N  I N  H E T  E L E KTROCARDIOGRAM 

Afwijkingen in het elektrocardiogram kunnen veroorzaakt worden door af
wijkingen aan het endocard, het myocard, de bundel van Hiss, atriumseptum
defecten, afwijkingen in de aorta en de arteria pulmonalis, de klepverande
ringen, het peeten excavatus, de kyfoskoliose en de lange smalle thoraxvorm. 

Er zijn dus zoveel verschillende factoren, die alleen of samen een verande
ring in het elektrocardiogram kunnen geven, dat één bepaald typisch patroon 
bij het syndroom van Marfan niet te verwachten is. 
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Bowers (55) beschrijft een patroon met ST-depressie of met een negatieve 
P-top in II, III en A VF, dat gevonden werd bij tien patiënten met het syndroom 
van Marfan, waarvan bij vijf de diagnose mitraalinsufficiëntie klinisch gesteld 
was en ondersteund door de obductiegegevens. Dit patroon zou bij een nor
normale zuivere mitraalinsufficiëntie niet voorkomen en dus specifiek zijn voor 
de mitraalinsufficiëntie bij het syndroom van Marfan. Hij houdt hierbij ons 
inziens te weinig rekening met de, óók bij deze patiënten bestaande, afwijkingen 
in de wervelkolom, het sternum enfof de aortakleppen. 

Men vindt bij het syndroom van Marfan atriumfibrilleren, supra-ventricu
laire tachycardie, atrium- en ventrikelextrasystolen, atriaventriculair blok en 
bundeltakblok, tekenen van hypertrofie en/of belasting van één der ventrikels 
(meestal de linker), of tekenen van laesie van het myocard. Bij de geobduceerde 
gevallen vond men, zoals te verwachten is, het meest frequent een hypertrofie 
en/ of belasting van de linker ventrikel (aorta-insufficiëntie), doch ook een hyper
trofie van de rechter ventrikel (460) en een belasting van de rechter ventrikel 
(147, 202 en 460) werden soms gevonden. Wij vonden in de literatuur o.a. de 
volgende beschrijvingen : 

een compleet rechter bundeltakblok (63, 201 en 268), 
een incompleet rechter bundeltakblok (60 en 265), 
een compleet linker bundeltakblok (60), 
een incompleet linker bundeltakblok (201 : 3x, 392 en 425), 
een atriaventriculair blok (63, 265, 378, 461,  463, 502 en 506), dat speciaal 
zou voorkomen bij patiënten met een aorta-insufficiëntie (542), 
extrasystolen (63, 243, 348 en 542), 
lage T-toppen (129, 207, 243 en 470), 
atriumfibrilleren (69 : 2x), 
tekenen van een diffuse myocardbeschadiging (68, 491 en 535), 
een supra-ventriculaire tachycardie (392). 
Samenvattend dus wel zeer uiteenlopende elektrocardiografische afwijkingen, 

die ook waren te verwachten, daar bij het syndroom van Marfan verscheidene 
organische afwijkingen in het hartvaatstelsel en ook daarbuiten kunnen be
staan, welke natuurlijk invloed kunnen uitoefenen op het elektrocardiogram. 
Soms vindt men een elektrocardiografische afwijking, met name een bundeltak
blok, als enigste cardiovasculaire afwijking (3 14C en 265). 

Vl. S TERKE V ER G ROT I N G  VA N H E T  HART MET MYOC A R D F I BROSE 

Whitfield ( 542) beschreef in 1949 voor het eerst een patiënt met het syndroom 
van Marfan met een zeer hoog gewicht van het hart (910 gram) en een diffuse 
myocardbeschadiging in de zin van een fibrose met sterke hypertrofie en dege-
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neratie van de hartspiervezels. Min of meer hetzelfde werd ook door anderen 
gevonden (68, 202, 227, 268, 392 en 491 : 2x). 

Van Buchem (70) schrijft : "Het typische is, dat hier een geleidelijke vergro
ting van het hart ontstaat met een globulaire hartvorm, zonder dat een verkla
ring hiervoor gevonden kan worden in een hypertensie, schildklierafwijkingen, 
gestoorde coronaire circulatie, reumatische of andere myocarditiden, een 
ataxie van Friedrich, een toxoplasmose of een stapelingsziekte, of in de gevon
den afwijkingen aan de kleppen. Bovendien hebben de patiënten gedurende de 
ontwikkeling van dit ziekteproces opvallend lang weinig klachten". 

VII. A F W IJK I N G E N  D I E  H E T  G E VOLG Z IJN VAN D E  V E R A N D ERIN G E N  

AAN H E T  ST ERNUM, D E  T HORAX EN D E  WERVELKOLOM 

Van het peeten excavatus kent men verschillende vormen : 
1 .  de congenitale en/of hereditaire vorm ; 
2. de traumatische vorm ; 
3. de vorm die ontstaat door rachitis, belemmering van de respiratie of roe

diastinale adhesies. 
Bij schoolkinderen zou het in 2,2 tot 2,5 procent (427), en zelfs tot 3,5 pro

cent (422) voorkomen. 
Volgens A. Ochsner (1939) komt het bij 0,06 procent van de bevolking voor, 

met een verhouding man tot vrouw van 4 : 1 (147B). Er valt slechts een klein 
percentage van de patiënten met peeten excavatus onder het syndroom van 
Marfan (3 17). 

Het peeten excavatus (trechterborst, "funnelchest") bij het syndroom van 
Marfan is een hereditaire, meestal congenitale anomalie, waarbij het corpus 
van het sternum is ingedeukt, zodat er een concaviteit ontstaat, die tot de wer
vellichamen kan reiken en zelfs aan één zijde tot in de paravertebrale goot.De 
onderste ribkraakbeenderen aan iedere kant buigen naar achteren om, en de 
onderste ribben lopen sterk verticaal. De zo ontstane uitholling in de voorste 
thoraxwand is meestal maximaal ter hoogte van de overgang tussen processus 
xyfoideus en het corpus sterni. 

Martin (338) onderscheidt een sternumafwijking in de mediaanlijn  (pecten 
excavatus) en een deuk in de voorste thoraxwand lateraal van het sternum (pee
ten recurvatus lateralis). Ook van het peeten carinatus kennen wij een mediaan 
en een lateraal type. Bij het laatste ligt het maximum yan de uitpuiling bij de 
costochondrale verbindingslijn of bij de ribbenboog (295). 

De deformiteit wordt meestal bij de geboorte reeds opgemerkt, doch kan ook 
nadien ontstaan. De afwijking is meestal in sterk wisselende mate progressief. 
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De oorzaak van het peeten excavatus wordt door velen, evenals voor het 
peeten carinatus ("pigeonbreast") gezocht in een te sterke lengtegroei der ribben 
(442). Brodkin dacht aan een ontwikkelingsstoornis in het voorste deel van het 
diafragma als oorzaak van het peeten excavatus (427), evenals Lester (295), 
die bij zijn drie geobduceerde patiënten met een peeten excavatus steeds een 
verkorte centrale diafragmapees vond. Brown (67) dacht aan een trekken van 
bet diafragma aan het weke sternurn als oorzaak, waarvoor het naar binnen 
bewegen van het onderste sternurndeel tijdens de inspiratie zou pleiten. De 
maximale deuk in het sternum is echter niet gelegen ter hoogte van de diafrag
ma-aanhechting, maar erboven (79B). Müller dacht aan een blijven bestaan 
van een, normaal in de foetale periode (bij een foetus van ± 32 mm) voorko
mende deuk in het onderste deel van het sternum (147B). 

Het hart wordt bij het peeten excavatus soms gecomprimeerd tussen de wer
velkolom en bet sternum, waarbij het alleen in de breedte uitgerekt wordt. De 
rechter bartgrens blijft dan op baar plaats, en alleen de linker grens verplaatst 
zich naar links (fig. 9). Meestal echter wordt het hart in zijn geheel naar links 
verplaatst, in een mate die evenredig is met de diepte van de deuk in bet ster
num. In de zwaarste gevallen wordt het hart naar links verplaatst en naar ach
ter gedraaid (fig. 10). 

VOOR VOOR 

l. L .  R .  

hart hart 
Fig. 9 en JO Invloed van het peeten excavatus op de stand van het hart. Fig. 9 Licht 

peeten excavatus. Fig. JO Ernstig peeten excavatus. 

De ernstige deformiteiten ontwikkelen zich meestal niet vóór de puberteit, 
doch na de puberteit vermindert de progressiviteit der afwijkingen meestal. 

Er zijn vier factoren die tot klachten aanleiding zouden kunnen geven, en wel : 
I. rechtstreekse druk van de thoraxwand op bet hart, die kan leiden tot een 

bemoeilijkte vulling hiervan en tot supraventriculaire tachycardie ; 
2. verplaatsing van het hart met, eventueel, draaiing om een verticale as en 

een verandering van bet verloop der grote vaten; 
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3. indirecte compressie van het hart, door een verhoging van de intrathora
cale druk in de linker thoraxhelft ; 

4. druk op de linker long, door de verplaatsing van het hart en het vermin
derde thoraxvolume links. 

De klachten die men kan vinden bij de patiënten met een peeten excavatus, 
met of zonder het syndroom van Marfan, zijn :  dyspnoe d'effort of ook in rust, 
een gevoel van beklemming op de borst, hartkloppingen, praecordiale pijnen 
en dysfagie. De meningen over de frequentie van het optreden van deze klach
ten en van objectieve afwijkingen lopen, ook op de huidige datum, nogal uit
een, vooral tussen de chirurgen en de internisten (142). Mogelijk zien de chi
rurgen meer relatief ernstiger gevallen, en vormt dit de verklaring voor hun 
andere visie. 

De chirurg Ravitch (444) schrijft b.v. : "Veel patiënten hebben een dyspnoe 
d'effort. Vaak is er een irregulaire pols (misschien door druk op het hart). Vrij
wel steeds bestaan er afwijkingen in het elektrocardiogram, nl. notching en 
slurring van het QRS-complex en vaak een diepe S-top, soms deviatie van de 
elektrische as naar rechts, P-toppen met notches in 11 en 111 en ST-verschuivin
gen. De pols is vaak snel, en soms bestaat er een paroxysmale tachycardie. 
Bijna steeds is er een systolische soufile aan de punt. Bij de hartcatheterisatie 
is de druk in de rechter ventrikel en het rechter atrium vaak verhoogd. De long
functie is meestal slechts licht gestoord". 

Ook C. W. Lester (295) vond een belangrijk  verlies in "exercise tolerance", 
waarvoor hij een cardiale oorsprong aannam. Hij zegt dat de dyspnoe alleen 
bij inspanning ontstaat. De patiënten zijn al van jongsaf met deze aandoening 
opgegroeid en merken dus hun eigen dyspnoe minder goed op, zodat de anam
nestische gegevens volgens hem een te rooskleurig beeld geven. 

Van niet-chirurgische zijde hoort men vrijwel uniform een geheel ander ge
luid. Fink ( 158) 1961 ,  zag 22 volwassenen, allen met een duidelijk  peeten ex
cavatus zonder begeleidende hart- of longziekten, en vergeleek hen met 23 
normale personen. 

Slechts twee patiënten hadden duidelijke klachten, nl. één maal dyspnoe d'ef
fort en één maal vage sensaties in de thorax. Bij geen der patiënten werden dui
delijke tekenen van cardiale of pulmonale insufficiëntie gevonden. Bij acht pa
tiënten werd een elektrocardiogram gemaakt, dat in vijf gevallen normaal bleek 
te zijn, en één maal vond hij een incompleet rechter bundeltakb1ok, één maal 
lichte afwijkingen aan de T-toppen en één maal een "wandering pacemaker". 
De patiënten hadden niet frequenter een bronchitis of pneumonie doorgemaakt 
dan de normale personen. Het longfunctie-onderzoek dat hij bij deze twee ver
gelijkbare groepen verrichtte, gaf het volgende beeld (tabel 2). 

De veranderingen in de "maxima! breathing capacity" verklaart Fink door 
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Tabel 2 Overzicht van het vergelijkend longfunctie-onderzoek 
bij 23 normalen en 22 patiënten met peeten excavatus 

Bepalingen Patiënten Normalen 

Gemiddelde vitale capaciteit (V.C.) 89,2 pct. 100 pct. 
van verwachte waarde van verwachte waarde 

Residu (R.V.) 144,3 pct. 108,4 pct. 
van verwachte waarde van verwachte waarde 

Totale longcapaciteit (T.C.) 100 pct. 100 pct. 
van verwachte waarde van verwachte waarde 

R.V. 
31,4 pct. 26 pct. 

T.C. 
Tilfeneau normaal normaal 
Maximum ademminutenvolumen 
(M.A.M.V. = M.B.C.) . 91,6 pct. 101,8 pct. 
Helium-equilibratietijd . 3,45 2,91 
Onderzoek arterieel bloed normaal (3x) 

een slechte uitzetting van de thoraxwand, de veranderingen in de helium-equi
libratietijd door een lichte stoornis in de intrapulmonale gaswisseling, en de 
veranderingen in de vitale capaciteit en het "residual volume" bij een gelijkblij
vend totaal longvolume, door een insufficiënte blaasbalgfunctie van de gede
formeerde thorax. De gevonden waarden voor het residu lijken ons wel erg 
hoog. Hij bepaalde één maal de "compliance", die verminderd bleek voor de 
longen, en sterker verminderd voor de thoraxwand. 

Brown en Cook (67) vonden ook een vermindering van de "maxima! breath
ing capacity" en een vergroting van het "residual volume". 

Samenvattend zegt Fink (158), dat het peeten excavatus een effect op de long
functie heeft, zoals andere thoraxmisvormingen, als de Bechterew, en dat het 
peeten excavatus niet snel zal leiden tot een pulmonale of cardiale insufficiëntie. 
De meest frequente souffie die hij vond, was een systolische souffie langs de linker 
sternaalrand en boven de pulmonaalstreek, die kleiner werd na inspiratie, in
spanning of druk op het sternum. Noch anamnestisch, noch fysisch-diagnostisch 
vond hij tekenen van een cardiale insufficiëntie. Zelf deed hij geen uitgebreider 
cardiologisch onderzoek, doch hij vermeldt dat door anderen slechts in zeer zware 
gevallen tekenen van compressie van het hart en een gestoorde vulling werden 
gevonden. Ook volgens het Editorial van de J. A. M. A. 1962 (258), is er vrijwel 
nooit een verminderde "exercise tolerance". 

De aanwezigheid van souffies, schijnbare vergroting van het hart en afwij
kingen in het elektrocardiogram wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als een 
duidelijk teken van het bestaan van een hartafwijking, met als gevolg een on-
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nodige operatie of een hartneurose. Dit is een van de redenen waarom wij hierop 
zo uitvoerig ingaan. 

Dressler (128) vond bij acht van de dertien patiënten met een peeten exca
vatus afwijkingen in het elektrocardiogram, met name omkering of notching 
der T -toppen in verschillende praecordiale afleidingen, en een rechter ventrikel
patroon bij één patiënt, een zeer ernstig geval met sterke verplaatsing van het 
hart naar links : het beeld van een dextrocardie. 

B. Landtman 1 958, deed een elektrocardiografisch onderzoek bij 70 patiën
ten met peeten excavatus. Bij 62 bestond een normaal sinusritme. Bij zeven 
extrasystolen en bij één een ectopisch supraventriculair ritme. De stand van het 
hart was in vijftien gevallen normaal, terwijl de andere 55 een min of meer 
sterke kloksgewijze draaiing vertoonden. In 41 gevallen bestonden tekenen van 
een incompleet rechter bundeltakblok. Zeven maal vond hij een hoge R-top en 
veranderingen aan het ST-segment in afleiding V6. 

Evans (142) en Edeiken (1 34) vonden meestal een normaal elektrocardio
gram. Zij wijzen erop, dat het hart bij doorlichting ook niet minder doorzich
tig is dan normaal, hertgeen wél zo is bij hypertrofie. 

Schaub (447) 1954, vond bij auscultatie in 57 procent der gevallen afwijkin
gen, nl. een systolische soufile in 33 procent, en een gespleten toon in 24 pro
cent. Het elektrocardiogram toonde vrij constant een blijven bestaan van het 
juveniele patroon met inversie der T-toppen in de rechtszijdige praecordiale 
afleidingen, en bovendien vaak een incompleet rechter bundeltakblok en een 
afwijking van de elektrische as naar rechts. Hij wijst op het promineren van de 
pulmonaalboog op de thoraxfoto. In totaal zou volgens hem al bij 42 patiën
ten met een peeten excavatus een hartcatheterisatie verricht zijn. Bij vier van 
hen werd een congenitaal vitium gevonden, en bij 38 géén of minimale afwij
kingen in de zin van licht abnormale drukgradiënten. 

Martin (338) wijst ook op een uitpuilende conus pulmonalis, een rechter 
bundeltak blok, draaiing van de elektrische as naar rechts en een negatieve T-top 
in de eerste drie praecordiale afleidingen. Met vectorcardiografie werd aange
toond, dat alle afwijkingen in het elektrocardiogram geheel konden worden 
verklaard door de afwijkende ligging van het hart. 

Ook de chirurg Becker (79B) zegt, dat de grote meerderheid der kinderen 
asymptomatisch is, en de klachten over recidiverende bronchitis, dysfagie en 
stridor zeldzaam zijn. Ook volgens hem zijn de zuurstofverzadiging, het arte
rioveneus zuurstofverzadigingsverschil, de vitale capaciteit en de "maxima! 
breathing capacity" vrijwel steeds normaal. Bij al zijn patiënten vond hij een 
systolische soufile aan de punt zonder decompensatieverschijnselen. Kinderen 
vertonen volgens hem nooit cardiale klachten, volwassenen soms dyspnoe, pal
pitaties en pijn in de thorax, die hij echter als functioneel beschouwt. 
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Fabricius (148) 1957, deed bij 22 patiënten een hartcatheterisatie. Negentien 
maal vond hij geen afwijkingen, drie maal een lichte verhoging van de druk in 
het rechter atrium. Het hartminutenvolume werd door hem gemeten bij zes pa
tiënten, en het werd normaal bevonden bij vijf, ook na inspanning. Bij één pa
tiënt was het verminderd in rust, doch normaal na inspanning. 

Reuch (427) 1961,  deed bij acht patiënten, bij wie elders de diagnose gesteld 
was op een congenitaal vitium cordis, een hartcatheterisatie, en vond in geen 
enkel geval meer dan minimale afwijkingen. De druk, evenals de drukcurves 
bij inspanning en de kleurstofverdunningscurves, bleken normaal te zijn. 

Hij vond steeds een systolische souffie, graad twee tot vier, soms met een 
thrill, in de derde of de vierde intercostaalruimte links of aan de punt. Hij 
denkt aan de mogelijheid, dat het ontstaan van een thrill wordt bevorderd door
dat het hart dichter bij de thoraxwand komt. 

In de Groninger Interne Kliniek (Nieveen) werden twaalf patientën met een 
peeten excavatus, zonder het syndroom van Marfan, onderzocht. Zes hadden 
klachten van dyspnoe en drie van hartkloppingen. Decompensatieverschijnselen 
of vergroting van het hart werden niet gevonden. Slechts drie patiënten hadden 
een systolische souffie aan de punt of boven de pulmonalis. Het elektrocardio
gram was drie maal normaal, drie maal was er een draaiing van de elektrische 
as naar rechts, en zes maal waren er hoge P-toppen in de tweede en de derde 
standaardafleiding en/ of in de eerste vectorafleiding. Eén maal bestond er een 
incompleet rechter bundeltakblok Bij alle patiënten werden geen duidelijke af
wijkingen gevonden bij de hartcatheterisatie, nóch in de drukken, nóch in de 
zuurstofverzadiging, en ook bij onderzoek met de kleurstofverdunningsmetho
de of angiocardiografie werden geen afwijkingen gevonden. Slechts bij twee pa
tiënten was de druk in de rechter ventrikel licht verhoogd. Bij een nauwkeurig 
longfunctie-onderzoek bij zes patiënten werd bij allen alleen een verlaging van 
de totale capaciteit gevonden, die te verklaren valt door het verkleinde thorax
volume. De gevonden residuwaarden lagen aan de hoge kant, en die van de 
vitale capaciteit waren meestal laag (tabel 2A). 

Tabel 2a Longfunctie-onderzoek bij zes patiënten met een trechterborst 

Pat. Leeft. Lengte �e;. 
Hartgeruisen X-foto 

m g 

1 1 7  1,83 68 g.b. hart n. links 
2 60 1 ,77 68 g.b. hart n. links 
3 36 1,69 47 g.b. hart n. links 
4 1 7  1,71 56 g.b. hart n. links 
5 1 7  1,85 63 syst. souffie g.b. 
6 13  1 ,56 43 g.b. hatr n. links 
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Eekhardt (147B) wijst op het belang van de conservatieve therapie door mid
del van buikspieroefeningen en ademgymnastiek. Door die buikspieroefenin
gen zou er een drukverhoging in de buik ontstaan, waardoor het diafragma 
boller komt te staan en geen horizontale trek meer kan uitoefenen op het ster
num. Deze therapie heeft slechts zin in lichte, beginnende, gevallen. 

Als operatie-indicaties worden door de niet-chirurgen voor het peeten exca
vatus opgegeven (338 en 1 58) : 1 .  een belangrijke stoornis in de longfunctie ; 
2. een snelle progressie met belangrijke verplaatsing van het mediastinum en 
vergroting van het hart, evenals een ontwikkeling van een kyfose ; 3. cosmetische 
redenen ; 4. psychologische redenen. Hierbij sluit Eekhardt zich aan. Als ope
ratiemethode beveelt hij de door hem beschreven "stutmethode" aan, en hij 
hecht geen grote waarde aan de methode van Brown (pag. 35). 

De chirurg Becker (79B) 1962, geeft het volgende advies : "Bij zuigelingen en 
babies nooit opereren ; bij kinderen in zeer ernstige gevallen, ook als er geen 
cardiovasculaire of respiratoire stoornissen zijn, opereren tussen 21/2 en 5 jaar, 
met als indicaties cosmetische en psychologische motieven". Lichte gevallen 
wil hij echter niet opereren. 

De door hem gevolgde methode is de volgende : Een sternummobilisatie door 
subperichondrale resectie van het misvormde kraabkeen en sternale osteoto
rnie. De mortaliteit hiervan is te verwaarlozen, en in 90 procent van de gevallen 
worden goede operatieve resultaten door hem vermeld. De weinige patiënten 
met cardiovasculaire klachten zijn postoperatief meestal sterk verbeterd. 

Waarschijnlijk waren de klachten die deze patiënten hadden als psychogeen 
op te vatten. 

Vele chirurgen hebben een actiever standpunt en opereren graag op jonge 
leeftijd om pulmonale, cardiale en psychische stoornissen te voorkomen, en zij 
roemen de operatieve verbetering van de longfunctie en "exercise tolerance". 

Brown (67) 1951,  b.v., bepleitte een kleine operatie bij kleuters, nl. losmaking 
van de verbinding van het corpus sterni met de processus xyfoideus en de ver
binding van het onderste sternumdeel met het diafragma. Hij bereikte hiermee 
goede resultaten (79A). 

Martin (338) 1939, zegt, dat een peeten excavatus goed geopereerd kan wor
den, ook het vaak veel ernstiger laterale type, en beveelt de methode van Ra
vitch aan, doch vindt voor een peeten excavatus vaak geen operatie nodig. Het 
peeten carinatus hoeft volgens hem nooit geopereerd te worden. 

McKusick (3 17) 1955, ten slotte, wijst erop, dat een basale diastolische 
souffie moet worden beschouwd als een teken dat de aorta is aangetast en als 
een contra-indicatie voor een operatie van een peeten excavatus. Deze diasto
lische souffie dient men echter niet te verwarren met de bij kyfoscoliose soms 
gehoorde diastolische souffie boven de pulmonaalstreek Hij pleit ervoor pas 
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te opereren na de puberteit, omdat er anders toch nog een mogelijkheid tot 
excessieve ribgroei blijft bestaan, en hij zegt dat de prognose van de operatie van 
het peeten excavatus bij het syndroom van Marfan even goed is als die van de 
peetenvorm die op andere basis ontstaat, en dat ook de genezing even vlot 
verloopt. 

Samenvattend menen wij te mogen zeggen, dat het peeten excavatus op zich 
zelden aanleiding geeft tot cardiale of pulmonale stoornissen, die een operatie 
nodig zouden maken. De psychologische redenen lijken ons echter een sterke 
indicatie te vormen voor een operatie die slechts geringe risico's met zich brengt. 

Bij combinatie van een peeten excavatus met een kyfo(scoliose) is er meer 
kans op ernstige stoornissen, met name fixatie van de thorax, slechte ventilatie 
en flinke belasting van het rechter hartdeeL 

Ten gevolge van de asthene thoraxvorm zien wij op de thoraxfoto dikwijls 
een druppelhart, en op het elektrocardiogram vaak een sterke verticaalstand, 
en vinden wij de ictus cordis vaak in de zesde en de zevende intercostaalruim te, 
in plaats van in de vierde en de vijfde intercostaalruimte. 

Kyfoscoliose 

Deze kan een belangrijke invloed op het hart en de longen hebben. Schaubb 
(447) geeft hiervan een fraai overzicht, waaraan wij het volgende ontlenen : 

De scoliose is verreweg het meest frequent naar rechts. Bij jonge patiënten, 
en in lichte gevallen, bestaat meestal slechts een dyspnoe, een gevoel van druk 
op de borst, of zijn er hartkloppingen. Deze symptomen zijn meestal progressief, 
en tussen het 35e en het 40e jaar ontwikkelt zich vaak een progressieve respi
ratoire insufficiëntie. 

Bij 66 gevallen van kyfoscoliose (geen Marfan) vond Schaubb het volgende 
(tabel 3) : 

Tabel 3 Overzicht der bevindingen bij 66 patiënten met een kyfoscoliose 

Souffies Tonen Bloeddruk Ritme Polyglobulie 

8x systolische 
aan de punt 9x luide P2 27x normaal 23 x tachycardie 3 x  
9 x systo Iische 
aan de basis 8 x luide A2 7 x kleiner dan 110/70 9x bradycardie 
nooit een onder de 55/minuut 
diastolische 27x groter dan 140/90 
33x geen enkele vooral bij ouderen met 4x ventriculaire 
hartafwijking een, van de kyfoskoliose extrasystolen 

losstaande, 3 x atriumfibrilleren 
hartafwijking 1 x atriumfladderen 
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Soms bestonden er afknikkingen en een stenosering van de aorta, door de ge
draaide wervelkolom, met beschadiging van het linker hartdeel en een verho
ging van de bloeddruk, respectievelijk een polsverschil tussen links en rechts. 
Vaak leden de patiënten aan bronchitis of pneumonie, en ook nogal eens aan 
tuberculose. Bij 44 patiënten deed hij een elektrocardiografisch onderzoek met 
de volgende resultaten (tabel 4) : 

Tabe/4 Overzicht van de elektrocardiografische bevindingen bij 44 patiënten met een kyfoscoliose 

Afwijking Aantal patiënten 

Afwijking van de elektrische as naar rechts 1 8  
Geen afwijking van de elektrische as . 7 
Afwijking van de elektrische as naar links 20 
(voornamelijk weer bij ouderen met een cardiovasculair lijden los van de 
kyfoscoliose) 
Rechtshypertrofie 4 
Rechtsbelasting . 8 
Rechter bundeltakblok . 7 
P. pulmonale 10 
Partieel atroventriculair blok 2 

Bij de, het meest frequent voorkomende, scoliose naar rechts, bleek het hart 
zestien maal in toto naar links verplaatst en schijnbaar vergroot met een mitraal
configuratie (harttaille opgevuld of uitpuilend), en drie maal vond Schaubb 
hierbij een sterk prominerende conus pulmonalis. 

Bij draaien van de patiënt naar rechts, zodat de wervelkolom weer mediaan 
komt, blijkt het hart dan toch normaal van grootte en configuratie, tenzij er al 
een rechtshypertrofie is. 

Bij de kyfoscoliose naar links stond het hart in acht gevallen in de mediaan
lijn, in drie gevallen was er een pseudo-aortavorm en een schijnbare verbreding 
van het bovenste mediastinum door de vergroting van de afstand van de aorta 
tot de wervelkolom. 

Als vooral de kyfose sterk was, leek het hart in voor-achterwaartse richting 
klein en mediaan gelegen, en in zijdelingse richting groot en lang. 

De thoracale ademexcursies zijn gering en vaak is er een bronchitis. Bij een 
verlaging van de alveolaire zuurstofspanning en een verhoging van de alveolaire 
koolzuurspanning ontstaat er een contractie der Iong-arteriolae, waardoor de 
druk in de kleine circulatie toeneemt. Aanvankelijk is deze pulmonale hyper
tensie reflectoir, later gefixeerd. 

Het ontstaan van een hypertrofie van de rechter ventrikel is volgens Schaubb 
voornamelijk afhankelijk van de alveolaire hypoventilatie, die hij in zestien 
zware gevallen ook met longfunctie-onderzoek kon aantonen. Bij de obducties 
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werd in 50-70 procent der gevallen een rechtshypertrofie gevonden. Hij geeft 
aan, dat bij flinke kyfoscoliose meestal tussen de 30 en de 50 jaar de dood op
treedt door rechtsdecompensatie. Therapie is alleen mogelijk als men de pa
tiënt op zeer jonge leeftijd orthopaedisch kan behandelen. Er is nog geen chi
rurgische therapie op volwassen leeftijd voor de kyfoscoliose mogelijk. 

VIII. VER A N D E R I N G E N  IN DE A N D E R E  ARTERIËN 

Dezelfde microscopische afwijkingen als in de aortawand worden soms ge
vonden in de andere arteriën, en ook hier kan het ontstaan van een aneurysma 
het gevolg zijn. Wij komen hierop terug bij ons overzicht van de geobduceerde 
gevallen (pag. 60 e.v.). 

IX. VERAN D E R I N G E N  IN D E  V E N A E  

Varices aan de beenvenen zijn bij het syndroom van Marfan zeer frequent, 
en ook haemorrhoïden worden vrij vaak aangetroffen. Een verklaring voor het 
ontstaan ervan wordt meestal gezocht in de zwakte van de omringende steun
weefsels. Over de pathologische anatomie van de venen zelf is uiterst weinig 
bekend bij het syndroom van Marfan. 

Diagnostiek der cardiovasculaire afwijkingen 

De juiste interpretatie van de anamnestische en fysisch-diagnostische gege
vens, het elektrocardiogram en de roentgenologische gegevens bij het syndroom 
van Marfan is vaak niet eenvoudig, daar men met zovele factoren rekening 
dient te houden, o.a. de lange smalle thoraxvorm, de kyfoscoliose, de sternum
misvormingen en de eigenlijke cardiovasculaire afwijkingen. 

Vaak wordt b.v. gedacht, dat de patiënt een mitraalstenose heeft, vanwege 
de gevonden souffie en de vergroting van het hart, doch bij de obductie bleken 
de mitraalkleppen dan meestal normaal of slechts licht veranderd zonder ste
nosevorrning, maar had een duidelijke dilatatie van de aortaring hier aanleiding 
gegeven tot een Austin-Flint geruis aan de punt. Een mitraalstenose werd in 
de geobduceerde gevallen ook slechts zeer zelden beschreven (485). Ook een 
uitzetting van de arteria pulmonalis kan een verplaatsing van de aorta ascen
dens geven, met een Austin-Flint geruis (268). 

De systolische souffies aan de punt, of links van het sternum, worden veel te 
frequent geïnterpreteerd als zijnde het gevolg van cardiovasculaire afwijkingen. 
Ook de fout van het verwisselen van een vergroting van het hart met een ver
plaatsing ervan wordt frequent gemaakt. 
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Het belangrijkste is dat men met de meeste nauwkeurigheid zoekt naar symp
tomen van een aorta-insufficiëntie, die immers meestal het begin vormt van de, 
voor het syndroom van Marfan meest typische, cardiovasculaire afwijkingen. 
In beginnende gevallen heeft de tweede aortatoon vaak een tamboerklank. 
Vaak vindt men een systolische souffle in de derde intercostaalruimte links (60). 
McKusick wijst erop, dat er vaak een vroeg-systolische klik gehoord wordt 
boven de aorta en de hartpunt, ten gevolge van een verwijding van de aorta ascen
dens. Een extracardiale klik is echter ook frequent, als gevolg van de thorax
misvorming(364F). Roentgenologisch, lette men op een verwijding van de aorta, 
ook in de schuine standen, en met name van de aorta descendens, die links in 
de hartschaduw doorschemert en hierin snel kan opschuiven naar links. Aan de 
rechter ondergrens van het hart (rechter atrium) kan men soms een vergrote 
amplitudo, of vermeerderde pulsaties, zien ; het arteria pulmonalis segment aan 
de linker zijde van het hart vertoont soms sterk vermeerderde pulsaties, ondanks 
de verminderde vaattekening in het longbeeld (20 1 en 3 17), en kan uitpuilen 
bij verwijding van het eerste deel van de aorta (3 17). 

De diagnose van een aneurysma van een der sinus Valsalvae in het begin van de 
aorta is meestal zeer moeilijk door hun intracardiale ligging (fig. 4, pag. 10). 
Met gewoon roentgenologisch onderzoek is zo'n aneurysma vrijwel nooit met 
zekerheid vast te stellen. Er kunnen flinke aneurysmata van de sinus Valsalvae 
zijn, zonder veranderingen aan de hartvorm in voor-achterwaartse en schuine 
richtingen (473). Lekieffre (3 14C) wijst erop, dat men moet zoeken naar sterke 
pulsaties in het gebied van het rechter atrium aan de onderste rechter hartgrens. 

Oesofagus contrastvulling en kymografie brengen ons in deze gevallen ook 
niet voldoende verder. De veneuze angiocardiografie geeft juist van de linker 
ventrikel en het begin van de aorta vaak onvoldoend scherpe beelden (129). Bij 
angiocardiografie is een aneurysma van de sinus Valsalvae het best te zien in 
de eerste schuine stand (links voor), waarbij de rechter sinus juist vóór ligt, 
achter het sternum (fig. 1 1). 

r. sinus coronari us 

Fig. IJ Roentgenbeeld der sinus Valsalvae in de eerste schuine stand. 
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Retrograde aortografie met een catheter, die via de arteria brachialis of fe
moralis retrograad teruggeschoven wordt naar de aortakleppen, kan ons ech
ter veel verder brengen en de juiste diagnose geven. 

De retrograde aortografie is echter iets riskanter dan de angiocardiografie 
(98). Zij is ook van belang voor de diagnose van het aneurysma dissecans. Als 
het dissectiekanaal zich vult met contrast, is de diagnose met zekerheid te stel
len, doch als zulks niet gebeurt, sluit dit een dissectie niet uit, daar het kanaal 
gevuld kan zijn met een stolsel. 

Een aneurysma van één van de sinus Valsalvae kan een beeld van pulmonaal
stenose doen ontstaan. 

Daar bij het syndroom van Marfan in 30-60 procent der gevallen cardiovas
culaire afwijkingen bestaan, en deze meestal de doodsoorzaak vormen, is een 
vroegtijdige herkenning ervan, juist met het oog op de moderne operatieve 
mogelijkheden, van het grootste belang. Hierbij is de retrograde aortografie 
vaak onmisbaar (129). Ook Tuna (505) beklemtoont dat, als men bij een 
patiënt met het syndroom van Marfan een aorta-insufficiëntie vermoedt, door
dat er een diastolische souffie bestaat boven de aorta, en men bij doorlichting 
versterkte pulsaties vindt juist boven het rechter atrium en/ of van de aorta as
cendens, terwijl  op de thoraxfoto en bij doorlichting geen vergroting van het 
hart of de aorta te vinden is, een retrograde aortografie verricht moet worden 
om het begin van de aorta en de sinus Valsalvae te kunnen beoordelen. 

Differentiaaldiagnose der cardiovasculaire afwijkingen 

Bij iedere aorta-insufficiëntie moet men volgens Sinclair (461) zoeken naar 
het bestaan van een syndroom van Marfan. 

Een aneurysma van de aorta bij het syndroom van Marfan moet men differen
tiëren van : 

I. een aortitis luetica, waarbij, anders dan bij het syndroom van Marfan, 
een verkalking op kan treden (542) ; 

2. atherosclerose of arteriosclerose van de aorta met elongatie en verwijding 
hiervan ; 

3. een mycotisch aneurysma ; 
4. een traumatisch aneurysma ;  
5 .  een aneurysma dissecans op andere basis (98). 
Ad. 1. Het luetisch aneurysma wordt steeds minder frequent, is meestal fu

siform, gelegen in de aorta ascendens of in de aortaboog, en gaat vaak gepaard 
met een dilatatie van de aortaring en aorta-insufficiëntie. Zelden is het sacculair. 

Ad. 2. Athero- of arteriosclerose is momenteel wel de meest frequente oor
zaak van een aneurysma aortae. Het aneurysma bij deze vorm kan zowel fusi-
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form als sacculair zijn en zit voornamelijk in de aorta descendens, distaal van 
de oorsprong van de linker arteria subclavia. 

Ad. 3. Het mycotisch aneurysma is meestal secundair aan een operatie voor 
een coarctatio of een open ductus Botalli. 

Ad. 4. Het traumatisch aneurysma vormt een steeds frequenter wordende 
oorzaak. Dit aneurysma zetelt vooral in de aorta descendens, juist distaal van 
de arteria subciavia sinistra of in de aorta ascendens. Als de adventitia niet 
scheurt, kan zo'n aneurysma jarenlang onopgemerkt blijven bestaan. 

Ad. 5. Dit aneurysma dissecans begint vaak distaal van de arteria subciavia 
sinistra, en kan zich voortzetten tot in de buik-aorta of retrograad tot aan het hart 
met doorbraak in het pericard. Het kan ook in de aorta ascendens beginnen. 

Een aneurysma dissecans moet men differentiëren van een myocard infarct, 
een acute pancreatitis en een perforatie van de oesofagus of de maag. Meestal 
is er een verwijde aortaboog op de thoraxfoto, en als men een dubbel contour 
van de aortaboog ziet is de diagnose zeker (afb. 12) .  

Een aneurysma van de aorta moet men ook steeds differentiëren van: 

I .  een post-stenotische verwijding van de aorta ascendens, secundair aan 
een aortastenose ; 

2. een pseudo-aneurysma van de aorta, waarvan men twee typen kent, nl. : 
A. een geslingerde aorta : arteriosclerose geeft een verlenging, die in de fron

tale projectie op een aneurysma lijkt, doch zulks kan men uitsluiten door het 
nemen van een dwarse foto ; 

B. een knik van de aorta, soms pseudocoarctatio genoemd. Het betreft een 
knik in de aorta ter hoogte van het ligamenturn arteriosum. Ook hier geeft een 
dwarse foto vaak de oplossing. Als een dwarse thoraxfoto echter niet voldoende 
is, kan men ook tornogrammen maken, en als deze nog niet voldoende zeker
heid geven, komt men er met een angiocardiogram meestal uit. 

3. tumoren van de long of het mediastinum. 
Een aneurysma van de arteria pu/monalis moet men differentiëren van: 

1 .  een pulmonaalstenose met post-stenotische verwijding; 
2. een pulmonale hypertensie ; 
3. een vergrote pulmonale bloedstroom door een links-rechts shunt of idio
pathisch ; 
4. een idiopathische dilatatie van de arteria pulmonalis, die zeer uitgebreid kan 
zijn, zodat van een aneurysma gesproken kan worden. 

Therapie der cardiovasculaire afwijkingen 

Digitalis doet weinig of niets als de aneurysmavorming begint en snel pro
gressief is (335). Een rustige levenswijze kan het ontstaan van een aneurysma 
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waarschijnlijk vertragen. Conservatief kan men verder tot nu toe niets doen. 
De cardiovasculaire chirurgie kent echter gelukkig een zeer snelle ontwikke

ling, die in ieder geval momenteel reeds technische mogelijkheden biedt voor een 
chirurgische therapie van de cardiovasculaire afwijkingen bij het syndroom van 
Marfan. 

Hufnagel plaatste bij patiënten met een aorta-insufficiëntie, al of niet gepaard 
met een aneurysma van de aorta, een prosthetische klep ter hoogte van de arteria 
subciavia sinistra om het terugstromen van het bloed, althans partieel, te be
letten. Hij deed dit bij 24 patiënten met een aorta-insufficiëntie, meestal op reu
matische bodem (1954, 239), en kreeg bij zeventien van hen een duidelijke ver
betering, terwijl zes patiënten overleden. Men zag echter veel complicaties ont
staan met deze kunstkleppen, o.a. een trombose, een necrose van het spierweef
sel en een scheuren van de aortawand ter plaatse van de kunstklep. Bovendien 
was de gunstige invloed op de circulatie vaak weinig bevredigend. Bij gevallen 
van een aneurysma van de aorta ascendens zit er nog zoveel bloed in het aneu
rysma, dat dan ook postoperatief nog terug kan stromen, dat de operatie hier 
nog minder helpt. 

Bij het syndroom van Marfan opereert men bovendien in een aorta waarvan 
de wand slecht aangelegd is. Bij vijf patiënten met het syndroom van Marfan 
bij wie deze operaties werden toegepast (drie maal voor een aneurysma disse
cans, een maal voor een aneurysma fusiforme en een maal voor een aorta
insufficiëntie) stierven er drie postoperatief binnen drie maanden, door een 
scheur ter plaatse van de kunstklep, door dissectie of door decompensatie (89, 
121 ,  270, 278, 336 en 479) en één na een jaar. 

Ook een ligatering van de aortaring, een partiële resectie van het aneurysma, 
een omhulling van het aneurysma of het leggen van een plooi in de wand er
van, zijn vrijwel verlaten als operatieve methoden (270), al zijn daar incidenteel 
wel successen mee bereikt (505). Bij twee patiënten met het syndroom van Mar
fan faalden deze methoden (392 en 505). 

Kerwin (266) deed negen maal een operatie voor een aorta-insufficiëntie, 
waarbij hij een homograft van een aortaklep plaatste juist distaal van de arteria 
subciavia sinistra (dus op dezelfde plaats als Hufnagel). Drie patiënten stierven, 
nl. twee door ventrikelfibrilleren en één door een myocardinfarct, doch zes pa
tiënten, waarvan er één reeds zes jaar gecontroleerd is, zijn sterk verbeterd. Hij 
meent dat deze methode minder ingrijpend is dan - en momenteel ook nog te 
verkiezen valt boven - de excisie van een aneurysma of de vervanging van een 
aortaklep. 

De operatieve methode, die echter steeds meer de voorkeur gaat krijgen, is 
een totale excisie van het aneurysma met plaatsing van een graft en vervanging 
van de aortakleppen door kunstkleppen (98). Deze operaties werden mogelijk 
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gemaakt dank zij de moderne middelen : pompoxygenerator, extracorporale 
circulatie, cardiopulmonaire bypass, onderkoeling algemeen en plaatselijk en 
de hartlongmachine. 

Deze operaties vereisen namelijk een langdurige afklemming van de aorta met 
alle nadelen van dien voor de renale circulatie en het ruggemerg en een zware 
belasting van de linker ventrikel. Deze moeilijkheden zijn te omzeilen met een 
hartlongmachine. 

Hufnagel (1961) pleit voor een vroege operatieve behandeling van de aorta-in
sufficiëntie als de linker ventrikel nog goed is. Hij is voorstander van een indi
viduele operatie, aangepast aan de gevonden toestand, b.v. één aortaklep ver
vangen, alle aortakleppen vervangen of fenestraties dichten. Hij opereert nu 
volgens deze methode ook een aneurysma dissecans en aneurysmata der sinus 
Valsalvae. In de jaren 1959-1961 opereerde hij 100 patiënten met aortapatholo
gie met plaatselijke onderkoeling, en in 98 gevallen herstelde de circulatie zich 
direct, in de overige twee gevallen later nog. Bij patiënten die reeds een decom
pensatio cordis hadden was zijn operatiemortaliteit 20 procent (240). 

London (309) en Dillard ( 1962) vermelden succesvolle operaties aan de aorta 
bij patiënten met het syndroom van Marfan. 

Shaw (490) 1962 en Connolly (98) geven het volgende overzicht : 

"Een aneurysma der sinus Valsa/vae is nu met succes te opereren, met behulp 
van de pompoxygenator. Succesvolle operaties bij patiënten zonder het syn
droom van Marfan werden o.a. vermeld door Oram en East ; Brown ; Heath 
en Whitaker ; Bahnson en Nelson ; Edwards en Burchell ; Morrow, Baker, Han
son en Mattingly. Volgens Steinberg, en ook volgens Bahnson en Nelson, is de 
kans op complicaties bij het syndroom van Marfan echter veel groter (129). 
Ook een geperforeerd aneurysma der sinus Valsalvae is een enkele maal met 
succes geopereerd, doch vóór perforatie biedt de operatie veel meer kansen 
(487). 

Bloor (78) vermeldt in een overzicht in 1962 23 gevallen van operatie van 
een geperforeerd aneurysma van de sinus Valsalvae sinds 1955. Veertien pa
tiënten overleefden de operatie, en de negen overledenen werden allen vóór 
1958 geopereerd. Bloor vermeldt het syndroom van Marfan niet. 

Sakakibara (487) geeft, voor wat de aneurysmata der sinus Valsalvae betreft, 
nog de volgende adviezen : "Een aneurysma van de typen I en 11 moet gerese
ceerd worden met behulp van de hartlongmachine. Hij deed dit één maal met 
succes. Het type I VSD is vrijwel niet operabel. De typen III A en IV kunnen 
gesloten worden met behulp van de hartlongmachine. Het type III V kan men 
ook dichtnaaien door toepassing van een extra-corporale circulatie". 

Een diffuus aneurysma van de aorta ascendens kan volgens Shaw geopereerd wor-
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den volgens de methode der volledige cardiopulmonaire "bypass" en een pomp
oxygenator, doch de mortaliteit bedraagt nog 50 procent of meer. 

Bij een geïsoleerd aneurysma van de aorta ascendens is de mortaliteit van 
de operatie snel dalende. 

Als het aneurysma zetelt in de aortaboog of zijn zijtakken, is de operatie 
thans nog zeer moeilijk en de mortaliteit nog zeer hoog. 

Muller (361A) beveelt de volgende methode aan ter operatieve behandeling 
van een aneurysma fusiforme van de aorta ascendens met aorta-insufficiëntie : ex
cisie van het aneurysma van de aorta ascendens met verwijdering der "non-coro
naire" aortaklep en een deel van de aortaring. Hij maakt dus een bicuspidale 
klep en gebruikt geweven teflon als prothese. Hij ging er van uit, dat bicuspi
dale aortakleppen bij het syndroom van Marfan nogal eens voorkomen en dat 
dan de aorta-insufficiëntie meestal geringer is. Als er een bicuspidale aorta
klep blijkt te bestaan, kan men volstaan met een resectie van het aneurysma en 
een vernauwing van de aortaring. 

Muller opereerde met behulp van een pomp-oxygenator en een cardiopulmo
naire "bypass" met perfusie der coronairarteriën. Hij verrichtte deze operatie 
drie maal met succes bij patiënten met het syndroom van Marfan, een aneu
rysma van de aorta ascendens en aorta-insufficiëntie. Helaas vermeldt hij niet dui
delijk zijn controletijd, die echter waarschijnlijk een jaar bedroeg. Ten aanzien 
van het syndroom van Marfan, zegt hij nog dat het een geluk is, dat de micro
scopische afwijkingen zich meestal beperken tot de aorta ascendens. 

Wat het aneurysma dissecans betreft, hiervan zegt Shaw, dat ook hier een 
verwijdering van het gehele gebied der dissectie en van zijn oorsprongsplaats, en 
hierna een hechting end-to-end of plaatsing van een "graft", ideaal zouden zijn, 
maar die zijn meestal niet mogelijk, en er is nu een chirurgische methode ontwik
keld om een "re-entry" van het dissectiekanaal te maken (77). Als men ver
moedt, dat er reeds spontaan een re-entry is opgetreden, dan wordt een opera
tie afgeraden. De mortaliteit van deze operaties ligt volgens hem nog te hoog. 

Bahnson (25) vermeldt vier gevallen met een aneurysma dissecans, die hij 
opereert met een resectie van het aneurysma en een graft, en wel bij alle patiën
ten met succes. Geen van de vier patiënten had een duidelijk syndroom van 
Marfan, doch alle vier hadden een medianeemsis van Erdheim. Hij zag wel vrij 
veel complicaties, als longembolieën en nabloedingen. 

Een aneurysma van de aorta abdominalis heeft volgens Shaw met de methode 
van resectie en graft een vijfjaars overlevingspercentage van 62 procent in
clusief de operatiemortaliteit, tegenover 10 procent bij onbehandelden en 
80 procent bij patiënten van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht zonder een 
aneurysma. De mortaliteit van een resectie van een geruptureerd aneurysma van 
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de aorta abdominalis, dat redelijkerwijs voor operatie in aanmerking komt, is 
volgens hem vijftien procent. 

Wat het syndroom van Marfan betreft : operaties met de Hufnagelkleppen 
werden dus zonder resultaat verricht bij de patiënten van Castieman (89, aorta
insufficiëntie), Killip (270, aneurysma aortae ascendens), Dimond (121 , aneu
rysma dissecans aortae ascendens) en met één jaar succes bij de patiënt van 
Steinberg (479, aorta-insufficiëntie en aneurysma van de aorta ascendens en van 
de sinus Valsalvae), en met vier maanden succes bij een patiënt van Marlier (336, 
aneurysma dissecans aortae ascendens). Een excisie werd zonder succes ver
richt bij een patiënt van van Buchem (68, aneurysma dissecans van de aorta 
abdominalis), Hurley (245, aneurysma dissecans van de gehele aorta), MeKu
sick (3 17, aneurysma dissecans aortae ascendens), Fay ( 15 1 ,  aneurysma fusifor
me aortae ascendens), Hardin (221 ,  aneurysma aortae abdominalis) en Breton 
(60, aneurysma aortae abdominalis), en met succes bij de patiënten van Baker 
(26, aneurysma aortae ascendens), Tuna (505, aneurysma dissecans aortae as
cendens), Blanchard (79G, aneurysma aortae ascendens), de drie reeds vermelde 
patiënten van Muller (361), die van Tuna (505, aneurysma dissecans aortae 
ascendens), die van Davis (1 12, thoraco-abdominaal aneurysma), Dubost (niet 
gepubliceerd, aneurysma aortae abdominalis) en van der Heide (228, aneurysma 
aortae abdominalis). 

Bij de patiënt van Pappas (392, aneurysma fusiforme aortae ascendens) werd 
tevergeefs een vernauwing van de aortaring verricht. Spencer (490) hechtte met 
succes de randen van het dissectiekanaal aan elkaar en zette de losgescheurde 
aortaklep weer op haar plaats. Frieden ( 185C) bracht ook een losgescheurde 
aortaklep weer op haar plaats, doch zijn patiënt is later toch overleden. Daar 
de kleppen van kunstmateriaal op de duur vaak slecht gaan werken, gebruikt 
men de laatste tijd lichaams-eigen materiaal, als de fascia lata (490E). 
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Hoofdstuk IV 

M I C R O S CO P I S C H E  C A R D IOVASCULAIRE A F WIJKINGEN 
E N OVERZICHT DER OBD U CTI E S  U IT D E  LITERATUUR 

De meest opvallende en constante afwijkingen zijn bij het syndroom van 
Marfan tot nu toe gevonden in de aorta en andere arteriën, en in het hart. 
Deze afwijkingen zullen wij nu achtereenvolgens bespreken. 

AORTA 

Er bestaat enig verschil van mening over de vraag of de bij het syndroom 
van Marfan gevonden afwijkingen in de aorta identiek zijn aan de medianecro
sis idiopathica cystica aortae, als werd beschreven in de aorta ascendens door 
Erdheim (139 en 140) en ook door Gsell (210), of aan de door Gore (203) be
schreven afwijkingen in de aortamedia. Van deze beelden volgt dus eerst een 
beschrijving. 

I. Medianecrosis idiopathica cystica aortae van Erdheim 

Macroscopie 

Normaal ziet men de gele media door de transparante intima schemeren. De 
intima blijft bij de medianecrosis idiopathica cystica transparant, doch men 
ziet, er doorschemerend, haardvormig de mediakleur van geel naar geelgrijs
grauw veranderen en de media dunner worden. Deze veranderingen nemen toe 
naarmate men het aneurysma nadert. 

Microscopie 

Normaliter heeft men concentrische, parallel aan de wand lopende, elastische 
lamellen, en daartussen lopen, voornamelijk circulair, dunne elastische vezels, 
terwijl men midden tussen die elastische lamellen ook circulair verlopende spier
vezels vindt, welke dienen als spanners voor de aangehechte elastische lamellen 
en die voorkómen dat deze overrekt worden. 

Erdheim onderscheidt twee pathologische processen, waarvan de samenhang 
niet geheel duidelijk is, namelijk :  

A .  de  necrosis ; 
B. de mucoïde ontaarding. 
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Erdheims beschrijvingen betreffen een man van 76 jaar en een jonge patiënt. 
De beschrijving van de medianecros is betreft de jonge patiënt, die van de mu
coïde degeneratie de oude. Beiden hadden een gebarsten aneurysma van de 
aorta ascendens, en de beschreven afwijkingen beperkten zich hiertoe. 

M edianecrosis 

Bij het begin van het proces ziet men, voornamelijk in de buitenste media
laag, een haardgewijs verdwijnen van de kernen der spierweefsels en, volgens 
Gsell, ook van de bindweefselkernen. De haarden liggen in de lengterichting ; 
de elastische lamellen komen door opruiming van het necrotische weefsel dich
ter bijeen en krijgen soms een gestrekt verloop. Het elastische weefsel is dan 
nog intact en sterk kleurend. De necrosehaarden zijn in de hämalaun-eosin 
kleuring homogeen donkerrood. Men vindt geen ontstekingsinfiltraten. 

Later gaan ook de elastische vezels breken en deels verdwijnen, wederom 
baardgewijs. Deze haarden kan men dan in de Weigerts kleuring zien door een 
verminderde kleurbaarbeid der elastische vezels, en nog later, als ook de colla
gene vezels verdwijnen, ook in de haematoxylin-eosine kleuring, als haarden die 
zich lichter kleuren dan de omgeving. 

De necrotische gebieden worden ook vervangen door een nieuwe media, zo
als dit bij de mucoïde ontaarding beschreven zal worden, en de necrosehaarden 
verdwijnen op de duur geheel. Men vindt als eindtoestand nog stukjes oude, 
elastische lamellen in nieuw mediaweefsel liggen. Dit nieuwe mediaweefsel heeft 
geen vasa vasorum. 

In de binnenste medialaag treedt vrijwel geen necrose op, doch overweegt de 
mucoïde ontaarding. De necrose vindt men vooral in het centrum van het aneu
rysma, en de mucoïde ontaarding meer perifeer. 

Mucoïde ontaarding 

Deze begint tussen twee elastische lamellen, die wat uiteengedrukt worden 
door een vermeerdering van het mucoïd. De aanvankelijk nog aanwezige spier
vezels gaan te gronde, evenals het fijne elastische bindweefsel tussen de lamel
len, zodat de ruimte tussen de lamellen nu opgevuld is door mucoïd en colla
gene vezels. Als enige tussenruimten, die naast elkaar liggen, zo veranderd zijn, 
verdwijnen ook de scheidende elastische lamellen (met Weigerts kleuring wor
den ze van blauw-zwart tot kleurloos) en verenigen zich kleinere mucoïde haar
den tot grotere zonder duidelijke eigen wand (dus zijn het geen echte cysten), 
waaruit nu ook de collagene vezels verdwijnen. 

Het verschil tussen de medianecrasis en de mucoïde ontaarding lijkt ons per
soonlijk  niet erg duidelij k !  
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Er vormt zich nu bij beide processen, als een poging tot herstel, een nieuw 
mediastukje, dat de drie normale bestanddelen (collageen bindweefsel, elastisch 
bindweefsel en spiervezels) bevat, doch geen echte elastische lamellen meer 
heeft. De rangschikking van de vezels ervan wijkt ook geheel af van die van de 
oude media. De spierelementen overwegen nu, liggen vaak compact samenge
drongen en hangen netvormig samen. 

Het vermogen van de nieuwe media om zich samen te trekken, en haar stevig
heid, berusten nu vrijwel alleen op de spiercellen, die meestal normaal van 
grootte zijn, doch soms wat hypertrofisch. Het collageen weefsel van de nieuwe 
media is veel spaarzamer dan normaal en niet geordend. Ook de elastische ve
zeltjes zijn dun en niet geordend, doch kleuren zich goed met Weigert. Vasa 
vasorum ontbreken vrijwel geheel in de nieuwe media. 

De mucoïde ontaarding tast ook de grijze, nieuwe media min of meer aan, 
doch er heeft geen kernuitval of necrose meer plaats in de spiercellen ervan. 
De mucoïde cysten lopen parallel aan de wand, vallen vooral op in het middelste 
en het buitenste derde deel van de media en zijn onregelmatig begrensd. In de bin
nenste medialaag zijn zij kleiner en talrijker, en de elastische vezels lopen aan
vankelijk nog mooi parallel, doch worden later geleidelijk verdund. 

Ook in de nieuwe media worden veel pseudo-cysten gevonden. De elastische 
lamellen van de oude media eindigen scherp aan de rand van een pseudo-cyste. 

De mate van vervanging van oude door nieuwe media kan uiteenlopen van 
een volledige vervanging tot een vervanging van een klein stukje tussen de elas
tische lamellen in. Meestal begint de vervanging al buiten het aneurysma, en 
wel in de buitenste laag van de media. Dichter naar het aneurysma toe worden 
dan ook achtereenvolgens de middelste en de binnenste laag vervangen, en 
midden in het aneurysma is de media meestal volledig vernieuwd, en de aorta
wand is daar dus heel dun. De resterende elastische lamellen in de stukjes oude 
media zijn dicht opeen gedrongen en dus met Weigert donkerder dan normaal 
gekleurd. 

De scheur in de aorta treedt in de nieuwe media op zonder voorafgaande 
necrose. 

De adventitia wordt volgens Erdheim (de beschrijving betreft de 76-jarige 
patiënt) meestal dubbel zo dik als normaal, met verdichting en verdikking van 
de bindweefselbundels en verarming aan cellen. Dit alles kan men zien als een 
noodmaatregel ter versteviging van de vaatwand. De verdichting treedt vooral 
op in de binnenste adventitialagen. Vaak is er een hyaline degeneratie. 

De vervloeiing of necrose heeft niet speciaal perivasculair plaats, hetgeen 
pleit tegen een haemaiogene genese. Op de plaatsen der medianecrose zijn de 
vasa vasorum meestal niet meer te vinden, en slechts uiterst zelden vond Erd
heim plaatsen waar ze vermeerderd of verwijd zijn. 
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De intima is soms pathologisch verdikt, echter nooit sterk. Soms is er een 
versmelting van beide intimalagen tot één laag, die zeer rijk is aan elastisch 
weefsel en onderbrekingen kan vertonen. Soms ontstaan er ook gaten in de 
buitenste fibro-elastische laag, zodat het nieuwe mediaweefsel direct tegen de 
binnenste intirnalaag komt te liggen. De binnenste intimalaag, uit enige elasti
sche lamellen bestaande, verdikt zich weinig. De buitenste, die normaal al dik
ker is en bestaat uit fijne elastische vezels, verdikt zich sterker, doch ondanks 
de intima- en adventitiaverdikking wordt de totale dikte van de aortawand 
kleiner. 

11. De medianecrosis idiopathica cystica van GseU 

Gsell (210) onderzocht zeven patiënten met een gebarsten aneurysma van de 
aorta ascendens, en schrijft : "Er is hierin eerst een necrose van spier- en colla
gene vezels en vervolgens een degeneratie der elastische lamellen". In de gaten, 
door dit gehele proces ontstaan, krijgen we dan een ophoping van een mucoïde 
substantie (fijnkorrelig, met spaarzame spoelvormige cellen en hier en daar nog 
resten van vezels), en vervolgens ontwikkelt zich een nieuwe media met ook 
nieuwe vaatjes". 

Gsell vond geen duidelijke veranderingen aan de vasa vasorum, noch een 
vermindering van hun aantal. 

Hij ziet de ophoping van het mucoïd dus als secundair en beschouwt het als 
een afvalproduct van de oude media, terwijl Erdheim in het mucoïd de oorzaak 
ziet van de degeneratie der elastische lamellen. Ook Cellina (104A) ziet de in
houd der cysten als een afvalprodukt. 

Ons lijkt dit gehele proces van de vorming van "een nieuwe media", en vooral 
van nieuwe spiervezels, in de aortawand zeer aanvechtbaar. 

m. De mediadegeneratie volgens Gore 

Gore (203) onderscheidt, evenals Sinha (463), twee typen mediadegeneraties, 
namelijk :  

l .  Het musculaire type. Dit komt voornamelijk voor boven de  50  jaar en is 
gekarakteriseerd door een vacuolisatie en een focaal verlies van spiercellen, 
waarbij secundair een verdunning der elastische vezels, een breken of een con
densatie van deze ten gevolge van een samendrukking door het mucoïd optreedt. 
Soms vindt men een compensatoire hypertrofie der spiervezels. 

2. Het elastische type. Dit komt voornamelijk voor onder de 40 jaar. Het 
meest opvallend is hierbij het focaal breken van de elastische lamellen, met 
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secundair een stoornis in de rangschikking, en een retractie van de spiervezels. 
De reticuline vezels gaan hier ook te gronde. 

Bij beide typen kan basofiet mucineus materiaal optreden en zich ophopen 
tot pseudo-cysten, die het normale weefsel opzij dringen. Volgens Gore lijkt dit 
chromatofiele weefsel met stervormige cellen en een fijn fibrillair netwerk op 
myxomateus weefsel, en is het een afbraakprodukt en niet de oorzaak van de de
generatie. Hiervoor vindt hij pleiten, dat men een elastische degeneratie kan vin
den zonder mucoïd-ophoping, doch het omgekeerde niet. 

Hurley (245), daarentegen vond geen cellen of fibrillen in deze ophopingen 
van mucoïd, en beschouwt ze dus gewoon als ophopingen van intercellulaire 
grondsubstantie, die hij primair acht, omdat hij ze steeds vindt en de verande
ringen aan de elastische lamellen niet altijd. Hij wijst erop, dat men door slecht 
:fixeren de vorming krijgt van een soort cysten met grondsubstantie, welke ten 
onrechte door vele auteurs vergeleken zijn met de cysten van Erdheim. 

Dunwandige wijd-open vaten dringen het necrotisch materiaal binnen. Gore 
(203) zag in 85 gevallen een aneurysma dissecans bij militairen, vrijwel nooit 
een vernauwing der vasa vasorum. Deze bleken juist wijd en dun. 38 procent 
van deze patiënten was jonger dan 40 jaar; dus 32 gevallen, die als volgt ver
deeld waren (tabel 5) : 

Tabel 5 Overzicht van 32 patiënten met een aneurysma aortae onder de 40 jaar 

Groep Elastische degeneratie Musculaire degeneratie Beide Onbekend 

1 :  Onder de 20 jaar 1 
11 : Van 20 tot 29 jaar 1 3  2 2 1 
111 : Van 30 tot 39 jaar 2 3 4 4 

Totaal . 1 6  5 6 5 
Percentage . 50 1 5,5 19 15,5 

Van die 32 was er slechts één geval van sclerose der adventitiavaten. Slechts 
in drie gevallen was er een hypertensie, en bij vijf patiënten bestond een aorta
sclerose. De mediavascularisatie was bij de zestien patiënten met een elastische 
degeneratie + + , bij de vijf patiënten met een musculaire degeneratie -r +  tot 
+. en bij de zes patiënten uit de gemengde groep ++ . 77 procent der scheuren 
zat in de aorta ascendens, 50 procent ervan was longtudinaal (op oudere 
leeftijd zijn de scheuren volgens hem meestal dwars) en in twee gevallen was er 
geen intimascheur. 

Opvallend is, dat Gore bij 2 1  van deze 32 patiënten congenitale afwijkingen 
vond, gelijkmatig verdeeld over alle groepen. Hij geeft hier geen verklaring 
voor. Deze congenitale afwijkingen waren de volgende (tabel 6) : 
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Tabel 6 Congenitale afwijkingen bij 32 patiënten 
onder de 40 jaar met een aneurysma aortae 

Syndroom van Marfan . 3 x  
Coarctatio 4 x  
Bicuspidale aortakleppen 1 x 
Open foramen ovale 2x 
Open ductus Botalli 1 x 
Ontbreken van R. art. coronarius . 1 x 
Aberrante nierarterie 1 x 
Polycystische nieren 1 x 
Meckel's divertikel 1 x 
Accessoire milt . 1 x 

M I CROS COP I S C H E  A F W I J K I N G E N  IN D E  AOR T A  

B I J  H E T  S Y N D ROOM VAN MARFAN 

Het bestuderen van de microscopische verslagen van de, in ons overzicht uit 
de wereldliteratuur (pag. 60 e.v.) vervatte, obducties, werd bemoeilijkt doordat 
verscheidene auteurs het microscopisch beeld niet uitvoerig beschrijven, doch 
volstaan met de samenvattende uitspraak "dat er een typische medianecrasis 
idiopathica cystica van Erdheim bestond", zonder hierbij te vermelden of de 
mucoïde ontaarding, dan wel de echte spierweefselnecrose in hun gevallen over
woog, of zelfs alleen bestond. 

Als men alleen de resterende verslagen beziet tegen de achtergrond van het 
beeld van de idiopathische medianecrasis van Erdheim, dan valt op dat men 
slechts in zeer weinig gevallen een spiervezelnecrose heeft beschreven, zoals 
Erdheim en Gsell deden. Wij vonden deze o.a. bij Fabre en Novel (378). De 
grote meerderheid van de gevallen toonde in mindere of meerdere mate : 

I. Een afneming van het aantal, rarefactie ( = verdunning) en disruptie van 
de elastische lamellen, en verlies van hun regelmatige rangschikking, of alleen 
een verdunning en een lichte fragmentatie ervan. 

II. Meestal ophoping in pseudo-cysten van bleek, fijn fibrillair, basofiel, zich 
met toluidine-blauw metachromatisch kleurend, materiaal, vooral ter plaatse 
van grove veranderingen aan de spier- en elastische vezels, of een diffuse ver
meerdering van de grondsubstantie tussen de elastische lamellen. Het zich met 
toluidine-blauw metachromatisch kleuren is typisch voor de zwavelhoudende, 
zure mucopolysacchariden (chondroitine-sulfaten). Wij komen hierop terug in 
het hoofdstuk Bindweefselstofwisseling. 

III. Desorganisatie of afneming in aantal der spiervezels en zelden een de
generatie hiervan. 

Deze gevonden afwijkingen hebben dus wel een oppervlakkige gelijkenis met 
de mucoïde degeneratie van Erdheim. Echter komt er in ongeveer de helft van 
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deze gevallen, vooral ter plaatse van ernstige veranderingen in het elastische 
bindweefsel, nog iets bij, wat niet beschreven werd door Erdheim of Gsell, nl. 
een flinke hypertrofie en hyperplasie der spiervezels, die ongeordende massa's 
vormen, en ook wijde capillairen en vasa vasorum, die de media vanuit de ad
ventitia binnendringen. Bovendien gaan ook de reticulinevezels te gronde (203, 
3 1 6  en 470). 

Een verdwijnen van de vasa vasorum, als beschreven door Erdheim, wordt 
bij patiënten met het syndroom van Marfan vrijwel nooit vermeld, evenmin 
als een vernauwing van die vaten. Alleen Lindeboom (300) vermeldt dit. 

Ook de vervanging van alle mediabestanddelen door een nieuwe media wordt 
vrijwel nooit vermeld en het collageen wordt niet als ten onder gegaan, doch 
als niet veranderd of als toegenomen beschreven (3 17, 340, 364F, 5 16  en 542). 
De wand zou in zijn geheel dikker, doch zwakker worden dan normaal (542). 

Een samenhang, als aangegeven door Versé (516), tussen de leeftijd van over
lijden en de toeneming van de veranderingen in de media, o.a. in die zin, dat 
het optreden van hypertrofische spiervezels en hypervascularisatie van de media 
voornamelijk te vinden zouden zijn bij de op latere leeftijd overledenen, kon
den wij niet vinden. 

Wij gingen nog na, of er een samenhang was tussen de duur van de klachten 
en de beschreven microscopische veranderingen, en vonden inderdaad bij toe
nemende duur de reeks :  necrose van de spiercellen, mucoïde degeneratie, elas
tische degeneratie met spierhypertrofie en wijde vaten (ook aangegeven door 
McKusick), doch wij vonden niet het door hem vermelde frequentere vóór
komen van de elastische degeneratie bij het aneurysma fusiforme dan bij het 
aneurysma dissecans. 

Bolande (79L) gelooft niet, dat er een samenhang is tussen de leeftijd van de 
patiënt of de duur van zijn ziekte en de ernst der pathologisch-anatomische ver
anderingen in de aorta media. Het aantal onderzoekingen van operatieprepa

raten is nog te gering om ons ten deze nadere gegevens te verschaffen (26 en 505). 
Hurley (245) vond bij een patiënt met een aneurysma dissecans van de aorta 

ascendens in het operatiepreparaat in de buurt van het aneurysma slechts een 
lichte toeneming van de grondsubstantie en enige verdunning der elastische vezels, 
en bij de direct na deze bevinding verrichte obductie op dezelfde plaats een 
flinke disruptie der elastische lamellen en een veel sterkere vermeerdering van 
de grondsubstantie ; derhalve wijst hij op een effect van autolyse en fixatie, dat 
zeer bedrieglijk kan werken. 

Er is dus wel een goede overeenkomst tussen de beschreven afwijkingen van 
het syndroom van Marfan en de door Sinha en Gore beschreven elastische 
mediadegeneratie. 

Bij het syndroom van Marfan zijn goede beschrijvingen van de veranderingen 
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in de intima betrekkelijk  schaars. Meestal worden een verdikking van de lamina 
elastica interna en een lichte verdikking van de gehele intima door fibrose beschre
ven, en soms vindt men ook een breken der elastische lamellen in de intima. 

De adventitia is meestal sterker verdikt dan de intima, met fibrose en vaak 
hyalinisatie. Men vindt er vaak uitgezette vaten in. Soms is er een matige in
filtratie met lymfocyten en plasmacellen. 

De beschreven microscopische afwijkingen in de aorta bij het syndroom van 
Marfan treft men voornamelijk aan ter plaatse van het aneurysma, dus meestal 
in de aorta ascendens. Bij een aneurysma van de aorta ascendens kan men ook 
in andere delen van de aorta dezelfde afwijkingen vinden, doch in minder uit
gesproken vorm. 

M I C ROS COP I S C H E  V E R A N D E R I N G E N  IN D E  A R T E R I A  

P U L MONA L I S  E N  D E  P E R I F E R E  A R T E R I Ë N  

De in deze arteriën gevonden microscopische afwijkingen komen overeen met 
de reeds beschreven afwijkingen in de aorta, doch de ernst ervan is meestal veel 
geringer. De afwijkingen beperken zich vaak tot een afneming in aantal en ver
dunning en disruptie der elastische lamellen met bovendien het vóórkomen van 
een enkele cyste, gevuld met mucoïd materiaal. Het is moeilijk de frequentie 
te schatten van het vóórkomen van deze afwijkingen in de arteria pulmonalis 
en de aortatakken, daar in de meeste gevallen het onderzoek hiervan onvolle
dig is geweest. Volgens Breton (60) zouden deze afwijkingen even frequent voor
komen in de arteria pulmonalis als in de aorta. In de perifere arteriën zijn zij 
waarschijnlijk veel zeldzamer en beperken zij zich tot de takken van de aorta. 

Ter verdieping van het inzicht in deze moeilijke materie laten wij nog enige 
pathogenetische beschouwingen volgen betreffend de medianecrasis idiopathica 
cystica van Erdheim en de bij het syndroom van Marfan gevonden afwijkingen. 

PATHOG E N E S E  VAN DE M E D I A NECROS I S  I D IOP A T H I C A  C Y S T I C A  

VAN E R D H E I M  E N  G S E L L  

Voor de medianecrasis idiopathica cystica worden als mogelijkheden van 
ontstaan gezien (59, 140, 273, 3 1 7  en 463) : 

I. Hypoxaemie van de aortawand. Amromin (6) vond in zeven van de 
twaalf gevallen van medianecrasis idiopathica cystica, die bij onderzocht, ver
anderingen in de vasa vasorum in het getroffen gebied, namelijk  mediahyper
plasie, sterke splitsing van de lamina elastica interna, hyperplasie en zwelling der 
endotheelcellen. De meeste auteurs vonden echter bij de medianecrasis van 
Erdheim geen afwijkingen aan de vasa vasorum. 
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Versé ziet als mogelijke theoretische oorzaken van de ischaemie : 
I .  obstructie of occlusie der vasa vasorum door arterio- of atherosclerose, 

o.a. door hypertensie ; 
2. veranderingen in de contractietoestand van de vasa vasorum ; 
3. verminderde zuurstofverzadiging van het arteriële bloed ; 
4. evenals Slichter (450), een congenitale abnormaliteit van de verdeling der 

vasa vasorum of van de collaterale circulatie in de adventitia of het buitenste 
één derde deel van de media. 

Il. Erdheim dacht, dat endo- en exogene giften, b.v. bacteriën, uraemie of 
nicotine, de medianecrose zouden kunnen geven door hyperadrenalinaemie, en 
ook andere, vooral oudere, auteurs geloven dit. Men dacht aan : 

1 .  acuut of chronisch infect (Wiesel) ; 
2. endogene giften, b.v. adrenaline ; 
3. exogene giften, b.v. nicotine. 
III. Avitaminosen (Gse/1, Erdheim, Porno en Eek) . 

Voor al de bovengenoemde veronderstellingen zijn naar onze mening geen dui
delijke aanwijzingen gevonden. 

IV. Men kan het beeld der Erdheimse medianecrosis vinden (59, 317, 340 en 

433) bij: 

I .  een aortadissectie bij jonge personen zonder verdere afwijkingen en ook 
zonder hypertensie, o.a. in de graviditeit of het puerperium ; 

2. een spierweefseldegeneratie van de aortawand bij oudere normale personen : 
3. een sclerose der vasa vasorum bij maligne hypertensie ; 
4. het experimenteel lathyrisme, waarschijnlijk via afwijkingen die dit geeft 

in de grondsubstantie; 
5. het syndroom van Marfan (volgens sommige auteurs) ; 
6. een aortastenose en poststenotische dilatatie van de aorta ascendens ; 
7. een aorta-insufficiëntie ; 
9. een coarctatio met poststenotische dilatatie ; 
9. de bicuspidale aortakleppen met aorta-insufficiëntie ;  

10. een gedilateerde arteria pulmonalis bij de open ductus Botalli ; 
1 1 .  een experimentele pulmonaalstenose. 
Killip (270) viel het op, dat de medianecrasis dus speciaal optrad bij toe

standen met grote drukvariaties. Hij denkt, dat mechanische factoren van groot 
belang zijn voor het ontstaan ervan. 

Een aantal factoren als hypertensie, coarctatio, hypoplasie van de aorta, een 
vergroting van het slagvolume, en graviditeit of puerperium, bevorderen het 
ontstaan zeker. 

Velen zien in de medianecrasis idiopathica cystica geen op zichzelf staand 

ziektebeeld, doch een anatomisch substraat dat bij verschillende aandoeningen 
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voor kan komen en verschillende oorzaken kan hebben. Gleditsch ( 195) gelooft 
wel aan een ziektebeeld van de Erdheimse idiopathische medianeemsis in engere 
zin, dat kan leiden tot een aneurysma (dissecans), doch waarvan de diagnose 
pas gesteld zou kunnen worden na uitsluiting van het syndroom van Marfan, 
acuut reuma, lues en een endocarditis. 

Hij zoekt steun bij Schnitker en Bayer (454), die zeggen dat medianeemsis 
idiopathica cystica de meest frequente oorzaak is van een aneurysma ( disse
cans) van de aorta onder de 40 jaar, terwijl toch, zo redeneert hij, volgens de hui
dige diagnostische criteria zeker niet alle en waarschijnlijk zelfs de minderheid, 
van deze personen een syndroom van Marfan hebben. 

V. Het beeld van de medianecrosis idiopathica is na te bootsen met intrave
neuze adrenaline-injecties ( 140 en 210). Bij kleinere doses ziet men een "auf
lockerung" en een zekere kernarmoede in de middelste medialaag ontstaan. Bij 
grotere doses krijgt men het complete beeld, beginnend met de muscularis ne
crose. Ook met injecties van metalen en histaminechloride is het typische beeld 
op te wekken in de grote vaten, en ook na verbranding en shock wordt het 
gezien. 

Faria bekeek de aorta bij 7 1  obducties van patiënten die in shock overleden 
waren, resp. door een pneumonie, een hartinfarct of een bloeding, en vond 
steeds een medianecrosis, waarvan de ernst evenredig was aan de ernst van de 
shock. Ook bij konijnen die hij een collaps bezorgde, zag hij dit. 

Schlichter ( 449) coaguleerde twee cm 2 van de adventitia van de aorta ascendens 
in een gebied met veel vaatanastomosen en verwekte zo het typisch beeld van 
medianecrosis idiopathica cystica. Na zes tot twaalf uur ontstonden microsco
pische bloedingen in het buitenste derde deel van de media. Na één tot twee weken 
was er een duidelijke necrose van de buitenste en de middelste medialaag met 
een diffuus verlies van kernen, homogenisatie, strekking en zwelling der elas
tische vezels, en ook een mucoïde degeneratie, voornamelijk in de binnenste 
medialagen, met cystevorming. In de tweede week vond nog meer afbraak van 
elastische vezels plaats en vervanging van de cysten en van het necrotisch weef
sel door grijs, jong bindweefsel. Fibreus weefsel groeide uit de adventitia naar 
binnen en de intima prolifereerde. Er was een nieuwe bloedvaatvorming van 
de intima en de adventitia uit. Een cellige infiltratie werd niet gezien. 

P A THOG E N E S E  D E R  M I CROS COPIS C H E  A F W I J K I N G E N  

B IJ  H E T  S Y N D ROOM VAN M A R F A N  

Hoewel de microscopische afwijkingen in de aorta bij het syndroom van 
Marfan door verscheidene auteurs die een overzicht hiervan geven (147, 201 ,  
203, 3 1 7, 340 en 5 1 6) steeds vrijwel op dezelfde manier werden beschreven als 

55 



wij dit deden, verschilt hun definitie van de gevonden afwijkingen aanzienlijk. 
Velen beschouwen het verkregen beeld als identiek aan de cystische mediane

crose van Erdheim (Goyette (201), Griffin (209), Leriche, Noveli (378), Tobin 
(501 )  en Uyeyama (51 1)) ; anderen aan die van Gsell (Jouvé (255)). 

Sommigen menen dat het beeld identiek is aan de elastische degeneratie, als 
beschreven door Gore (Baer (23), Gore (204), Harrison en McLeod (361)). 
Deze auteurs ontkennen fel, dat het beeld identiek is aan de medianecrasis van 
Erdheim. Zij zeggen o.a. het volgende : "De Erdheimse medianecrosis, die aan
leiding geeft tot een aneurysmavorming op middelbare leeftijd, is iets geheel 
anders dan de afwijkingen bij het syndroom van Marfan. Er is daar nl. primair 
een laesie van het spierweefsel van de aortawand en een toeneming van het 
mucoïd, en bij het syndroom van Marfan is de essentiële laesie een breken en 
een destructie der elastische vezels. Er is bij het syndroom van Marfan ook wel 
een destructie van spiervezels en een vermeerdering van mucoïd, maar of deze 
afwijkingen essentieel zijn of slechts een secundair gevolg, is nog de vraag". 

Zij vinden de Erdheimse medianecrose veel meer lijken op de musculaire de
generatie van Gore. 

De oorzaak van de gevonden afwijkingen in de aorta bij het syndroom van 
Marfan wordt door Baer (23) gezocht in een congenitale afwijking van de me
dia. Gore (203) zoekt de fout in het elastisch bindweefsel en zegt : "Het is een 
degeneratie van de elastische lamellen, met als gevolg dat de spiervezels, die 
hieraan normaliter hun oorsprong en insertie hebben, samenvallen en een com
pensatoire hypertrofie en hyperplasie ondergaan". Sinha (463) veronderstelt dat 
bij het syndroom van Marfan primair minder elastische vezels aangelegd zijn 
dan normaal. 

De afwijkingen in het elastisch bindweefsel zouden veroorzaakt kunnen zijn 
door een hypoxaemie ten gevolge van afwijkingen aan de vasa vasorum (16, 
227, 443 en 5 1 1), waartegen pleit, dat men weinig of geen vernauwingen van 
de vasa vasorum vindt, en zelfs normaliter een verwijding ervan. McKusick 
(321) denkt echter aan de mogelijkheid, dat de verwijde vaten die vanuit de 
adventitia de media binnendringen, een congenitale afwijking zijn en een hy
poxaemie zouden kunnen geven door stase. Hij spreekt echter zichzelf tegen 
als hij elders zegt, dat "deze verwijde vaten pas in latere stadia optreden". 

Ook zou een afwijking in het metabolisme van een stof die veel in het elas
tisch bindweefsel voorkomt, de oorzaak kunnen zijn van de veranderingen 
hierin (16 en 43 1). Dit is echter een hypothese waarvoor tot op heden geen 
duidelijke grondslagen aanwezig zijn. 

Ten slotte zou een afwijking in de grondsubstantie van het bindweefsel de 
oorzaak kunnen zijn van de veranderingen in de aortawand of in de elastische 
vezels. Deze afwijkingen in de grondsubstantie zelf zouden kunnen ontstaan 
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door een afwijking in het endocrine systeem (470). Wij gaan hierop dieper in 
in het hoofdstuk Aetiologie. McLeod (361) gelooft ook aan een afwijking in 
de grondsubstantie, doch zegt, dat nog niet duidelijk  is welk deel van het bind
weefsel hierdoor het meest getroffen wordt. 

Breton (60) ziet bij het syndroom van Marfan de collageenafwijkingen in de 
aorta als primair. 

Bolaode (79L) vergeleek zes aorta's van Marfan patiënten met die van nor
malen. Hij meent dat de ophoping van zich met toluidine-blauw metachroma
tisch kleurend materiaal, dat hij als chondroïtinesulfaat beschouwt, primair is, 
en dat de veranderingen in de elastische vezels slechts een gevolg van deze op
hoping zijn. Bij zijn onderzoek vond hij geen afwijkingen in de ultrastructuur 
van de elastische, en ook niet van de collagene vezels. De laatse hadden een 
normale afstand van hun banden. 

Breton (60) en ook McKusick (3 17) zeggen, zeer terecht, dat de afwijkingen 
in de aorta bij het syndroom van Marfan niet congenitaal zijn (in de zin van 
bij de geboorte aanwezig, althans aantoonbaar), doch dat er een abiotrofie is, 
een "inherent weakness", die bij de geboorte wel latent aanwezig is en vroeg of 
laat manifest kan worden. 

Het latent zijn zal natuurlijk liggen aan de beperktheid onzer middelen om 
de afwijkingen aan te tonen. In werkelijkheid is het dus theoretisch juist om te 
spreken van congenitale afwijkingen, doch zolang deze niet bij de geboorte aan
toonbaar zijn, is het verwarrend het woord congenitaal te gebruiken, zoals dit, 
ongemotiveerd, gebeurt voor allerlei andere symptomen van het syndroom van 
Marfan, o.a. de lensdislocatie. 

Hirst (230) zegt, dat er geen aorta-afwijkingen gevonden zijn bij kinderen 
met Marfan, doch wij vonden beschrijvingen van zulke afwijkingen bij Gillet 
(1 93), Weyers (55 1) : negen weken, McKusick (3 17) :  acht maanden, Traisman 
(502) : negen maanden, Tung (506) : vier jaar, en Bronson (66) : 41h jaar. 

Wij troffen zelfs weinig gevallen aan, waarbij de aorta onderzocht was op 
zeer jonge leeftijd en normaal bleek te zijn (227). 

Ook Breton zegt (61), dat de histologische laesies bij het syndroom van Mar
fan meestal reeds bij de geboorte bestaan. Dethill (1 17) vond ze reeds bij een 
zuigeling die overleden was aan een intercurrente infectie. Het lijkt dus wel dui
delijk, dat ook op zeer jonge leeftijd deze afwijkingen reeds in de aorta kunnen 
bestaan. 

De pathologische anatomie geeft hier slechts een momentopname, en men 
zou zich dus kunnen afvragen, uitgaande van de gegevens over het beloop van de 
medianecrose, verkregen door de experimenten van Schlichter (pag. 55) of de 
patiënt van Erdheim niet werd getroffen in een stadium van het proces waarin 
nog geen nieuwe bloedvatenvorming in de adventitia begonnen was, en of tóch 
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niet het door Schlichter beschreven proces een beeld schept, waaronder de me
dianecrosis idiopathica cystica van Erdheim en die van Gsell, de musculaire en 
de elastische degeneratie van Gore en de bij Marfan beschreven microscopische 
afwijkingen te vatten zouden zijn. Dit lijkt nog mogelijk voor de beelden van 
Erdheim en Gsell en de musculaire degeneratie van Gore, doch bij het syndroom 
van Marfan vindt men vrijwel nooit spiervezelnecrose, een vervanging van de me
dia door nieuw bindweefsel of laesies der vasa vasorum. 

Reynolds (425) zegt, dat pas als men vele gevallen gezien heeft, en dan ook 
nog in vroegere stadia, kan worden uitgemaakt of inderdaad een afwijking in 
de vasa vasorum de oorzaak is van de medianecrose, en of de volle wijde vaten 
die van de adventitia naar de media lopen, dus pas later als reactie optreden, of 
dat afwijkingen in de vasa vasorum niet de oorzaak van de medianecrose zijn. 
Wij geloven met McKusick en Gore (230), dat er geen afwijking in de vasa vaso
rum verantwoordelijk is voor de veranderingen in de aorta bij het syndroom 
van Marfan. Wij menen veeleer de oorzaak te moeten zoeken in afwijkingen 
in de bindweefselstofwisseling, waarop wij in het hoofdstuk "Eigen biochemisch 
onderzoek" dieper ingaan. 

M I CROSCOP I S C H E  AFWIJKINGEN A A N  H E T  HART 

B IJ HET S Y N D ROOM VAN MARFAN 

I. Afwijkingen aan de kleppen. Hiervan bestaan twee soorten : 
1 .  de fibreuze verdikking; 
2. de fibromyxomateuze verdikking; 

van welke de eerstgenoemde de meest frequente is. 
1 .  Fibreuze verdikking. Deze treedt vooral op aan de vrije rand van de klep 

en gaat gepaard met een flinke toeneming van het collageen, cel-armoede en 
soms hyalinisatie. Vaak is er ook wat oedeem. De elastische vezels zijn nor
maal, gekronkeld, gebroken of verminderd in aantal. Vooral aan de aortaring 
is het elastisch weefsel soms vervangen door collageen (340). Zeer zelden wor
den ook de cysten gezien met mucoïd materiaal, dat zich metachromatisch 
kleurt met toluidine-blauw. 

2. Fibromyxomateuze verdikking. Hierbij zijn de veranderingen in het elas
tisch weefsel meestal duidelijker, en de, in de kleppen zeldzame, cysten met 
mucoïd worden vooral hierbij gevonden. Zij werden o.a. beschreven door Ba
lande (79L : 5 x), Austin ( 16), Salie (445), Sloper (470), Tobin (501), Traisman 
(502) en Weill (535). De kleppen hebben vaak knobbelig verdikte randen, als 
ook worden gezien bij een zware regurgitatie. 
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Zelden treft men het beeld van een endocarditis lenta (31 7, 383 en 522) of 
tekenen van een reumatische endocarditis aan. 

IJ. In het endocard, vooral dat van de linker ventrikel of het linker atrium, 
treedt soms een plaatselijke verdikking op met microscopisch dezelfde afwij
kingen als beschreven bij de kleppen, vooral in gevallen van zware aorta-insuf
ficiëntie. Bolande (79L) beschrijft als zodanig ophoping in het subendocardiale 
weefsel van eenzelfde metachromatisch a-cellulair materiaal als in de aorta met 
hierin veel lange fibroblasten en slechts sporadisch elastische vezels. 

III. Myocard. Dit kan volkomen normaal zijn, doch vaak is er een dilatatie 
van alle hartholten met een hypertrofie vooral van de linker ventrikel, en soms 
enige degeneratie of necrose van het spierweefsel en vervanging hiervan door 
collageen bindweefsel, in het bijzonder bij de aortaring. Soms vindt men enige 
cellulaire infiltratie rondom de capillairen, vooral onder het epicard. Zelden 
ziet men een breken der elastische vezels en een ophoping van metachromatisch 
materiaal in de cysten ( 43 1 ). 

Bij de sterke vergroting van het hart met myocardfibrose vindt men een diffuse 
myocardfibrose met pleksgewijze vernietiging van spierweefsel en vervanging 
hiervan door collageen, een zeer sterke hypertrofie van het myocard en een 
zeer hoog gewicht van het hart. Hier en daar kan men een infiltratie vinden 
met ronde cellen. 

Taschen (491) beschreef, als enigste, bij een tweeling dit beeld met bovendien 
een verdikking van de intima van de kleine vaten van het hyperplastische type 
en grote granulomen van rondcellen met fibroblasten en histiocyten onder het 
myocard van de linker ventrikel. 

Het merkwaardige van deze laesie is, dat er een opvallende hypertrofie van 
beide ventrikels is met een relatieve insufficiëntie van de mitraal- en tricuspi
daalkleppen, zonder dat men een oorzaak hiervoor vindt in klepdefecten, hy
pertensie en ziekten, waarvan bekend is dat zij het myocard ook treffen. Van 
Buchem (69) stelt voor hier de naam "arachnodactylie-hart" aan te geven. In 
enige van deze gevallen was er een aortahypoplasie (v. Buchem (70), Gordon 
(202), Hedinger (227) en Whitfield (542)), doch door anderen wordt deze niet 
vermeld (Khyninuna (268) en Marks (335)), zodat we hierin ook niet de oor
zaak van de hartvergroting kunnen zien. 

Er waren wel klepafwijkingen, nl. de fibromyxomateuze of de fibreuze ver
dikkingen, doch deze hadden een haemodynamische betekenis, die onvoldoen
de was om een verklaring te geven van de ongewone hypertrofie van beide 
ventrikels. 

Bij de familiaire cardiomegalie van Evans (61 ,  84, 143, 144, 1 89 en 410) be
staat er ook een, nu vlekkige, fibrose van het myocard zonder een aanwijsbare 
oorzaak met ook een sterke hypertrofie, doch met vacuolisatie van de spierve-
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zeis. Bovendien vertonen patiënten met familiaire cardiomegalie absoluut geen 
tekenen van het syndroom van Marfan, noch hun familieleden (70). 

Wat de specificiteit van de gevonden cardiovasculaire afwijkingen bij het 
syndroom van Marfan betreft, zegt Sloper het volgende (470) "De fragmentatie 
der elastische vezels, het verlies der spiervezels en de met mucoïd gevulde ruim
ten kan men ook in de aorta van oudere mensen zonder het syndroom van 
Marfan en met of zonder een aneurysma vinden. 

De spierhypertrofie, de rijke mediavascularisatie en de adventitiafibrosis, die 
volgens sommigen typisch zouden zijn voor het syndroom van Marfan, vindt 
men ook bij een aneurysma dissecans zonder Marfan. Ook de beschreven ver
plaatsing der coronair ostia en de myxomateuze klepverdikkingen zijn op zich 
niet specifiek. Genoemde verplaatsing vindt men ook bij aangeboren afwijkin
gen, en de myxomateuze klepverdikkingen zijn ook beschreven bij een coarc
tatie zonder het syndroom van Marfan (Harrison 1939). De combinatie echter 
van al deze laesies is nergens anders beschreven en is specifiek voor het syn
droom van Marfan". Wij delen deze overtuiging. 

De beschreven afwijkingen in de aorta vindt men bij 80 procent der micros
copisch onderzochte gevallen van het syndroom van Marfan volgens Griffin en 
ook volgens MarveL Een aneurysma van een of meer sinus aortae zou volgens 
Griffin in 60 procent voorkomen bij de geobduceerde gevallen. Het aneurysma 
dissecans komt volgens beide auteurs in 30 procent der geobduceerde gevallen 
voor. 

O V E R ZICHT VAN DE OB D U CTIES 

Een samenvattend overzicht van 28 obducties werd gegeven door Marvel in 
195 1 ,  van 34 obducties door Goyette in 1953 en door Steinberg in 1955, en van 
60 obducties door Fabre in 1957. 

Wij vonden in de literatuur tot 1963 in totaal verslagen betreffende 1 58 pa
tiënten, bij wie een obductie of operatie met pathologisch-anatomisch onder
zoek verricht was. Het was bierbij niet mogelijk de patiënten te selecteren vol
gens dezelfde scherpe criteria die wij gebruikten bij onze eigen patiënten of bij 
de uit de literatuur verzamelde, niet geobduceerde, gevallen. Vaak was namelijk 
niets of te weinig vermeld over het onderzoek van de ogen of de habitus der 
patiënten. 

Wij geven nu de literatuurnummers van de auteurs die een of meer gevallen 
van obductie of operatie bescbreven in chronologische volgorde en per jaar in 
alfabetische volgorde : 
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1912:  445 
1914:  54 
1918:  66 
1 926: 405 
1 932: 535 : 2 x  
1 938 : 1 1  e n  194 
1939 : 421 en 485 
1 940: 383 
1 943 : 23 : 2x, 39, 141 en 207 
I946: 514 
1 947 : Strayhom, 501 : 2x en 51 1 
1 948 : Spickard en 522 
1 949 : 300, 312, 386 : 2x en 551 
1950: 1 60, 330 en 425 : 2x 
1 951 : 340, 358 : 2 x  en 542 
1 952 : 79F, 278 : 3 x, 443, 498: 2 x  en 

506 : 2 x  

1 953 : 9 ,  201, 205 : 3 x, 227 : 3 x, 253, 
470: 2x en 491 : 3 x  

1 954: 422, 502: 2 x  en 543 

1955 : 40, 97, 3 1 7 :  5x en 407 

1 956: 55 : 3 x, 86, 230, 361, 366: 2x en 460 
1957 : 5, 16, 43, 53 : 2x, 89, 104, 121,  147, 

392 en 548 

1 958 : 27, 68 : 3 x, 151, 209, 245, 255, 322, 
335, 378 en 463 

1959 : 19, 1 54, 195, 199, 202, 214, 221, 
245 : 7x, 288, 348, 424, 431 en 524 

1960: 276, 294, 310, 315, 336, 364F: 8 x, 
360A : 3 x, 423, 440, 462 en 479 : 2 x  

1961 : 2, 1 5, 63, 228, 268, 270, 3�, 473 
en 501 : 2 x  

1962: 1 85C, 314E en 490 

De literatuur over de obducties van Morganti 1 932, Wilkinsou 1 940 en 
Tolhert 1 956 was niet te verkrijgen. 

Wij vonden in deze reeks van obducties en operaties de volgende cardiovas
culaire afwijkingen vermeld : 

Open foramen ovale 21 maal : nl. bij 23 : 2x, 54, 66, 1 94, 1 99, 201, 227, 243, 3 17, 358, 386, 
392, 405, 424, 445, 463, 506, 524, 542 en 551 
Open ductus Botalli 8 maal : 9, 1 1 ,  27, 43, 154, 479, 505 en 551 
Fibreuze of hyaline verdikking van het murale endocard 20 maal : 23, 43, 70, 276, 312, 
3 1 9 :  3 x, 336, 348, 364F, 383, 392: 2x, 425, 431 ,  463, 522, 535 en 548 
Fibromyxomateuze verdikking van het murale endocard 3 maal : 43, 50 en 542 
Subacute bacteriële endocarditis 5 maal : 300, 335, 348, 364F en 522 
Doorgemaakt acuut reuma 5 maal : 300, 348, 424, 425 en 522 
Slecht ontwikkelde papillairspier I maal : 443 
Verdikking der chordae tendineae 3 maal : 16, 70 en 506 
Vergroeiing der chordae tendineae met elkaar 1 maal : 70 
Vergroeiing van de chordae tendineae met de kleprand 1 maal : 502 
Chordae tendineae gescheurd I maal : 348 
Abnormaal korte chordae tendineae 1 maal : 317  
Vergroting der pulmonaalkleppen 1 maal : 1 85C 
Vergroting der mitraalkleppen I maal : 473 
Vergroting der aortakleppen 16 maal : 1 5, 147, 1 85C, 243, 245 : 3 x, 255, 278: 2x, 335, 336, 
364C, 443, 473 en 502 
Fibreuze of hyaline verdikking der pulmonaalkleppen I maal : 268 
Fibreuze of hyaline verdikking der tricuspidaalkleppen 4 maal : 268, 445, 470 en 502 
Fibreuze of hyaline verdikking der mitraalkleppen 24 maal : Spickard, Strayhom, 23, 43, 
70, 97, 147, 202, 227, 268, 3 12, 319, 358, 366, 422, 498, 501, 502: 2x, 506, 5 1 1 ,  522, 524 en 535 
Fibreuze of hyaline verdikking der aortakleppen 26 maal : 5, 147, 194, 201 , 230, 268, 3 12, 
314E, 335, 340, 358 : 2x, 361, 364F, 378, 407, 425, 445, 470, 479, 498, 501, 502, 506, 535 en 548 
Verdikking van onbenoemde kleppen 3 maal : 207, 330 en 491 
Fibromyxomateuze klepverdikking 5 maal : 1 6, 361, 462, 470 en 501 
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Elastische degeneratie van de kleppen 4 maal : 63, 364F, 431 en 479 
Mitraal-insufficiëntie 3 maal : 202, 3 1 3  en 364F 
Mitraal-stenose 2 maal : 194 en 485 
Drie of vijf mitraalkleppen 3 maal : 3 1 9 :  2x en 364F 
Slechts twee aortakleppen 4 maal : 294, 360A, 364F en 479 
Uitgerekte aortakleppen 3 maal : 185C, 227 en 270 
Fusie van de aortakleppen 3 maal : 1 60, 506 en 535 
Ruptuur van een aortaklep 1 maal : I41 
Losscheuring van een aortaklep 2 maal : I 85C en 490 
Perforatie in een pulmonaalklep 2 maal : 68 en I 85C 
Perforatie in een tricuspidaalklep 2 maal : 36I en 462 
Perforatie in een mitraalklep 2 maal : 383 en 522 
Perforatie in een aortaklep I2 maal : 63, 68, 89, I21, 147, 185C, 278, 361, 392, 462, 479 en 5 1 1  
Dilatatie van een of meer sinus Valsalvae 26 maal : 5, 23 : 2x, 63, 15I,  I 60, I 85C, 255, 270, 
278, 330, 358, 364C, 364F, 378, 425, 431 , 479 : 2x, 490, 501 : 2x, 502, 506, 524 en 535 
Hoge afgang der arteriae coronariae 23 maal : 5, 23 : 2x, 63, I47, 151, 201 , 270, 276, 278: 2x, 
330, 43I ,  470 : 2x, 501 : 2x, 502 : 2x, 506, 5 1 1 ,  524 en 548 

Aneurysma fusiforme van de aorta ascendens 46 maal : Strayhorn, 23 : 2x, 63, 79F, 147, 
151 , 1 60, 1 85C, 209, 230, 245 : 3x, 268, 270, 276, 278 : 2x, 312, 317, 335, 336, 340, 358, 360A : 3 x, 
36I, 364C, 364F, 392, 423, 425, 431 ,  443, 470 : 2x, 473, 479 :2x, 502, 506, 524, 535 en 548 
Solitair aneurysma fusiforme van de aorta descendens I maal : 425 
Solitair aneurysma fusiforme van de aorta abdominalis 4 maal : I47, 22I, 228 en 270 
Aneurysma fusiforme van de arteria pulmonalis 13 maal : 9, 1 1 ,  27, 43, I04, I51 ,  317, 361, 
425, 43I ,  443, 463 en 506 
Aneurysma dissecans van de aorta ascendens 65 maal : Spickard, I 5, I6, 40, 43, 66, 79F, 
86, 89, 97, I21,  I4I, I 54, 195, 20I, 205 : 3 x, 221, 227, 230, 243, 245 : 7x, 253, 255, 288, 300, 
3I4E, 3 1 7 :  3 x, 322, 330, 358 : 2x, 364F : 2x, 366: 2x, 378, 386, 392, 407, 422, 424, 460, 463, 
490, 498 : 2x, 50I : 2x, 502, 505 : 2x, 51 I ,  514 en 543 : 2x 

Solitair aneurysma dissecans van de aorta descendens 6 maal : 27, 68, 278, 336, 462 en 479 
Solitair aneurysma dissecans van de aorta abdominalis 2 maal : 68 en 79F 
Aneurysma dissecans van de arteria pulmonalis I maal : 392 
(Pseudo)-coarctatio aortae I5 maal : 66, 79F, 97, I47, 1 54, 1 60, 205, 227, 243, 314E, 3 17, 
322, 366, 378 en 5 1 1  
Hypoplasie van de aorta 9 maal : 70, 202, 245 : 3 x, 294, 310, 383 en 542 
Aorta-insufficiëntie zonder aneurysma aortae 6 maal : 227, 364F, 383, 445, 522 en 535 
Aneurysma dissecans aortae zonder intirnascheur 2 maal : 16 en 505 
Dissectie van de aorta in de graviditeit 6 maal : 27, 68, 86, 243, 300 en 378 
Genezen aneurysma dissecans van de aorta 3 maal : 89, 230 en 330 
Tetralogie van Fallot I maal : 2 
Pseudotruncus afteriosus 1 maal : 214 

Aneurysma van het membraneuze deel van het septurn ventriculorum + ventrikelsepturn
defect 1 maal : 440 
Linker arteria subciavia en carotis uit één oorsprong 1 maal : 23 
Linker arteria carotis ontspringend uit de arteria anonyma 1 maal : 425 
Aneurysma dissecans van de linker arteria carotis communis I maal : 1 6  
Aneurysma fusiforme van de arteria carotis ex tema 1 maal : 300 
Aneurysma van de arteria humoralis 1 maal : 473 
Aneurysma fusiforme van de arteria coeliaca I maal : 422 
Aneurysma fusiforme van de arteriae iliacae communes 2 maal : 68 en 147 
Beide arteriae subclaviae ontspringend uit één stam 1 maal : 2 
Linker arteria subciavia loopt achter de oesofagus door I maal : 2 
Hesenbasisarteriën en carotiden vernauwd met verdikking van hun wand 1 maal : 278 
Rechter arteria coronaria met een abnormale tak 1 maal : 443 
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Linker arteria coronaria verdubbeld 1 maal : 470 
Verdubbeling van het ostium van de linker arteria coronaria 1 maal : 361 
Linker arteria coronaria met twee accessoire ostia 1 maal : 364F 
Slechts één coronair ostium 1 maal : 463 
Aneurysma dissecans van de rechter arteria coronaria 1 maal : 3 1 5  
Biopsie uit de arteria femoralis negatief e n  bij d e  obductie kort hierna een elastische degene
ratie hierin 1 maal : 4 73 
Atherosclerose van de arteria pulmonalis 1 maal : 1 1  
Pericarditis 6 maal : 89, 358, 378, 425, 431 en 463 
Atriumfibrilleren 1 1  maal : Spickard, 5, 23, 70, 245, 3 1 9 :  2x, 330, 336, 348 en 364F 
Rechter bundeltakblok 7 maal : 5, 1 95, 253, 360A, 392, 443 en 473 
Linker bundeltakblok 3 maal : 63, 70 en 201 
Atrioventriculair blok 6 maal : 9, 63, 317, 360A, 473 en 506 
Supraventriculaire tachycardie 2 maal: 364F en 392 
Onbenoemde aritmie 2 maal : 425 en 443 
Meer dan minimale fibrose van het myocard 26 maal : 9, 43, 70, 89, 1 04, 121,  1 5 1 ,  1 60, 
209, 227 : 2x, 268, 312, 335, 392: 2x, 425, 443, 470, 491 :  3 x, 501, 506, 542 en 548 
Zeer grote harten 33 maal : Strayhorn, 5, 1 5, 23, 63, 70, 121,  1 5 1 ,  160, 227, 230, 243, 253, 
268, 270, 278 : 2x, 3 1 7, 330, 348, 358, 392: 2x, 425, 431 , 443, 470: 2x, 473, 479, 502, 542 en 548 

Geen vermelding van het microscopisch onderzoek van de aorta 43 maal. 
Geen afwijkingen bij microscopisch onderzoek van de aorta 8 maal : 40, 70, 227, 
245 : 2x, 3 1 5, 348 en 364F, waarvan slechts twee een aneurysma aortae hadden. 
De specifieke microscopische afwijkingen in de aorta werden dus bij 107 van 
de 158 patiënten gevonden. 
De specifieke microscopische afwijkingen werden 13 maal in de aorta gevonden 
buiten het ascendens deel : 1 54, 185C, 268, 270, 276, 361,  364C, 424, 43 1 ,  443, 
473, 502 en 505. 
De specifieke microscopische afwijkingen werden in de aorta gevonden zonder 
dat er een aneurysma aortae was door 551 . 
De specifieke microscopische afwijkingen werden 19 maal gevonden in de arteria 
pulmonalis : 2, 5, 9, 23, 27, 89, 104, 1 5 1 ,  185C, 3 17, 336, 358, 364F : 2x, 431 ,  
443, 463, 505 en 506. 
De specifieke microscopische afwijkingen werden 19  maal gevonden in andere 
arteriën dan de aorta en de arteria pulmonalis : 1 6, 68 : 2x, 147, 185C, 268, 278 : 
2x, 3 14E, 3 1 5, 322, 358, 361, 392, 424, 43 1 ,  443, 502 en 505. 
Geslacht of leeftijd werden bij zeven patiënten niet opgegeven. Van de resteren
de 1 5 1  patiënten waren 9 1  mannen en 60 vrouwen. 
De verdeling over de verschillende leeftijden was als volgt : 

Leeftijd 0-1 1  jaar 
Leeftijd 1 1-21 jaar 
Leeftijd 21-3 1  jaar 
Leeftijd 3 1-41 jaar 
Leeftijd 41 en ouder 

Mannen 

1 1  
14 
38 
22 

6 

Vrouwen 

1 1  
1 1  
20 
1 1  
7 
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Bolande (79L) beschrijft in 1964 zes obducties waarbij steeds een elastische 
degeneratie van de aorta, één maal een atriumseptumdefect (ostium secundum), 
één maal een membraneus ventrikelseptumdefect en één maal aneurysmata van 
de sinus Valsalvae werden gevonden. 

Childers (104G) vermeldde in 1964 nog een vrouw van 30 jaar met myopie 
en de habitusafwijkingen van het syndroom van Marfan, doch zonder zeker 
geval hiervan in de familie. Zij overleed aan decompensatio cordis en had een 
aneurysma van de linker sinus Valsalvae, een sacculair aneurysma van de ar
teria pulmonalis, een ontbreken van een pulmonaalklep en een VSD. De aorta 
was smal. Bij microscopisch onderzoek werd een cystische medianecrasis gevon
den in de arteria pulmonalis en de aorta. 

Wij zelfkunnen ook enige obducties vermelden (zie eigen klinisch onderzoek) 
nl. : 1 .  Ec 22 ; 2. A6 ; 3. uit Stamboom IV patiënte V13. Op vier jaar was al 
vastgesteld dat patiënte lange dunne vingers en lange magere benen had. In de 
gewrichten was er ook duidelijk  te grote beweeglijkheid mogelijk. Er was een 
myopie en astigmatisme, doch geen lensdislocatie. Zij is op de leeftijd van 
24 jaar overleden. Al jaren had zij toen angineuze klachten en vanaf 23 jaar 
decompensatieklachten. Er was een duidelijke aorta-insufficiëntie. In de gravi
diteit op haar 24 jaar aanvankelijk weinig klachten, maar later toenemende 
angine d'effort en decompensatio cordis. 

E. C. G. : sterke linkshypertrofie. Plotseling in zeer korte tijd overleden. 
Het linker hartgedeelte was sterk verwijd, vooral de linker ventrikel, die ook 

hypertrofisch was. Het ostium aortae was duidelijk verwijd en de aortakleppen 
waren groot, doch niet verdikt. Het gewicht van het hart was 740 gram. De 
aorta ascendens was enorm verwijd. Vlak distaal van de kleppen was er een 
dwars verlopende, verse scheur in de intima. Distaal hiervan was er een oudere, 
dwars verlopende scheur in de binnenste lagen van de aorta. Er was een isth
musstenose. Ter plaatse hiervan was er een dwars verlopende membraan in de 
aorta, die juist een gewoon potlood doorliet. Vlak distaal van deze stenose was 
er aan de aortaboog een oud aneurysma dissecans met twee intirnascheuren op 
7 cm van elkaar en een gladde wand. Microscopisch onderzoek van deze aorta 
is helaas niet bekend. Patiënte was onder behandeling van Dr. Kooi in Haar
lem. 4. Stamboom IV VIS. Op 21 jaar bij keuring souffie ontdekt. Geen habi
tusafwijkingen, behalve hoog gehemelte. Lensdislocatie en aorta-insufficiëntie. 
Op 23 jaar plots overleden. Bij obductie : aneurysma dissecans aortae ascen
dens met doorbraak naar pericard en hypoplasia aortae. 
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Hoofdstuk V 

OOGAFWIJ KING EN 

Wij zullen hier eerst weer een klinische beschrijving geven en daarna, mede 
aan de hand van de bij het pathologisch-anatomisch onderzoek gevonden af
wijkingen, ingaan op de pathogenese. 

S Y MPTOMATOLOG I E  

De voornaamste oogafwijkingen zijn : 
I .  Lensdislocatie, of ectopia 

lentis congenita 
2. Iridodonesis 
3. Microsfaerofakie 
4. Veranderingen aan de 

zonuiavezels 
5. Refractie-afwijkingen 
6. Irishypoplasie of -atrofie 
7. Miosis 
8. Ablatio retinae 
9. Glaucoom 
I 0 Zichtbare resten van 

mesodermaal weefsel 

Verder komen vrij veel voor:  
A. Megalocornea 
B. Lenscolobomen 
C. Iriscolobomen 
D. Blauwe sclerae 
E. Keratoconus 
F. Congenitale cataract 
G. Strabismus 
H. Astigmatisme 

1. Lensdislocatie, of ectopia lentis congenita 

Elschig ( 430) onderscheidt de volgende vormen van lensdislocaties : 
A. De verworvene : a. Door uitwendige oorzaken. Een trauma is in 56 pro

cent de oorzaak van het ontstaan van Jensdislocaties, en de dislocatie is hierbij 
in 98,7 procent unilateraal. b. Secundair aan oogziekten : Deze categorie vormt 
28,8 procent der gevallen, en de Jensdislocatie is hierbij in 67 procent unila
teraal. 

B. De congenitale enfof hereditaire: Hieronder ressorteren 14,4 procent der 
gevallen, waarvan slechts 8, 7 procent unilateraal is. Men onderscheidt in deze 
groep : 

a. Ectopia Jentis simplex : Deze aandoening is regulair, of soms ook irregu
Iair dominant erfelijk, en is frequent een uiting van het bestaan van het syn-
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droom van Marfan. Ook bij het syndroom van Marchesani komt deze vorm 
voor. Volgens McKusick (321) behoort 70-75 procent van deze groep tot het 
syndroom van Marfan, en volgens Marfan (333) heeft 50 procent van de pa
tiënten met een lensluxatie een syndroom van Marfan. 

b. Ectopia lentis et pupillae : Deze aandoening is recessief erfelijk en niet 
verwant met het syndroom van Marfan of andere constitutionele afwijkingen. 

Francheschetti (526) onderscheidt een "ectopia lentis", waarbij de lens op de 
verkeerde plaats is aangelegd, en de veel frequentere "dislocatio lentis", waar
bij de lens aanvankelijk nog op de normale plaats ligt, doch later spontaan 
disloceert ten gevolge van een aangeboren afwijking in het oog. In de literatuur 
wordt dit onderscheid meestal niet gemaakt, en worden de termen "luxatie", 

"dislocatie" en "ectopie" door elkaar gebruikt, en wordt ook vaak van "con
genitaal" gesproken, terwijl  absoluut geen zekerheid bestaat dat de afwijking 
er bij de geboorte reeds was. Bij het syndroom van Marfan is de dislocatie lang 
niet altijd bij de geboorte aanwezig. Het is echter moeilijk te bepalen, hoe vaak 
dit wél het geval is. Een geringe dislocatie is meestal alleen vast te stellen na 
maximale pupilverwij ding, welke juist bij het syndroom van Marfan vaak niet 
te bereiken valt. 

De congenitale enfof hereditaire lensdislocatie 

Deze is vrijwel steeds bilateraal en in beide ogen in dezelfde richting, en wel 
naar boven buiten. Last (292) vond bij 1 33 patiënten (man : vrouw 1,4: 1 )  met 
een lensdislocatie bij het syndroom van Marfan, waarbij de richting aangegeven 
was, in 65 procent een dislocatie naar boven - temporaal of nasaal - en in 
35 procent naar onderen - temporaal of nasaal -. BeHavia (36) vond in 75 pro
cent een verplaatsing naar boven, in 1 5  procent naar onderen en in 10 procent 
zuiver naar lateraal of mediaal. De verplaatsing heeft dus voornamelijk plaats 
in verticale richting. 

Een asymmetrische dislocatie is zelden gevonden bij het syndroom van Mar
fan, nl. door BeHavia (36 : 2x), Faldi (1 52), King (1934), Lekieffre (3 14C : 4x), 
Matbis (1940 : 2x), Montanelli (1954) en Tichomirow (499). 

Een unilaterale dislocatie wordt eveneens door weinig auteurs beschreven : 
Dimond (121), Etter (141), Langerou (290), Lloyd (306), Malbran (329), Olcott 
383), Parker (394), Rados (419), Reeve (423), en Traisman (502). Dorello (124) 
beschreef deze dislocatievorm ook en vond hem in de literatuur slechts bij vier 
van de 200 patiënten met een lensdislocatie. 

Men kent verschillende graden van dislocatie, vanaf een subluxatio lentis 
zonder iridodonesis, die alleen bij maximale verwijding van de pupil te vinden 
is, tot een volledige luxatie, waarbij de lens in haar geheel haar bed heeft ver-
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laten en niet meer in het pupilvak te zien is, tenzij ze naar de voorkamer is 
gedisloceerd (afb. 1 3  en 14). 

De lens scheurt zich bij de dislocatie steeds meer van de zonuiavezels los. 
Volledige losscheuring van de lens van de zonula geschiedt vaak na een, voor 
het normale oog gering, trauma. 

De lens kan luxeren naar het glasvocht en naar de voorste oogkamer. Soms 
verplaatst zij zich van het glasvocht naar de voorste oogkamer en terug bij ver
schillende lichaamshoudingen, en ook bij een overgang van licht naar donker 
(pupilverwijding). De dislocatie is vaak progrediënt, en na volledige luxatie zakt 
de lens vaak door eigen zwaarte naar onderen. 

Op de duur kunnen er vertroebelingen alsook een verkalking in de lens op
treden. De onder in het glasvocht liggende lens kan weer in het pupilvlak ko
men bij voorover bukken, met als gevolg een plotselinge visusverandering. 

Door de lensdislocatie wordt het pupilvlak verdeeld in een myoop deel met 
lens, en een donkerder en, vaak onder gelegen, hypermetroop afaak deel. Dit 
leidt soms tot een monoculaire diplopie ( 175). 

Het vinden van een lensdislocatie kan heel moeilijk zijn, doordat de pupil 
zich vaak slecht laat verwijden. 

2. lridodonesis 

Dit is een, bij het plotseling op en neer bewegen van het oog, trillen van het 
deel van de iris dat niet meer door de lens gesteund wordt (ook "Irisschlottern" 

genoemd). Het is een symptoom dat gemakkelijk is vast te stellen en zeer op
vallend is als men het kent, en dat de ouders bij een tweede kind met dit syn
droom vaak doet vermoeden dat er iets met de ogen mis is. Het ontbreken er
van maakt een lensdislocatie minder waarschijnlijk, doch sluit ze absoluut niet 
uit. Omgekeerd berust de iridodonesis meestal op een lensdislocatie, doch kan 
ook zonder deze voorkomen bij microsfaerofakie. 

3. Microsfaerofakie 

Hierbij heeft de lens een verkleinde aequatoriale (van links naar rechts lo
pende) en een vergrote sagittale doorsnede. Zij is verkleind en nadert de kogel
gestalte. Soms is ze zo klein, dat de hele lensrand bij verwijding van de pupil 
zichtbaar is (33 1  ). Dit benadert de verhoudingen die wij zien bij zoogdieren en 
het menselijke foetus, wat zou kunnen wijzen op een stoornis in de lensont
wikkeling. 

Een congenitale enjofhereditaire dislocatio lentis kan gepaard gaan met een 
microsfaerofakie. De frequentie van deze combinatie wordt zeer verschillend op-
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gegeven. Sommige auteurs vinden haar zeldzaam (Marchesani (33 1) en Schmid 
(451)). Anderen frequent (Betetto (42), Fleischer (166), Lavoie (293), Lloyd 
(307), Lekieffre (3 14C), Marfan (333), Rados (419) en Wegellus (534)). 

Het juiste inzicht in deze wordt nog bemoeilijkt doordat de lenzen, die zeker 
vóór volledige dislocatie, normaal van grootte kunnen zijn (Schmid (451) en 
Weve (541)), hierna nog kleiner, troebel of verkalkt kunnen worden, zodat het 
stadium waarin men de patiënt ziet het oordeel over de lensgrootte kan be
invloeden. 

Sommigen achten de lens meestal normaal van grootte, doch wel sterker ge
kromd dan normaal (sfaerofakie). Volgens Francheschetti (526) zijn micro- en 
sfaerofakie echter "niet te scheiden begrippen". 

Schmid (451) en ook Lisch (303) wijzen erop, dat men bij de microsfaerofa
kie soms de lineaire lichtreflex van Meyer en Saeger ziet : bij instelling van de 
lichtbundel op de aequator ontstaat langs de achterste kapsel een smalle half
cirkelvormige Iichtreflex, die loopt in de richting tegenovergesteld aan die van 
de lichtstroom. Volgens Lisch, die dit vond bij alle vijftien patiënten met een 
microsfaerofakie, die hij erop onderzocht, duidt deze reflex op een microsfae
rofakie. 

Volgens Last (292) komt (micro)sfaerofakie voor bij twaalf procent van de 
patiënten met het syndroom van Marfan. Zij is vrijwel steeds bilateraal (3 14C). 

Wij vonden in de literatuur de volgende cijfers over metingen van de door
snee en het gewicht van de lens, zowel bij normalen als bij patiënten met het syn
droom van Marfan : Volgens Pristley-Smith is het gemiddelde normale lens
gewicht op de leeftijd van 20-28 jaar 174 mg, volgens Sappey is het bij volwas
senen 218  mg, volgens Grunert 221 mg, en volgens Vierort 280-290 mg. 

Volgens Pristley-Smith is de aequatoriale doorsnee van de lens tussen 20-28 
jaar gemiddeld 8,67 rnm. 

De lensdikte is, volgens Helmholtz, gemiddeld 3,414-3,801 rnm. 
Lisch (558) vond nu bij een meisje van veertien jaar, die typisch het syndroom 

van Marfan vertoonde met een bilaterale lensluxatie, dat een verwijderde lens 
een aequatoriale doorsnede had van vijf mm, een sagittale van vier mm en een 
gewicht van 120 rng. Volgens Kallius passen deze maten bij het oog van een 
kind van zeven maanden. 

Schmelzer (225) vond bij een vrouw van 33 met het typische syndroom van 
Marfan een bilaterale lensdislocatie, een aequatoriale doorsnede van 7, I mm 
en een sagitale doorsnede van 4,2 mm. 

Bakker (29) vond bij een jongen van zestien jaar met het typische syndroom 
van Marfan en een bilaterale lensdislocatie, aan één oog een aequatoriale lens
doorsnede van 6,3 mm, een sagittale van 4,5 mm en een lensgewicht van 1 1 2  
mg. Bij een jongen van achttien, met eveneens een typisch syndroom van Mar-
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fan en bilaterale lensdislocatie, vond hij aan het éne oog een aequatoriale door
snede van 6,9 mm, een sagitale van 5 mm en een lensgewicht van 120 mg, en 
aan het andere oog een aequatoriale lensdoorsnede van 6,9 mm, een sagitale 
van 3,7 mm en een lensgewicht van 97 mg. In al deze gevallen was dus wel een 
duidelijke microsfaerofakie aanwezig. 

4. Veranderingen aan de zonuiavezels 

Herhaaldelijk  zijn bij dislocatio lentis bij het syndroom van Marfan normaal 
uitziende zonuiavezels beschreven (35, 354, 452 en 5 19). 

Bij toenemende dislocatio lentis worden de zonuiavezels heterolateraal steeds 
meer uitgerekt en scheuren ze uiteindelijk. Hiernaast wordt echter door vele 
auteurs aangenomen, dat er primair een zonuiadysplasie is, die de oorzaak 
vormt van de lensdislocatie (176 en 1 82). 

Beschreven worden : 
a. een uitrekking, verdunning, breken en afscheuren van de zonuiavezels ; 
b. een vermindering van hun aantal, waarbij zij verder uiteen staan dan nor

maal, of zelfs totaal ontbreken in een bepaald segment (344) ; 
c. korte, platte of kurketrekkervormig gedraaide vezels (339) ; 
d. puntvormige, bruine pigmentverdichtingen op de vezels bij hun aanhech

tingsplaats aan de lens, die mogelijk resten zijn van geresorbeerde vezels (344 
en 399). Deze puntvormige, bruine pigmentverdichtingen worden ook bij mi
croscopisch onderzoek gevonden (286) ; 

e. een verslapping van de vezels (322). 
Deze veranderingen in de zonuiavezels zien wij meestal op een plaats, tegen

overgesteld aan de richting van de lensluxatie, dus meestal onder (343). 
Over de frequentie der zonuiaveranderingen vindt men in de literatuur zeer 

uiteenlopende meningen. De zonuiavezels zouden volgens Francheschetti soms 
intact zijn, doch vaker verminderd in aantal of anderszins veranderd of, in ex
treme gevallen, afwezig. 

Volgens Betetto (42) echter zijn zij meestal normaal. 

5. Refractie-afwijkingen 

Myopie 

Dit is een zeer frequent voorkomend symptoom, volgens Zentmayer (1936) 
voorkomend bij 60, en volgens Clarke (1939) zelfs bij 90 procent van de pa
tiënten. De oorzaak moet, volgens Black (46), Fast (292), Lloyd (306), Meijer 
(345) en Thaden (496) worden gezocht in een abnormaal sterke kromming van 
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de, zich ook nog vaak in het pupilvlak bevindende, lens en niet in een verlen
ging van de oogas. 

Hiervoor pleiten het ontbreken van myopische afwijkingen in de fundus, als : 
conusvorming, sclerasikkel en pigmentirregulariteiten (343), en eveneens het feit 
dat na lensextirpatie de normaal te verwachten refractie voor een afaak oog 
te vinden is. 

Volgens Lloyd (306) en Lekieffre (314C) is er soms toch wel een myopisch 
fundus beeld. 

Het ontstaan van een myopie kan ook worden bevorderd door abnormale 
rekbaarheid of te sterke groei van cornea en sclera, met als gevolg een verlen
ging van het oog (Starke (475), Weve (539) en McKusick (542)). 

Weve (539) en Burch (75) vermelden myopieën van 40-60 dioptrie, doch ge
ven aan, dat ze meestal veel minder sterk zijn. Lavoie (293) zegt dat de myopie 
meestal 10-20 dioptrieën bedraagt. 

Na een volledige lensluxatie ontstaat er een hoge hypermetropie, die dus zeld
zamer is dan de myopie (526 en 540). 

Francheschetti (526) zegt "Een subluxatio lentis is nog wel te verenigen met 
een vrij goede visus, doch bij volledige luxatie treedt gemakkelijk een glaucoom 
op en is de lens vaak klein en wisselend van plaats, zodat de visus veel slechter 
wordt". 

6. Irishypoplasie of -atrofie 

Deze wordt vrij dikwijls beschreven (75, 125, 190, 343, 418  en 446), maar 
komt lang niet bij alle patiënten voor. 

De iris is, volgens de meerderheid der auteurs, atrofisch voor wat betreft de 
normale crypten en trabekels, en gedepigmenteerd vooral in de nabijheid van 
de pupil. Bovendien is zij vaak rigide en niet of slecht reagerend op atropine 
(42). Ook Lavoie (293) vond de iris meestal dun, pigmentarm, met vaak een 
ontbreken of een slecht aangeduid zijn van de crypten en colorette (pag. 85). 
Volgens Sautter (446) is zij vaak doorlichtbaar. 

Ook Pahva ( 417) vond haar meestal lichter van kleur en meer egaal van te
kening, met ontbreken der crypten. 

Saint Martin (339) geeft drie mogelijke verklaringen voor deze irishypo-
plasieën, namelijk 

a. dat zij een uiting zijn van de algemene slechte spierontwikkeling; 

b. dat zij een gevolg zijn van het glaucoom ; 

c. dat zij ontstaan door druk van de geluxeerde lens op de iris. 

Anderen, o.a. Passow (397), zien de irisatrofie en de depigmentatie (dystro-
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fie) als een primaire slechte ontwikkeling van de iris, terwij l  volgens hen, ook 
het corpus ciliare primair slecht ontwikkeld is. 

7. Miosis 

Dit is een frequent gevonden symptoom (496), veroorzaakt door de hypo
plasie, of het ontbreken van de musculus dilatator pupillae (421 ,  475 en 535), 
welke, volgens Ida Mann (176), van ectodermale oorsprong is. Ook kan het ver
oorzaakt worden door een persisteren van fibreus weefsel van mesodermale af
komst (384 en 418). De miosis is vaak resistent tegen mydriatica. 

Dvorak ( 130) dacht als verklaring voor de miosis ook aan een hypoplasie 
van de pars retinae iridis en van het ligamenturn suspensorium van de lens. 

Lavoie (293) ziet in de miosis een compensatiemechanisme om de visusaber
ratie en diplopie, die zouden optreden als de pupil steeds in de half verwijde 
staat was, tegen te gaan. De verdeling van de pupil in een afaak en een faak 
deel kan nl. leiden tot een monoculaire diplopie of een binoculaire quadri
diplopie. 

8. Ablatio retinae 

Deze kan spontaan optreden of, na een gering trauma, b.v. een klap op het 
hoofd (55), doch wordt vooral gezien en gevreesd na een operatie aan de ge
luxeerde lens (306). McKusick (542) ziet het frequent optreden van een ablatio 
deels als een gevolg van een verlenging van de oogbol, deels als gevolg van af
wijkingen in de retina zelf, daar de ablatio vaak voorkomt bij slechts lichte 
myopie. Door Sautter (475) wordt een verklaring voor de ablatio gezocht in 
een mechanische inwerking van het zich op en neer bewegen van lens en iris, op 
of in een dysplasie van - de retina. Hij zag multipele, vaak samenhangende, ga
ten aan de periferie van de retina, en dacht dus dat ook het retinaweefsel zelfmin
derwaardig was. Ook Bengisu (37) ziet in een operatie slechts een aanleiding 
(auslösender Moment), doch zoekt de oorzaak in een dystrofie van de chorioidea 
en retina, en vooral in een sclerose van de chorioidea. Volgens Bertrand ( 40) zijn 
de laesies van de retina en de chorioidea bij het syndroom van Marfan niet 
constant, doch wel frequent, en vormen zij een groot gevaar. Zelfs als zij be
perkt blijven tot een pigmentverschuiving en plaatselijke atrofie, zouden zij 
spontaan of na een lensoperatie kunnen leiden tot een ablatio. 

Ook Lloyd (3 16) zegt, dat nogal eens duidelijk chorioideaveranderingen ge
vonden werden, zelfs bij kinderen. 

Wij vonden in de literatuur verder nog het volgende vermeld over de dege
neratieve afwijkingen der chorioidea en retina : 

7 1  



a. Chorioideaveranderingen 

Een chorioiditis : King 1934 : 2x, 344 en 461 
Een sclerosis der chorioideavaten : 129, 306 en 3 14C 
Een atrofie van de chorioidea : 42, 88, 1 19, 1 79, Landucci 1951 en 308 
Een chorioretinitis : 36, 85, 314C, 461 en 537, Ellis 193 1 ,  Isnel 1935 en No

becourt 1938 

b. Retinaveranderingen 

Afwijkingen in het vaatverloop in de retina : 306, 314C, 384, 527 en Bietti 1945 
Atrofie : 36 : 2x, 304 en 308 
Papilanomalieën : 36 en 45 1 
Maculaveranderingen : 65, 178, 314C, 316, 499, Mariotti 1950 en Schilling 

1936 
Alleen een degeneratie of een ontsteking van de chorioidea en retina lijken 

ons hiervan als oorzaak van een ablatio in aanmerking te komen. 
Wij kregen dus uit de literatuur niet de indruk, dat deze veranderingen aan 

de chorioidea en de retina zo frequent zijn. Wij menen echter te moeten aan
nemen, dat er door de meeste onderzoekers niet zorgvuldig genoeg op gelet is, 
daar het zeer onwaarschijnlijk is, dat de zo vaak spontaan of postoperatief op
tredende ablatio plaats heeft in een van te voren normale retina. 

Zeeman (555) zoekt de oorzaak van de ablatio retinae in persisterende glas
vochtvezels. In ieder geval vindt men nogal eens glasvochttroebelingen bij het 
syndroom van Marfan, en een stoornis in het glasvocht zou heel goed een abla
tio kunnen bevorderen. 

In geval van een ablatio bij het syndroom van Marfan is volgens Georgiades 
(190) de retina vrijwel steeds horizontaal opgevouwen. Hij vond slechts een 
maal dat deze verticaal geplooid was. 

9. Glaucoom 

Bij het syndroom van Marfan kan een drukstijging zonder een lensluxatie 
ontstaan door de druk die de lens op de iris uitoefent, en door de vaak voor
komende afvlakking der kamerhoeken. Lavoie (293) zegt, dat een drukstijging 
bij lensdislocatie kan ontstaan doordat de lens de kamerhoek, dus de toegang 
tot het kanaal van Schlemm, afsluit. Het glaucoom komt in 1 I 3 der gevallen 
voor (45 1). Frequent wordt het gezien bij een lensluxatie naar de voorste oog
kamer en gebruik van miotica, waarbij de lens klem kan raken, doch ook bij 
een lensluxatie naar het glasvocht kan zich een secundair glaucoom ontwik
kelen (404). 
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10. Resten van mesodermaal weefsel 

Het vóórkomen van resten van de pupilmembraan, of van andere delen van 
de tuncia vasculosa lentis, wordt nogal eens vermeld : 36 : 2x, 42 : 2x, 54, 83, 
91, 1 10, 178, 198, King 1934, 302, 306 : 2x, 3 14C : 3x, 368 en Schmieding 
1939 : 2x. Volgens K. Lisch (302) komen zij vrij frequent voor. 

Oogafwijkingen die minder vaak bij het syndroom van Marfan vóórkomen zijn 

A. Megalocornea 

Van deze kent men verschillende vormen, nl. :  
a. de recessief erfelijke vorm, welke het meest frequent is ; 
b. de op zichzelf staande dominant erfelijke vorm ; 
c. de dominant erfelijke vorm bij het syndroom van Marfan. 
Deze laatste is nogal eens vermeld : 36, 3 7, 54, 7 5 :  3 x, 82, 85 : 2 x, 91 ,  1 1 8, 

132, 149, 1 67, 184, 194, 1 95, 222, 246, Bhat 1946, 252, 286 : 2x, Dahlerup 1942, 
3 14C : 2x, 3 14E, 339, 343, Grosser, 416, 438, 482, Moniz, 496, 538 en 551 .  

Bij de megalocornea hoeft er  geen megalofthalmus te  zijn, doch is  vaak al
leen het voorste deel van de bulbus vergroot ( 184 en 526). Typisch voor de me
galocornea is een verdieping van de voorste oogkamer. 

Friede en Kaiser (1 84) geloven, dat de megalocornea ontstaat door een te 
grote aanleg van de sclera-opening. Deze bestaat reeds bij de geboorte. Hoe ver
der een dier van de mens af staat, hoe groter de verhouding wordt van de door
snede van de cornea ten opzichte van de doorsnede van de bulbus, en ook bij 
een baby is deze verhouding groter dan bij een volwassene. Er zou dus een 
behoud zijn van de embryonale verhoudingen door een ontwikkelingsstoornis. 

Seefelder vond bij de megalocornea de dikte van de cornea afgenomen, ter
wijl Lavoie (293) vermeldt, dat de corneadikte hierbij meestal normaal is, doch 
een enkele keer zo gering, dat een keratoconus ontstaat. Deze laatste werd ook 
beschreven door Storck 1952 en anderen (16, 222 en 482). 

Weve (540) en McKusick (364F) geloven dat de megalocornea, en ook de 
megaloglobus, ontstaan door een abnormale rekbaarheid van de mesodermale 
sclera en cornea. 

B. Lensco/obomen 

Weve (539) en Francheschetti (526) zien als oorzaken hiervan een plaatselijk 
onvolkomen aangelegd zijn van de zonula, b.v. door persisterend medoder
maal weefsel, of een verscheuring der zonuiavezels in een bepaald segment in 
de vroege jeugd. Experimenteel wegnemen van een deel van de zonula (Wesse-
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ley) geeft aanleiding tot de vorming van een lenscoloboom. De lens heeft langs 
haar gehele omtrek de trek van de zonula nodig voor haar ontwikkeling. 

Wij kunnen de lenscolobomen verdelen in de typische en de atypische. 

De typische zitten meestal in het onderste deel van de lens, in de richting van 
de foetaalspleet in of vlak naast de mediaanlijn, en de atypische in een andere 
richting. Bij het syndroom van Marfan zien wij de typische vorm, welke door 
Francheschetti (526) wordt beschouwd als te zijn ontstaan door een stoornis 
in de sluiting van de embryologische geul in de oogbeker. 

De lenscolobomen komen, volgens de meeste auteurs, slechts in een klein 
deel der gevallen samen met een ectopia lentis voor. In de serie van Broek was 
dit slechts bij twee van de 132 patiënten het geval, en slechts tien colohomen 
waren bilateraal. De lenscolobomen kunnen samen met iriscolobomen voor
komen, hetgeen veroorzaakt zou worden door persisterende capsulopupillaire 
vezels. Als deze in de vierde maand van de embryonale ontwikkeling nog bestaan, 
zouden zij de groei van de zonuiavezels en van de iris kunnen storen (526). 

Lenscolobomen worden o.a. beschreven door Van der Hoeve (23 1), Waarden
burg (526), Wagner (527), Weill (535) en Weve (540) - bilateraal - en door 
Becker (35), Breton (60 : 3 x), Bueckler (71), Davenport (1 10), Francheschetti 
(177), François (178), Gödl (198), IGlgore (269), IGng (1934 : 2x), Kubik (284), 
Schmoeger (452) en Wibo (1936) - unilateraal -. 

Lekieffre (3 14C) vond de lensvorm bij 23 patiënten met het syndroom van 
Marfan slechts drie maal normaal, of de lens nu gedisloceerd was of niet. Hij 
vond als afwijkingen hiervan : 

a. irregulariteit of afplatting van de rand van de lens (zeven maal) ; 
b. colohomen of misvormingen van de lens, en wel één enkel coloboom (drie 

maal), bilateraal, symmetrisch, multipele colohomen (vijf maal), of een meer 
uitgebreide misvorming bestaande uit een hypo- of aplasie van de hele onder
kant van de lens (vijf maal). 

C. Irisco/obomen 

Zijn ook nogal eens beschreven (198, 475, 483, 535, Wibo 1936, Gelfand en 
Nobecourt 1938), doch blijven zeldzaam. 

D. Blauwe sclerae 

Volgens Lavoie (293) en Francheschetti (1 85) ontstaan zij waarschijnlijk al
leen door de verminderde dikte van de sclera ( mesodermale stoornis), waardoor 
dan de chorioidea doorschemert. Ook zij worden betrekkelijk zelden beschreven 
(46 : 5 x, 85 : 3 x, 3 14C : 3 x, 314E, 377 : 2x, 389, 416, 506, 551 ,  Ellis 193 1 ,  Fan-
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nema 1935, Kersley 1935, Ehtertsen, Semah 1938, Boudet 1939 en Glanzmann 
1940), doch vormen een nogal opvallend symptoom. 

E. Keratoconus 

Deze wordt door Lavoie (293) dus toegeschreven aan een abnormale dun
heid van de cornea, en zou dan ook passen in het beeld van de mesodermale 
stoornissen. Bij het syndroom van Marfan komt de keratoconus zeer zelden 
voor. 

F. Congenitale cataract 

Als men Weve's beschouwing over het ontstaan van de lensdislocatie ten gevol
ge van een dystrofie van de lens volgt, zou men zich ook kunnen voorstellen, dat 
een congenitale cataract ontstaat door mesodermale stoornissen. Bij het syn
droom van Marfan vonden wij een congenitale cataract betrekkelijk zelden ver
meld : l l , 42, 54, 65, 75 : 3 x, 93, 132, 141 ,  149, 185C, 304, 306 : 2x, 3 14C : 2x, 
322, 335, 358, 360A, 383, 396, 461 ,  462, 464, 475, 5 14, Mathis 1940, en Kahrs 
1943, en het blijft de vraag of het een typisch bij het syndroom van Marfan 
behorende afwijking is. 

G. Strobismus 

Ook dit wordt vrij frequent gevonden (88 en 272), doch zou volgens Lynas 
(304), secundair zijn aan de andere oogsymptomen. 

H. Astigmatisme 

Ook dit wordt nogal vaak gevonden (23 1,  272, 464, 535 en 540), en is waar
schijnlijk eveneens secundair aan de andere oogsymptomen. Volgens Betetto 
( 42) zou het astigmatisme bij de patiënten met het syndroom van Marfan niet 
frequenter voorkomen dan bij de normale bevolking. 

Vrij frequent worden bij het syndroom van Marfan nog andere oogafwijkin
gen vermeld, waarvan wij de samenhang met het syndroom niet direct konden 
zien. Wij willen hier echter toch een overzicht van geven : 

Wenkbrauwen: deze zijn soms doorlopend: 438 en 451 
Oogspleet: vergrote "epicanthic folds" :  1 92 

verschil in grootte der oogspleten : 272 
schuinverlopende oogspleten (en dan wel meestal antimongoloid) : 54, 235, 285, 314C, 475, 
485, 539, 551 en Rietschel 1917 
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korte onderste oogleden : 405 
een vernauwde oogspleet: 314C en 227 
bij de geboorte van een prematuur (zes maanden), nog niet geopende oogspleten (normale 
opening bij vijf maanden), en twee weken later opening hiervan : 284 

Ptosis: 53, 87, 377, 461, King 1934 en Kronenberg 1954 
hoogstand van het ene oog t.o.v. het andere: 68 en 149 
Homer: 364F 

Wimpers: deze ontbreken soms : Schilling 1936, 65, 153, 188 en 551 
Een accessoire M. obliquus inferior: 421 
Cornea: microcornea : 1 94, 263, 316, lsnel 1 935, en Landucci 1951 

abnormale pigmentaties van de cornea, resp. troebelingen (meestal secundair aan glaucoom of 
iritis (364F) : 36, 65, 85: 2x, 86, 88, 1 18, 149, 317, 461, 475 : 2x, 483 : 2 x  en 551 
een blauwe ring op de grens van cornea en conjunctiva : 235 

Iris: heterochromie: 91,  1 32 :  2x, 308, 317, 364F, 390, 400 en Eonerna 1935 
aniridie : Nobecourt : 1938 
vitiligo iridis : 286 
peripupillaire decolorisatie: 339 
ontbreken van de Bruchse membraan : 446 
veel vaten over de iris lopend zonder ontsteking: 71 
iridoschisis: Fronimopoulos 1956 
Atrofie van de iriswortel 193 
Adhesie van de iris aan de cornea-sclera : 85 en 421 

Dysgenesis mesodermalis van de iris en de cornea (stoornis in de mesodermale oogkamer
hoek) : 475 : 2 x  

Pupil: anisocorie : 1 1 , 83, 86, 87 : 2 x ,  149, 314C, 344, 446, Ebtertsen e n  Kvohny 1946 
ovale pupilvorm : 38, 285, 290, 344, 506 en Matbis 1 940 
corectopie : 35, 75, 83, 120, 1 32 :  3 x, 185, 231 ,  281 ,  339, 396, 482, 485, 539, McGraw 1 945, 
Bhat 1946, Clausen, Castellanous-Fonseca en Montanelli 1954 
mydriasis en accommodatieverlamming : 314C 

Corpus ciliare: atrofie : 475 
Megaloftha/mus: 54, 85 : 2x, 92, 207, 246, 252, 404, 535 en 539 
Hydrofthalmus: 37, 54, 75: 3x, 85, 149, 404, 535, 539, 551, Dahlkamp 1 942, Dahlerup 1 942, 

en Sabata 1 947 
Microfthalmus: 65, 85 : 2x en 329 

Hypertolerisme: dit is een craniofaciale deformiteit met een vergroting van het os sfenoid, 
een brede neusrug en een grote afstand tussen de ogen. Een enkele maal werd zij gezien in 
combinatie met het syndroom van Marfan : 36, 313, 418, 502 en 551 

Kleine pupi/afstand: 286 
Exoftha/mus: 23, 207, 304, 394: 2x, 463, 469, Pentagna 1932, Patterson 1 933, Dahlerup 

1 942, Coutto 1 944, Bietti 1 945, McGraw 1 945, Schoeider 1945, en Sachter 1 947 
Uvea: eetropion uveae : 42 
Chorioidea: colohomen : 1 98 en 1 1 0  
Retina: retinitis pigmentosa : 1 1 3, 1 32 :  2x, 519, 540, Boudet 1939 en Payche 

macula-coloboom : 36 en Puglisi-Duranti 1935 
pigment dystrofie en tapetoretinale degeneratie: 1 13, 132, 304, 329, 538, Cavkam 1 947 en 
Vignalon 1950 
atrofie van het tapeturn :  308 

Lenzen: afgeplatte lenzen : 1 10 :  2x 
Glasvocht: pigmentgranulae : 42 en 306 

troebelingen : 42, 306, 453, en King 1934 
atrofie : 538 
retrolentale fibroplasie : 548 

Oogzenuw: coloboom :  Pranco 1 948 
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atrofie : Weyers (551) 
Nystachmus: dit werd o.a. beschreven door Zuber 1928, Schilling 1 936, en anderen (54, 

356 en 448). Volgens Betetto (42) vormt het echter geen typisch symptoom 
Kleurenblindheid: 17, 53 en 386 
Voorste oogkamer: wij vonden deze in de literatuur beschreven als dieper, en vrijwel even 

vaak als ondieper dan normaal, en wij geloven dus niet dat een bepaalde diepte typisch is voor 
het syndroom van Marfan. 

P A THOG ENESE D ER OOG S Y MPTOMEN 

Voor een beter begrip hiervan dienen wij eerst in te gaan op de embryologie 
van het oog, waarbij, gezien de mesodermale theorie van Weve, de rol van het 
mesoderm speciaal de aandacht verdient. 

Vlak vóór de ora serrata ontstaan in de retina vouwen, welke zich ontwik
kelen tot het corpus ciliare (fig. 12), uit het epitheel waarvan de zonula ont-

Endotheel van de voorste oogkamer 

Voorste oogkamer 

Ooglid 

Cornea 
Conjunctiva 

Pars ciliaris _;4�����5;,�����?,::Ç���Ï Lens-epitheel 

retinae 

Pars optica 
retinae 

Spleet in de lens 

Tunica vasculosa 
lentis 

���:..;_ Pars iridica 
retinae 

V��- Pigmentlaag 

'"-.>ft::"- Zenuwlaag 
Sclera 

r--,..----:L Lensvezels 

Lenskapsel 

Corpus vitreum 

Fig. 12 Menselüke oogbol en oogleden op de leeftüd van drie maanden (longitudinale 
doorsnee) . 

springt, en die dus ook ectodermaal van oorsprong is. Nog meer naar voren 
ontwikkelt zich de zenuwlaag van de retina tot binnenkant van de iris tot aan 
de rand van de oogbeker, en de pigmentlaag van de retina vormt de buiten
kant van de iris tot aan de rand van de oogbeker (fig. 12, 1 3  en afb. 1 5). 

Uit het mesoderm worden gevormd : de cornea, de sclera, de chorioidea, de 
externe oogspieren, de conjunctivae, de orbita, de circulaire spiervezels van het 
corpus ciliare, de tunica vasculosa lentis en het irisstroma. Het stroma van de 
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iris en het corpus ciliare ontstaan uit de lamina iridopupillaris, een mesoderm
laag tussen de lens en de voorste oogkamer, waaruit ook de irisvaten voortko
men, o.a. de membrana pupillaris (het voorste deel van de tunica vasculosa 
lentis (fig. 12). 

Pigmentlaag 

Zenuwlaag 

Fissura choreoidea 

Steel van de oogbeker 

Voorste deel van de hersenen 
Fig. 13 Ontwikkeling van de oogbeker. 

Hoewel dus de lens, de zonula, het corpus ciliare, de m. dilatator pupillae 
en een deel van de iris ectodermale vormsels zijn, geloven de meeste auteurs aan 
een stoornis in de ontwikkeling van het mesoderm als oorzaak van de oogaf
wijkingen bij het syndroom van Marfan, zodat wij eerst deze mesodermale 
theorie en de haar steunende embryologische en pathologisch-anatomische 
vondsten zullen behandelen en hierna pas andere pathogenetische beschou
wingen. 

In het algemeen legt men ter verklaring van de afwijkingen aan de lens en de 
zonula, en van de hypoplasie van de m. dilatator pupillae, de meeste nadruk op 
een stoornis in de tunica vasculosa lentis. Ter verduidelijking volgt hier een 
kort overzicht van de ontwikkeling hiervan (13, 374, 451 en 526, Ida Mann en 
Wessely). 

Bij een embryo van 24 mm (acht weken) is de gehele lensaanleg reeds door 
mesoderm omgeven. Mesenchymcellen, die met het mesoderm van de schedel 
samenhangen, vormen een laag tussen het ectoderm en de oogblaas (afb. 1 5). 
Reeds van het 6 mm (ruim 4 weken) stadium af, groeien bloedvaten door de 
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oogbekerspleet in het binnenste van de oogbeker. Hier ontstaat een dicht vaat
werk, dat zich deels in het glasvocht vertakt (vasa hyaloidea) en deels ontwikkelt 
tot de tunica vasculosa lentis, welke aan de lensaequator met het mesoderm 
buiten de oogblaas samenhangt (fig. 1 2  en afb. 16). De lens zelf is gedurende 
de gehele embryonale ontwikkeling avasculair. De membrana pupillaris {het 
voorste deel van de tunica vasculosa lentis) ontstaat, volgens Francheschetti 
(526), in de derde maand, voornamelijk uit vaten uit de streek van de iris, nl. 
de achterste, lange ciliairarteriën. Reeds in het 50 mm (1 1 weken) stadium, 
atrofiëren de vasa hyaloideae. De grote, centraal gelegen, vaten (arteriae cen
trales hyaloideae) atrofiëren later. 

Normaliter moeten reeds in het 60 mm stadium (ruim twaalf weken), ter 
hoogte van de lensaequator, de capsulopupillaire vaten van de tunica vasculosa 
Ientis verdwenen zijn, zodat de fibrillen van de ophangband naar de lensaequator 
kunnen groeien en zich kunnen hechten aan de hyaline lenskapseL Dit kan men 
in het 65 mm stadium het eerst zien gebeuren. De membrana pupillaris, en de 
rest van de tunica vasculosa lentis, verdwijnen normaliter in het begin van de 
achtste maand. Pas in de tweede helft van de vierde maand groeit de iris vóór 
de lens (1 3). 

Als bewijzen voor stoornissen in de regressie van de tunica vasculosa lentis 
vindt men vaak resten van het achterste deel hiervan in de vorm van pigment
neerslagen op de achtervlakte van de lens (302, 45 1 en 523), en tevens vaak 
resten van de pupilmembraan (302) en pigmentcysten in de achterste oogkamer 
(Purtscher). 

Pigmentneerslagen op de lens kunnen ook het gevolg zijn van een bloeding 
of ontsteking, doch in de besproken gevallen was hiervoor geen aanwijzing 
(302, 451 en 523). 

Wij vinden, ter verklaring van de Jensdislocatie, twee zienswijzen die beide 
uitgaan van een stoornis in de regressie van de tunica vasculosa lentis : 

I .  Sommigen (Weve 539, Saint Martin 339 en Bakker 456) veronderstellen, 
dat een stoornis in de tunica vasculosa lentis óf aanleiding geeft tot een slechte 
voeding van de lens, waardoor deze in groei en ontwikkeling achterblijft en 
haar bolvorm (relatief grotere voor-achterwaartse diameter en kleinere aequa
toriale diameter dan normaal) kan behouden, óf deze ontwikkeling mechanisch 
hindert. Argumenten voor een stoornis in de lens als primaire oorzaak van de 
dislocatie zijn :  

A .  de  door Bakker gevonden tekenen van een ontwikkelingsstoornis van de 
lens (pag. 8 1 ) ;  

B.  de  microsfaerische lensvorm i s  min of  meer typisch voor zoogdieren en 
de foetus, en blijft min of meer behouden {Francheschetti 526) ; 

C. de zonuiavezels zijn vaak normaal van uiterlijk ;  

79 



D. Breton (59) vond een maal kleine bolle lenzen in situ en zag pas later een 
dislocatie optreden. Ook Kohn (276), Lekieffre (3 14C) en wij vonden dit. 

De zonuiavezels zouden volgens deze eerste theorie ten gevolge van de lens
afwijking uitgerekt worden en op één of meer plaatsen scheuren, met als gevolg 
een Jensdislocatie. Door deze dislocatie scheuren de zonuiavezels nog meer. 
Men vindt vaak gebroken, afgescheurde, met pigmentkorrels beslagen zonula
vezels, of in een bepaald segment een ontbreken van deze. 

2. Anderen (Schmid (45 1), Francheschetti (526), Kurz (286), Becker (35), 
Lutman (3 1 1), Lloyd (306) en Vogt (523)) geloven, dat een stoornis in de ont
wikkeling of een vertraagde regressie van de tunica vasculosa Ientis,� al naar 
gelang hun intensiteit en hun localisatie, aanleiding geven tot een stoornis 
in aanleg en/of insertie der zonulavezels. Men kan een stoornis vinden in de 
zon uia-aanhechting aan de lens en ook een aanhechting van de zon u! a aan de iris. 

Het wordt algemeen aanvaard, dat een (gelijkmatige) trek van de zonula no
dig is voor de groei van de lens. Bij een sectorvormige a- of hypoplasie van de 
zonula of een experimentele verwijdering van een deel ervan, kan een lens
dislocatie naar hetero-lateraal, een microsfaerofakie of een Ienscoloboom ont
staan (Wessely). 

De lensdislocatie is volgens deze auteurs het gevolg van een ongelijkmatige 
trek van de zonula aan de lens. Ook zonder zichtbare veranderingen aan de 
zonuiavezels kunnen deze toch plaatselijk uitgerekt of primair te lang zijn (Ida 
Mann). Het vrij frequente vóórkomen van een normaal uitziende zonula zou 
dus niet tegen deze theorie behoeven te pleiten. Het vinden van een microsfae
rofakie zou evenmin een argument zijn tegen de theorie van Schmid c.s. , daar 
zij kan ontstaan door een verminderde trek van de zonula aan de lens, aange
zien bekend is dat de lens dan kleiner kan worden. 

Deze groep ziet de microsfaerofakie dus vooral als een secundair verschijn
sel. Marchesani (33 1) gelooft zelfs, dat de congenitale lensdislocatie en de mi
crosfaerofakie twee verschillende toestanden zijn. Bij de congenitale lensdislo
catie zou de lens minder klein en bol van vorm zijn dan bij de microsfaerofakie. 
Kogellenzen kunnen volgens hem echter wel tot een lensdislocatie leiden. 

Lisch (303) vond regelmatig kogellenzen bij het syndroom van Marfan bij 
zijn negen patiënten, en hij meent, in tegenstelling tot Marchesani, dat deze 
lensvorm bij de congerutale lensdislocatie normaliter voorkomt. 

Vooral ter plaatse van de oogbekerspleet, dus aan de onderkant van de lens, 
treden vaak stoornissen op in de tunica vasculosa Ientis ; derhalve heeft de lens
dislocatie meestal plaats naar boven, terwijl  de meest frequente zogenaamde 

"typische Ienscolobomen" ook onder worden gevonden, evenals de iriscolo
bomen. 

Weve (541) verklaart de hypoplasie van de m. dilatator pupillae door voedings-
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stoornissen van de iris, veroorzaakt door een persistentievan het mesoderm. Fran
cheschetti (526) brengt hiertegen in, dat vaak een normale iris gevonden wordt 
en toch een miosis. Volgens Starke (475) wordt de m. dilatator pupillae in de 
zesde tot de zevende foetale maand gevormd door pigmentepitheel, dat voor 
zijn ontwikkeling afhankelijk is van het mesodermale irisstroma. Dus bij stoor
nissen in de ontwikkeling van het irisstroma ontstaat volgens hem een hypo
plasie van de m. dilatator pupillae via afwijkingen in de ontwikkeling van het 
pigmentepitheeL Ook de retinavoeding is volgens hem afhankelijk van mesoder
male weefsels, zodat ook in de retina bij het syndroom van Marfan soms ver
anderingen optreden. 

Thaden (496) denkt, dat de zonulaverscheuring, met als gevolg een lensdis
locatie, veroorzaakt wordt door een sterke uitrekking van de zonula door te sterke 
groei van de cornea die hij vergelijkt met de versterkte skeletgroei. Weve (539) 
zegt hierop echter, dat de megalocornea bij het syndroom van Marfan slechts 
in een klein percentage der gevallen voorkomt, en omgekeerd het syndroom 
van Marfan slechts zelden gevonden wordt bij patiënten met een megalocornea. 

PAT HOLOG I S CH-ANATOM I S C H E  A F W IJ K I N G E N  I N  DE LENS E N  

A N D E R E  D ELEN VAN HET OOG B IJ H E T  S Y N D ROOM VA N M A R F A N  

De afwijkingen in de lens bij het syndroom van Marfan werden bij patiënten 
van Weve in beide ogen van twee jongens van resp. zestien en negentien jaar, 
die het klassieke syndroom vertoonden, bestudeerd door Bakker (546). 

In de ogen van de eerste patiënt vond deze de volgende veranderingen : 
1 .  De lens was klein en sfaeroïd, lichter en dikker dan normaal. 
2. De kapsel aan de achterzijde was heel dun. 
3. Buiten de kapsel aan de achterzijde lag een tamelijk goed ontwikkelde 

weefsellaag met goed gekleurde kernen, die hij beschouwt als een embryonale 
rest van mesoderm. 

4. De zonuiavezels hechtten zich over een brede zone aan de kapsel van de 
aequator, doch ook iets meer naar achteren. 

5. De lensschors bestond uit irregulair verlopende vezels met vacuolen, en 
overal in deze dunne schorslaag lagen kernen van kernhoudende lensvezels ver
spreid, die deels pycnotisch en gezwollen, deels normaal waren. Verder lagen 
in de schorslaag, achter excentrisch, meerdere vacuolen die met eiwitachtige 
stof gevuld waren. 

6. Midden achter was er een scheur in de schorslaag, die bijna tot de lens
kern liep en begrensd werd door kernen van vezels die loodrecht op deze 
scheur stonden. 
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7. Het vezelverloop in de lenskern was irregulair, de vezels waren tamelijk 
regelmatig gevormd en kernloos. 

In de ogen van de tweede patiënt waren de lenskernen normaal, ontbraken 
de scheur in de achterste lenskapsel en het embryonale weefsel, en waren de 
zonuiavezels slecht ontwikkeld. 

Bakker geeft de volgende verklaring : 
De voeding van de lens moet na de afsnoering komen vanuit de oogkamer, 

waarbij de increta de gehele lens doorlopen van voren naar achteren en de ex
creta in omgekeerde richting (Dekking I 33F), en vanuit de vasa hyaloideae, en 
een afwijking van deze laatste geeft een stoornis in de lensontwikkeling, vooral 
aan de achterkant van de lens. De meest opvallende afwijkingen waren, dat het 
lensepi thee!, en ook de zonula-aanhechting zich voortzetten tot achter de aequa
tor en dat lensvezelkernen voorkwamen tot bij de achterpooL Hij gelooft, dat 
onder invloed van mesodermale stoornissen een verstoring van de voeding, van, 
vooral het achterste deel, van de lens optreedt en dus de lensvezels die aan de 
aequator gevormd worden naar voren veel harder gaan groeien dan naar achte
ren, waardoor de lenskernen achter in de vezels komen te liggen. Hierdoor 
verplaatsen zich de lenskern, de aequator en de zonula-aanhechting relatief 
naar achteren, zodat de zonula overrekt wordt. Dit verklaart ook het dikker en 
minder breed zijn van de lens. De scheur in de schorslaag midden-achter zou 
overeenkomen met de gehele achterkant van de normale lens. 

Deze zeer aannemelijk klinkende beschouwing van Bakker steunt sterk de 
theorie, dat een fout in de lensontwikkeling primair is in het proces van de 
dislocatie. 

K. Lisch (302) vond, dat de verwijderde lens van een meisje van veertien jaar, 
dat typisch het syndroom van Marfan vertoonde, met bilaterale lensdislocatie 
en megalocornea, klein en kogelvormig was. De aequatoriale doorsnede was 
vijf mm, de sagittale vier mm, en het gewicht 120 mg. De kapsel was normaal, 
het epitheel hield kort voor de aequator op, en van een mooie, regelmatig ge
vormde kernenkrans was geen sprake. In de achterste lensvezels waren nog wel 
kernen te zien, in de voorste vrijwel niet. De lenzen waren, volgens Kallius, in 
ontwikkeling vergelijkbaar met die van een kind van zeven maanden (post 
partum). 

D. Klein 1958, beschrijft bij een foetus van drie maanden ectopische onder
ontwikkelde lenzen, dus vóór de ontwikkeling der zonulavezels. 

Buiten de afwijkingen aan de lens en de zonula komen bij het syndroom van 
Marfan echter ook aan andere delen van het oog veranderingen voor, waarover 
het beste overzicht verkregen kan worden door de beschrijvingen van het on
derzoek van het gehele oog bij patiënten met het syndroom van Marfan door 
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resp. Dvorak Theobald (130), bij een patiënt van Rambar (421), Reeh en Leb
man (422) en Weyers (551). 

Dvorak Theobald onderzocht de ogen van een jongen van 301/z maand met 
bilaterale lensdis1ocatie, megalocornea en megaloglobus, zonder cardiovascu
laire afwijkingen en met de typische habitusafwijkingen van het syndroom van 
Marfan. In de familie kwamen veel slechte ogen voor. Hij vond de volgende 
afwijkingen : 

1 .  Een dunne cornea en sclera. De cornea-sclera trabeculae vertoonden ope
ningen, zowel naar de voorkamer als naar het kanaal van Schlemm (fig. 14 en 
afb. 17). 

Fig. 14 Kamerhoek bij de mens. 

2. Een nauw kanaal van Schlemm, waar de ooghoek nog vóór lag (normaal 
moet deze er op de zevende embryonale maand achter liggen). 

3. Congenitale anomalieën van de kamerhoek, nl. een onvolledige scheiding 
van de iris van het trabeculum. De trabecula zijn filtersystemen, waardoor het 
vocht vanuit de oogkamers naar het kanaal van Schlemm kan vloeien om van 
hieruit in de venen opgenomen te worden. Zij bestaan uit collagene vezels met 
ook enige elastische vezels, en bevatten mucopolisacchariden. 

4. De iris was niet geplooid en de voorvlakte ervan was irregulair door cel
ophopingen. 
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5. Een accessoire m. obliquus superior. 
6. De m. dilatator pupillae was niet gevormd en de sfincter pupillae wél. 

(De eerste begint zich normaliter in de zesde maand te ontwikkelen, de tweede 
in de vierde maand). Over het pigmentepitheel lag een homogene, helderrood 
kleurende substantie. 

7. Het pars iridis retinae was slechts gepigmenteerd in de mediale helft (pig
mentatie hiervan begint in de derde maand aan de pupilrand, en bereikt in de 
zevende maand normaliter het corpus ciliare). 

8. Een onderontwikkeld, klein, plat corpus ciliare met weinig circulaire 
spiervezels (normaal verschijnen deze in de zesde maand). 

9. Uitgaande van het ongepigmenteerde epitheel van de achtervlakte van de 
iris, werden vezels gevonden, die leken op het ligamenturn suspensorium en op 
de zonula, doch dikker waren. 

10. De processi ciliares waren klein en gering in aantal. 
1 1 . De chorioidea was dun, vooral aan de achterzijde. De retina en de ner

vus opticus waren normaal. De lens was klein en bolvormig. 
12. De zonuiavezels waren lang en gegolfd (ontwikkelen zich normaal in de 

derde tot de tiende maand). 

Dvorak Theobald ziet als oorzaak van de oogafwijkingen een stoornis in de 
ontwikkeling van de pigmentcellen van de pars iridis retinae, welke zou leiden tot 
een slechte plaatsing van de hoek van de voorste oogkamer, slechte ontwikkeling 
van het corpus ciliare, verlenging der zonuiavezels en hierop volgende lensdis
locatie (516). 

Hij gelooft, dus, gezien de aard der afwijkingen (zie opmerkingen tussen 
haakjes) in een remming van de mesodermontwikkeling in het oog in de vijfde 
tot de zesde maand. Ook Burian (79) gelooft, dat de stoornis bij het syndroom 
van Marfan dan ontstaat, terwijl Young (257) meent dat de lensdislocatie ont
staat in de derde tot de vierde maand van het foetale leven. 

Weijers (551) onderzocht de ogen van een kind van negen weken met dui
delijke habitusafwijkingen van het syndroom van Marfan, een iridodonesis, 
miosis, een open ductus Botalli, een open foramen ovale en een mucoïde dege
neratie van de aortamedia. 

In de familie kwam het syndroom van Marfan niet voor. Weijers vond een 
beiderzijds ontbreken van het kanaal van Schlemm. In de kamerhoek was er 
een "Auflockerung des Gewebes im Sinne eines Trabekelsystems". Het stroma 
van de iris was sterk verdund en slechts in het pupillaire deel, waar zich ook een 
normale sfincter bevond, weer normaal van aspect. In het ciliaire deel bestond 
het uit het retinablad, waaraan duidelijk een ongepigmenteerd en een gepig
menteerd deel herkenbaar waren, en uit een laag stevig verbonden bindweefsel-
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A fb. 12 A neurysma dissecans aortae met dubbelcontour. 

Afb. 13 Subluxatie Hm de lens. Zeer hard 
afgedrukt, om de nauwelijks zichtbare lens
rand beter te doen uitkomen. 

Afb. 14 Luxatie van de lens in de voorste kamer. 
Onderaan ziet men de irisrand door de lens heen; 
meer naar boven zit de lens in de pupil geklemd. 
A cuut glaucoom. Het corneachagrin is om de licht
reflex heen duidelijk te zien. 



Mesenchym Lensblaasje Corpus vitreum 

Cornea-epitheel Pigmentlaag 

A fb. 15 Ontwikkeling 1•an de oogbek er. 

Lensepitheel Pigmentlaag van de retina 

Mesenchym 

Stam van de 
oogbeker 

Zenuwlaag 

A fb. 16 Ontwikkeling van het menselijk corpus l 'itreum ( oogbeker in 

12 mm stadiwn - longitudinale snede). 

Recessus opticus 
van de hersenen 



cellen, waarvan de dikte vaak nog minder was dan die van het retinablad. Een 
voorste grenslaag van de iris was niet herkenbaar. 

Reeh en Lebman (422) vonden bij een man van 25 jaar met megalocornea, 
de typische habitusafwijkingen van het syndroom van Marfan en een aneurys
ma dissecans, in grote lijnen hetzelfde als Dvorak Theobald, doch het kanaal 
van Schlemm was normaal van grootte en positie. In de filtratiehoek troffen 
zij multipele irisuitlopers en strengen aan, die liepen van de voorkant van het 
trabeculum naar de iris, evenals het ligamenturn pectinatum, dat normaal voor
komt bij lagere vormen, een open netwerk in de kamerhoek vormend dat een 
communicatie toelaat tussen voorkamer en kanaal van Schlemm (fig. 14 en 
afb. 1 8-22). In sommige van die grote irisuitlopers lagen in het oog vallende 
vaten. De irisbasis was aan één kant meer naar achteren verplaatst, door druk 
van de geluxeerde lens op de processi ciliares, waardoor de kamerhoek groter 
werd. 

Het irisoppervlak toonde niet de normale crypten en doorzichtigheid. Er was 
geen iris colorette (een onregelmatige lijn, die de irisvoorvlakte verdeelt in een 
pupillair en een ciliair deel). Vele van de irisvaten waren gehyaliniseerd met 
endotheelproliferatie. Het pigmentepitheel van de iris was atrofisch en vertoon
de een cystoïde degeneratie. In sommige delen van de periferie was er een ont
breken van het pigment in de buitenste lagen. 

De m. dilatator pupillae was sterk hypoplastisch. De dikte van de sfincter 
pupillae was iets afgenomen. Het corpus ciliare was klein en plat met weinig 
circulaire spiervezels. De processi ciliares waren gering in aantal, dun en naar 
achteren gericht, waarbij zij haast tegen het pars plana leken te liggen. Zij 
toonden vrijwel alle een hyalinedegeneratie van het pigmentepitheel, of dit 
laatste ontbrak geheel. De zonuiavezels waren dun, irregulair gerangschikt, vrij 
zwaar beladen met pigmentgranulae en gebroken. De lens was klein, partieel 
opaak, sferoïd, en de buitenste vezels ervan waren gefragmenteerd en gevacuo
liseerd. De sclera was dunner dan normaal. De chorioidea was licht atrofisch 
met verspreide depigmentatie van het aangehechte retinapigmentepitheeL De 
vena centralis retinae was verdikt met hyalinisatie van de wand en endotheel
proliferatie. De retina toonde een lichte depigmentatie, doch verder geen af
wijkingen. De zenuwschede van de nervus opticus toonde een proliferatie van 
de arachnoidea met verspreide lamellaire lichaampjes. 

Bergstrand (39) vond bij een patiënt met het syndroom van Marfan alleen 
het ontbreken van de m. dilatator pupillae, een verdunning van de sclerae, lens
luxatie bilateraal, doch verder geen afwijkingen. 

Bertrand (40) vond alleen bilaterale lensdislocatie en een weinig ontwikkelde 
sclera, doch verder geen afwijkingen. 

Fabre (147) vond geen afwijkingen (hij vermeldde niet of deze patiënt een bi-
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laterale lensdislocatie had). Sautter (475) vond alleen het ontbreken van de 
m. dilatator pupillae. 

Burian (79) onderzocht nog eens speciaal de kamerhoek van enige ogen van 
patiënten met het syndroom van Marfan en vond als voornaamste afwijkingen : 

1 .  ligamenturn pectinatum vezels, dik en irregulair verlopend en met grote 
openingen erin (Fontanaruimten) ; 

2. onregelmatige rangschikking der corneasclera trabeculae ;  
3 .  abnormaliteiten i n  de positie en de vorm van het kanaal van Schlemm ; 
4. lang, dun corpus ciliare ; 
5. slecht ontwikkelde m. ciliaris ;  
6 .  ontbreken van een connectie tussen deze m. ciliaris vezels en trabekel

systeem en scleraspoor. 
Al deze afwijkingen zijn min of meer typisch voor de ogen van lagere verte

braten, doch kunnen ook gevonden worden bij myopie. 
Op de bevindingen van Dvorak Theobald en Reeh en Lebman goed aanslui

tend zijn de vondsten bij gonioscopisch onderzoek van patiënten met het syn
droom van Marfan door Burian (79) en van Noorden (375) : Bij alle patiënten 
met het syndroom van Marfan die Burian onderzocht, en bij de twaalf patiën
ten die van Noorden zag, waarvan er acht een bilaterale lensdislocatie hadden, 
vonden zij de volgende afwijkingen : 

1 .  Opvallend gepigmenteerde, dicht opeen liggende ligamenturn pectinatum 
vezels, die van de iriswortel uitgaande, de ooghoek overbrugden en een insertie 
vonden in het voorste deel van de trabeculaire zone (het filtratiedeel van de kamer
hoek) o.a. in het corpus ciliare en de scleraspoor, en ook wel meer naar voren 
tot aan de lijn van Schwalbe (fig. 14 en afb. 18-22). Deze ligamenturn peetina
turn vezels komen normaliter alleen voor bij lagere diersoorten. 

2. Irisuitlopers : al of niet gepigmenteerde strengen van uveaweefsel, die de 
ooghoek niet overbrugden, doch langs de wand ervan liepen en eindigden in het 

corpus ciliare. 
3. Heuveltjes bij de wortel van de iris, soms met een gekronkeld vaatje of 

een pigmenthoopje op de top, corresponderend met kleine bruine eilandjes van 
pigment op het trabeculum, waardoor de gedachte gewekt werd, dat hier ook 
deze, de kamerhoek overbruggende, strengen hadden bestaan in een vroeger 
ontwikkelingsstadium. 

4. Het perifere deel van de iris was haardgewijs verdund, had een irregulaire 
structuur en was hypoplastisch. 

5. De iriswortel was zeer slecht ontwikkeld en dun, en had een irregulaire 
insertie aan het corpus ciliare. 

6. Soms bestonden abnormale, circulair verlopende, vaten op het corpus ei
Hare of op de wortel van de iris, waarschijnlijk afkomstig uit een deel van de cir-
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culus iridis major, en ook radiair verlopende vezels in die heuveltjes, waarschijn
lijk afkomstig uit radiale irisvaten (afb. 1 8-22). 

Er bestaat een evenredigheid tussen de ernst van de kamerhoekafwijkingen 
en de afwijkingen in de zonula en de lens. Bij lensdislocatie werden meestal ook 
de ligamenturn pectinatum vezels gevonden, en zonder lensdislocatie alleen de 
andere afwijkingen. 

Embryologisch worden de ligamenturn pectinatum vezels en de irisuitlopers 
gezien als een uiting van een incomplete atrofie van het mesodermale weefsel, 
of van een stoornis in de ontwikkeling van de voorste oogkamer, waarbij het 
mesoderm zich normaliter in twee lagen zou splitsen (Burian). 

De vondsten van van Noorden zijn volgens McKusick (325) niet pathogno
misch voor het syndroom van Marfan, en ook Burian en van Noorden zelf 
geven aan, dat men deze afwijkingen ook af en toe bij normalen vindt en vrij 
vaak bij een zware idiopathische scoliose, het idiopathisch genu varum, de ziek
te van Perthes, de ziekte van Osgood-Schlatter, bij het afglijden der bovenste 
femoraal epifysen en bij een myopie van meer dan vijf dioptrieën. 

Door anderen (Ida Mann) wordt een bezwaar gemaakt tegen de theorie, dat 
de oogafwijkingen berusten op een zuiver mesodermale stoornis, vooral omdat 
de meest opvallende afwijkingen zetelen in de ectodermale lens en de zonula. 
Sommige auteurs (Lavoie (239), Zeeman (555), Seefelder, Hess en van Hippel 
(555)) zoeken de oorzaak in een stoornis van het corpus vitreum. 

Het primaire corpus vitreum wordt gevormd uit ectodermale elementen van 
de binnenkant ( zenuwlaag van de retina) en de buitenkant (pigmentlaag van de re
tina) van de oogbeker (afb. 1 6). De normale regressie van het primaire corpus vi
treum treedt in het 35 mm stadium (± negen weken) op, waarbij o.a. de vasa 
hyaloideae atrofiëren. Ook het secundaire corpus vitreum ontstaat hierna uit 
de retina, waarbij het primaire verdrongen wordt naar het centrum van het 
oog (kanaal van Cloquet). Het tertiaire corpus vitreum ontstaat in de derde 
maand uit het neuro-epitheel van de retina in de ciliairstreek, waaruit ook de 
zonuiavezels ontstaan (293 en 526). Het glasvocht en de zonuiavezels zijn dus 
wel zeer nauw verwant. 

Zeeman (555) onderscheidt de primaire glasvochtvezels in :  
1 .  de meridionale, lopend van de buitenkant van de oogbeker om de oog

bekerrand heen langs de lens naar de holte van de oogbeker; 
2. de radiaire, die aan de binnenkant van de oogbeker ontspringen (fig. 1 5). 
Hij zoekt een oorzaak voor de lensdislocatie in een regressiestoornis van deze 

primaire glasvochtvezels, dus o.a. van de vasa hyaloideae. 
De bovengenoemde auteurs, behalve Lavoie, vonden bij het bestuderen van 

ogen met ectopia lentis et pupillae (geen Marfan) strengen die van het irisvoor-
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blad en de pupilrand naar achteren liepen en de pupilrand van de iris omstulp
ten. Zeeman beschrijft als zodanig abnormaal insererende zonulavezels. Deze 
ontsprongen in het corpus ciliare en insereerden aan de achterkant van de pro-

meridionale 
glasvochtvezels 

rad iaire 
glasvochtvezels 

Fig. 15 Soorten glasvochtvezels. 

cessi ciliares, de voorvlakte van de iris, de achtervlakte van de iris, het pars plana 
van het corpus ciliare en aan de buitenste verdikte glasvochtlaag vlak bij de 
ora serrata. 

Volgens hem zijn  dit geen normale zonulavezels, doch omgevormde, persiste
rende, primaire, meridionale glasvochtvezels, die ook door hun insertie aan de 
achterkant van de processi ciliares de oorzaak zouden vormen van het naar 
achteren gericht zijn hiervan. Hij vond ook glasvochtstrengen die het laterale deel 
van de voorkamer opvulden. 

Ook de, zich met Gieson roodkleurende, vaak in de vezels liggende celcon
glomeraten, dieverspreid lagen in de achtervlakte van de iris, bij het corpus ciliare, 
in de voorste oogkamer en op de retina (ermee verbonden), beschouwt Zeeman 
als persisterend mesoderm of als persisterende primaire glasvochtfibrillen, met 
oogbekercellen. 

Deze primaire glasvochtfibrillen zijn normaliter allang verdwenen voordat 
vaten en mesenchym zich in de oogbeker gaan ontwikkelen. Hij gelooft dus, 
dat de stoornis in een veel vroeger stadium plaats heeft en dat de stoornis in 
mesenchym, secundair en tertiair corpus vitreum, corpus ciliare en zonula slechts 
secundair is. 

Seefelder beschrijft een van de pupilrand uitgaande streng, die in het begin
deel uit vaten, bindweefsel en talrijke pigmentcellen bestaat, steeds smaller 
wordt en overgaat in glasvochtfibrillen en zonulavezels. De vaten uit die streng 
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kwamen uit irisvaten en vasa hyaloideae en hingen samen met de membrana 
pupillaris persistens. De pigmentcellen waren duidelijk  afkomstig uit het pig
mentepitheel van de retina. 

Von Hippel meent, dat een vat dat een verbinding vormt tussen de tunica 
vasculosa lentis en het de oogbeker omgevende mesoderm, persisteert. 

Hess gelooft aan het persisteren der vasa hyaloideae. De opvattingen van 
Von Hippel, Hess en Seefelder verklaarden echter niet het naar achteren ge
richt zijn van de processi ciliares en de abnormale zonula-insertie. 

In hun gevallen en in die van Zeeman waren de lenzen klein en bol. 
Ook Lisch (558) beschrijft bij de ectopia Ientis et pupillae een streng die van 

de pupilrand uit loopt naar het pars plana van het corpus ciliare, de iris om
stulpt en in haar begindeel bestaat uit irisstro ma en vaten, en verderop uit glas
vocht en zonulafibrillen. Hij vond in het pupilgebied resten van de pupillairmem
braan, en gelooft dus aan persisteren van de tunica vasculosa lentis, en niet 
aan het persisteren van primaire glasvochtfibrillen, zoals Zeeman, o.a. wegens 
het frequent vóórkomen van de persisterende pupillairmembraan, die daarmee 
niet verklaard kan worden. 

Volgens Manschot (526) ontstaat er bij een retentie van het primaire corpus 
vitreum echter een heel ander beeld met meestal unilaterale troebelingen, mi
crofthalmus, troebeling van de lenzen door een ruptuur van de achterste lens
kapsel, en soms lens- en/of pupilectopie, colohomen van de iris of van de ner
vus opticus. 

Lavoie (293) denkt aan een stoornis in het tertiair corpus vitreum, waaruit 
volgens hem in de derde maand de zonuiavezels ontstaan. 

Kirby (260) ten slotte verdedigt de mesodermale theorie als volgt : Gedurende 
de ontwikkeling van het tertiair corpus vitreum en van de - dus ectodermale -
zonula, gaat mesoderm de zonuiavezels en het corpus vitreum bekleden. Met 
Mallory's "triple stain" kleuren zich de glasvochtfibrillen en de zonuiavezels 
als bindweefsel. Hij meent dus dat de zonula en het corpus vitreum zowel van 
ectodermale als van mesodermale oorsprong zijn (Ida Mann denkt dat ook). 
Hij meent nu, dat de lensdislocatie op dezelfde manier verklaard kan worden 
als de aorta-afwijking, nl. door een abiotrofie van het elastisch bindweefsel, die 
manifest wordt in de periode dat mesodermale elementen toegevoegd worden 
aan de zonula en het corpus ciliare. 

Samenvattend blijkt de pathogenese der oogsymptomen nog niet erg duide
lijk. Misschien dat in de toekomst een structurele of histiochemische overeen
komst gevonden wordt tussen bepaalde delen van het oog en de media van de 
aorta, waardoor een uniforme verklaring gevonden wordt voor de veranderin
gen die in beide plaats hebben. 
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Er pleit ons inziens wel veel voor een mesodermale stoornis als grondslag 
voor de, zich dus niet tot de lens en de zonula beperkende, oogafwijkingen. 

Therapie van de oogafwijkingen 

Allereerst kan men door preventieve maatregelen trachten te voorkomen, dat 
er een lensdislocatie ontstaat. Het is namelijk bekend, dat reeds een gering 
trauma, zoals een slag op het hoofd, hiertoe kan leiden (55 en 344), hetgeen 
uiteraard moeilijk is te voorkomen, doch een sterke fysieke inspanning, en met 
name duiken, is in dit opzicht zeer riskant (145) en moet worden verboden. 

Als de dislocatie er een maal is, lijkt een voortdurende controle zeker aange
wezen, daar hierdoor een onnodig sterk visusverlies, met name een amblyopie, 
kan worden voorkomen. 

Men kan trachten de visus te verbeteren door gebruik te maken van het afake 
deel van de pupil (554). 

Het grote gevaar van de lensdislocatie is het ontstaan van een glaucoom, 
vooral bij dislocatie naar de voorste oogkamer, en van een ablatio retinae. 

G. Meijer (344), Dubois en andere Nederlandse oogartsen schrijven zulke 
patiënten permanent pilocarpine voor om de lensdislocatie naar de voorste 
oogkamer te voorkomen, en tegen een eventueel reeds bestaande drukverho
ging. 

E. Meijer (342) beveelt een decompressie aan als de voorste oogkamer bij 
een lensdislocatie duidelijk kleiner wordt, tenzij er al een glaucoom is. 

De meeste auteurs (40, 23 1 ,  308, 344, 422, 452, 5 16, 535 en 554) willen bij 
deze patiënten slechts een oogoperatie verrichten als er een zeer slechte visus, 
een glaucoom, een ablatio of een progressieve dislocatie (3 14C) is. Lloyd (308) 
gelooft dat iedere operatie aan deze ogen extra gevaarlijk is, wegens hun fou
tieve bouw en hun verminderde vitaliteit. Hij en de genoemde groep oogartsen 
kwamen tot hun behoudend standpunt op grond van de slechte operatieresul
taten. 

Vooral na de lensextractie zagen zij namelijk vaak een ablatio, glaucoom, 
glasvochttroebeling of verlies van glasvocht optreden. Bovendien hadden zij, 
met name doordat de pupil nauw is en de lens klein en slecht gefixeerd, veel 
moeite met hun discisies. Deze moesten dus, mede gezien de slechte resorptie, 
nogal eens herhaald worden, en dientengevolge zagen zij erna vaak iridocyclitis 
optreden. 

Lekieffre (314C) maakt onderscheid tussen de groep patiënten onder de twin
tig jaar - bij wie hij een extractie, wegens het bestaan van het ligamenturn 
hyaloidocapsularis van Wieger, gecontraïndiceerd acht, en dus meent dat een 
discisie is aangewezen - en de groep boven de twintig jaar, bij welke hij een 
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intracapsulaire extractie doet met enzymatische zonulolysis. Een lensluxatie in 
het glasvocht opereert Lekieffre alleen als er een verhoogde druk in het oog is 
ontstaan. 

Reeh (422) en Lavoie (293) wijzen er nog op, dat het slecht ontwikkelde 
corpus ciliare soms postoperatief te weinig oogvocht kan afgeven, met als ge
volg een hypotonie en een verlies van het oog. Ook na een goed geslaagde ope
ratie aan de lens wordt men nog wel eens teleurgesteld in het resultaat, door
dat er een partiële amblyopie bestond. 

Choyce (92), Kravitz (283) en Pahva (417) nemen daarentegen een veel ac
tiever standpunt in en pleiten voor een vroege operatie. Zij wijzen er op, dat 
de losse lens het glasvocht prikkelt en tot degeneratie van de chorioidea en de 
retina aanleiding kan geven, wat predisponeert tot het ontstaan van een ablatio. 
Bovendien menen zij, dat de operatieve resultaten zo slecht waren doordat er 
vaak een te kleine opening in de lenskapsel gemaakt werd, met als gevolg dat 
meerdere discisies nodig waren, hetgeen een grote belasting is voor het slecht 
ontwikkelde corpus ciliare en de zonula. Tevens geloven zij niet, dat de frequen
tie van het optreden van een ablatio of een glaucoom postoperatief groter zou 
zijn dan spontaan. 

Zij pleiten voor een discisie na een ruime snee volgens de "tweenaaldmethode" 

waarbij om beurten de éne naald gebruikt wordt als fixator en de andere als 
discisor, waarmee wordt gesneden in de richting van de eerstgenoemde naald. 
Hierdoor zouden de trek aan het corpus ciliare en de laedering van het glas
vocht verminderd worden. 

Voordat meer over de resultaten van deze methode bij deze patiënten bekend 
is, lijkt ons het conservatieve standpunt van het zo laat mogelijk  toepassen van 
een discisie of lensextirpatie aan te bevelen. Misschien dat de resultaten fraaier 
worden als men in plaats van met het mes met chemische middelen de lens goed 
kan attaqueren en eventueel zelfs hierna kunstlenzen kan inplanten (Ridley, 
Strampelli, Binkhorst). 
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Hoofdstuk VI 

HABITUSAFWIJKING EN 

Bij het syndroom van Marfan vindt men een aantal afwijkingen die de uiter
lijke habitus van de patiënt bepalen. Deze afwijkingen zijn gelocaliseerd in het 
skelet, het spierstelsel, de gewrichtskapsels, de ligamenten en het subcutane vet. 
Hoewel deze afwijkingen uiteraard in zeer wisselende mate bij de verschillende 
patiënten kunnen voorkomen, worden zij in de regel in de literatuur als één 
symptomencomplex samengevat en wel meestal als "skeletafwijkingen". Kort
heidshalve zullen wij in het vervolg, wanneer er sprake is van afwijkingen die 
in dit symptomencomplex thuishoren, deze aanduiden als "habitusafwijkin
gen", welke term wij juister achten. De voornaamste symptomen die in deze 
groep thuishoren zijn :  

I .  Naar distaal toenemende verlenging en versmalling van de botten der ex
tremiteiten, leidend tot een vergroting van de lengte en een vaak nog sterkere 
vergroting van de spanwijdte 

2. Arachnodactylie en andere contracturen 
3. Dolichocéfalie 
4. Lang, smal, oud-uitziend gelaat 
5. Hoog, smal gehemelte 
6. Irregulaire inplanting der tanden 
7. Prognathie 
8. Grote, slappe oren en soms stoornissen in het gehoor 
9. Peeten excavatus of carinatus 

10. Scapulae alatae 
1 1 . Lange, smalle, afgeplatte thorax 
12. Afwijkingen aan de wervelkolom 
1 3. Gen u valgum of recurvatum en een hoogstand of een gemakkelijke ver-

plaatsbaarheid der patellae 
14. Een calcaneusspoor 
1 5. Afwijkingen in de stand der voeten 
16. Slappe banden en overbeweeglijke gewrichten 
17.  Slecht ontwikkeld spierstelsel 
1 8. Slecht ontwikkeld subcutaan vet 
19. Diastase der musculi recti abdominus, haemorrhoïden en herniae 
20. Veranderingen in de structuur of in de leeftijd van het skelet 
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21 .  Minder vaak voorkomende afwijkingen zijn : 
A. Zwemvliesvorming 
B. Cubiti valgi 
Sinclair (462) verdeelt de "skeletafwijkingen" in twee groepen, nl. groep a :  de 

afwijkingen die bij het syndroom van Marfan behoren, en groep b :  de afwij
kingen die er incidenteel bij voorkomen. Hij geeft hiervan het volgende over
zicht (tabel 7) : 

Tabel 7 Skeletafwijkingen bij het syndroom van Marfan volgens Sine/air 

Skeletonderdeel 

Schedel 

Cervicale 
wervelkolom 

Thoracale 
wervelkolom 

Lumbale 
wervelkolom 

Bekken 

Thorax 

Armen 

Benen 

Groep a 

dolichocéfalie, 
misvorming van de sella, 
hoog, smal gehemelte. 

verlies van de normale kromming. 

kyfose, 
skoliose, 
rotatie, 
afglijden der wervellichamen, 
compressiefractuur, 
osteochondrale dystrofie. 

spondylolisthesis, 
verandering van de vorm der 
wervellichamen. 
distorsie, 
sclerose der sacroiliacaal gewrichten. 

peeten excavatus, 
peeten carinatus, 
unilaterale deformiteit. 

arachnodactylie, 
overbeweeglijke gewrichten. 

afglijden der epifysen, 
hoogstand der patellae, 
lange en onstabiele voeten, 
talipes equinovarus, 
varus- en valgusstand van knie en enkel. 

Groep b 

uitpuilende ossa frontalia, 
prognathie, 
abnormale plaatsing van 
het uitwendige oor, 
onregelmatige tand
inplanting. 

spina bifida, 
fusie van wervellichamen. 

epifysitis. 

spina bifida. 

heupdysplasia, 
congenitale fusie der 
sacroiliacaal gewrichten. 
een opening in het sternum 
door een stoornis in de fusie 
van de verschillende delen 
ervan. 
syndactylie, 
ongelijke grootte der 
scapulae. 
deformiteit van de distale 
falangen. 

Wij zijn het met deze indeling niet geheel eens, zoals verderop zal blijken. 

93 



1 .  VE RLENG I N G  D E R  EXTREMITEITEN 

Meestal is de lichaamslengte groter dan normaal door een symmetrische, 
naar distaal toenemende, verlenging van de onderste extremiteiten. Door het
zelfde proces in de armen neemt de spanwijdte meestal zodanig toe, dat zij de 
lichaamslengte meer dan normaal overtreft, zelfs bij de patiënten bij wie geen 
verkrommingen aan de wervelkolom te constateren zijn. In de eerste tien levens
jaren, waarin de extremiteiten norrnaliter relatief kort zijn, is dit bijzonder op
vallend. De lichaamslengte hoeft echter niet vergroot te zijn ;  zij kan zelfs klei
ner zijn dan normaal (65, 1 59, 257 en Zuber, 1930). 

Bij 59,2 procent van de normale volwassen mannen is de spanwijdte groter 
dan de lengte, doch slechts in 9,3 procent meer dan 7,62 cm (3 inch) groter 
(Pearson en Lee, 1902). Volgens Buist (1958) is dit laatste slechts in 12,5 pro
cent het geval. 

Bij 20,8 procent van de normale volwassen vrouwen is de spanwijdte groter 
dan de lengte en slechts in 1 ,8 procent meer dan 7,62 cm (3 inch) groter (462). 

Tot het tiende jaar is, blijkens metingen in Europa, de spanwijdte kleiner dan 
de lengte, hetgeen het duidelijkst is op het vierde tot vijfde jaar. Nadien is de 
spanwijdte meestal blijvend groter, vooral bij mannen, doch na het vijftigste 
jaar neemt zij weer af, evenals de lengte, doch sterker dan deze (364B). Volgens 
Sinclair ( 462) is er tot nu toe geen zeker geval van het syndroom van Marfan 
bekend, waarbij de spanwijdte kleiner was dan de lengte, hetgeen wij wél vonden. 

Volgens Versé (516) mag normaliter bij de volwassene de spanwijdte hoog
stens zes cm groter of kleiner zijn dan de lengte. 

Als men de abnormale vergroting van de spanwijdte ten opzichte van de li
chaamslengte, of die van de lichaamslengte zelf, bij een patiënt niet aantreft, blijkt 
deze vaak te stammen uit een familie van kleine, gedrongen mensentypen, waar
tussen hij dan, wat dit betreft, toch weer opvalt. Dit toont het belang van een 
familie-onderzoek bij zulke patiënten aan. Bij pycknici is het, als men de patiënt 
alleen ziet, vaak moeilijk de diagnose dolichosténomélie te stellen, en hiertegen
over staat, dat sommige rassen normaal al zeer lange ledematen hebben. 

Belangrijker dan de absolute lengte zijn de lengteverhoudingen van het skelet. 
Het blijkt dat, hoe distaler men komt, hoe meer de botten relatief verlengd en 
versmald zijn. 

Y oung (257) zegt hierover het volgende : "De metacarpalia en rnetatarsalia 
zijn meestal, ook relatief, minder verlengd dan de vingers en tenen. De vinger
lengte is, ook relatief, ten opzichte van de lichaamslengte vergroot, evenals de 
hand- en de voetlengte. De vingers lopen spits toe, wat nog geaccentueerd 
wordt door de geringe ontwikkeling der weke delen. De onderarm is relatief 
meer verlengd dan de bovenarm, en het onderbeen meer dan het bovenbeen. 
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Er bestaat dus een naar distaal toenemende verlenging van de botten der ex
tremiteiten." De terminale falanx vond Y oung, en ook Zaidi ( 554), relatief het 
meest verlengd. 

Burch (75) zegt eveneens, dat de extremiteiten absoluut langer zijn in verge
lijking met die van personen van gelijk geslacht en leeftijd, doch ook relatief 
ten opzichte van de lichaamslengte. 

Door hun lange benen geven de patiënten vaak de indruk op stelten te lopen 
en zien er dikwijls onhandig uit (394). Een van mijn  patiënten werd door zijn  
schoolvriendjes kenmerkend "de ooievaar" genoemd. 

Bij rechtopstaan met omlaaghangende armen reiken de handen vaak bijna tot 
de knieën. 

De dolichosténomélie is meestal reeds bij de geboorte aanwezig, doch kan 
ook later nog ontstaan, en soms wordt bij de verdere ontwikkeling van de pa
tiënt de disproportie tussen de verschillende delen van het skelet kleiner als de 
het meest verlengde delen hiervan het eerst ophouden met groeien (333 en 339). 

Ook de voeten en handen zijn abnormaal lang en smal, zodat normale 
schoenen vaak te wijd en te kort zijn. 

De afstand pubis-hiel wordt gemeten van het hoogste punt van het os pubis 
tot de grond. Als men die afstand aftrekt van de lengte, krijgt men de afstand 
pubis-kruin. Beide afstanden zijn  normaliter ongeveer even groot. 

Lawrence vond in 1 958 bij 378 volwassenen van 40-50 jaar slechts in 5,3 pro
cent een pubis-hiel lengte die meer dan 5,08 cm (2 inch) groter was dan de 
pubis-vertex afstand, en Buist vond in 1958 (462), dat slechts bij 12 procent 

1 1  

1 1 1  

IV 

(- ···� 
\� -; 

\ 
. Î 

l 
� 

) � � � lilt' 
f 

)n.; 1,.{ 
0 

·--- ···-- -
y� 
� � 

j 

'q( 

ç � f ;:} {±) 
? � /  ��I"" 

\ 1 l'- -1 I .I 
� r . I 

{ \, � ·'I t u � � \f �J \1 � l 
� �) � '\ r \ 

t } I 

��I �.{ ), i.{ }. 1 .. ( 
2 Cl 16 26 LEEFTIJD I N  JAREN 

Fig. 16 Skeletproporties tijdens de menselijke ontwikkeling. 
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van de normale dienstplichtigen de pubis-hiel afstand meer dan 5,08 cm (2 inch) 
groter was dan de pubis-vertex afstand, en dat slechts bij twee van de 216 per
sonen deze verhouding bestond samen met een spanwijdte die groter was dan de 
lichaamslengte. 

Bij het syndroom van Marfan wordt de pubis-hiel afstand relatief groter. 
McKusick (364F) acht dan ook een der nuttigste metingen de bepaling van 

upper segment (US) = pubis-kruin. 
de ratio 1 

(LS) b" h" 
1 Volgens de metingen van Straz, 

ower segment = pu 1s- 1e 
1902 (fig. 16) en die van hemzelfgroeien normaliter na de geboorte de benen snel
ler dan de romp, met als gevolg dat het midden van het lichaam progressief naar 

beneden verplaatst wordt. De�� ratio is gemiddeld 0,93 bij de volwassene en 

ligt op kinderleeftijd hoger. De patiënt met het syndroom van Marfan heeft bij 
de geboorte vaak al een abnormaal lage segmentratio. Bovendien treedt deze 
daling van het middelpunt van het lichaam bij het syndroom van Marfan snel
ler op en loopt langer door, om te eindigen bij een segmentratio van ongeveer 
0,85 (fig. 17). Patiënten met een klinefelter, sikkelcelanaemie of kyfoskoliose 
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Fig. 17 Verhoudg tussen de segmentratio en leeftijd. M = gemiddelde normaalwaarde, 
SD = standaarddeviatie. 

kunnen ook een te lage segmentratio hebben. McKusick acht dit een betrouw
baarder criterium dan de regels, dat de middenvinger groter dan P/2 maal de 
metacarpale drie moet zijn, dat het ligamenturn patellae verlengd moet zijn of 
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dat de lengte van de handen en die van de voeten resp. meer dan 1 1  en 1 5  pro
cent van de lichaamslengte moeten zijn (542). 

Metingen bij patiënten met het syndroom van Marfan werden herhaaldelijk 
zowel uitwendig als roentgenologisch, verricht (4, 53, 54, 75, 1 88, 206, 218, 3 10, 
3 1 6, 362, 393, 462 en 467). 

Men vond hierbij het volgende : 
A. Er is een naar distaal toenemende relatieve verlenging en verdunning der 

extremiteiten, hetgeen soms alleen met roentgenologische metingen goed dui
delijk  wordt. 

B. De botten der extremiteiten zijn niet alleen relatief verlengd, doch ook 
absoluut in lengte toegenomen. 

C. De metacarpaalindex is ook toegenomen. Deze index is de som der ver
houdingen van de axiale lengte (in de as van het bot gemeten), gedeeld door de 
kleinste breedte der vier laterale metacarpalia gedeeld door vier (roentgenolo
gische meting van de vlakliggende hand, waarbij de gemiddelden van de me
tingen van links en van rechts worden genomen). Sinclair (462) gebruikt de term 

"the relative slenderness of one metacarpal", dit is : 
de lengte van een metacarpale 

-------
de breedte van een metacarpale precies in het midden 

Voor de metacarpaalindex heeft Sinclair de volgende formule : 
metacarpaalindex = RS2 + RS 3 + RS4 + RS 5 

M etacarpaal- en 

falangeaal index 

' ..... / 
..... _ __ _ _ _  ..,.,. ."". 

4 

Fig. 18 Schema voor meting van de metacarpaal- en falangeaalindex. 

(fig. 18) 

97 



Bij 100 normale personen mat hij een metacarpaalindex van 5,4-7,9 en bij 
40 eigen patiënten met het syndroom van Marfan een metacarpaalindex van 
8,4-10,4, waarbij 70 procent viel tussen 8,4 en 8,9 (fig. 19). 
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Fig. 1 9  Metacarpaalindex. Spreiding bij normalen en b ij  patiënten 
met het syndroom van Marfan. 

Parish (393) vond bij 26 normale mannen en 53 normale vrouwen van 2�5 
jaar de volgende waarden voor de metacarpaalindex (tabel 8) : 

Tabe/ 8 Metacarpaalindex bij normale personen 

Geslacht Meting van Gemiddeld Spreiding 

Mannen rechterhand 6,8 5,9-7,6 
linkerhand 7,0 6,0-8,0 

Vrouwen rechterhand 7,7 6,3-8,9 
linkerhand 7,8 6,8-9,0 

Parish vond eveneens een vergroting van de metacarpaalindex bij het syn
droom van Marfan, doch terwijl Sinclair bij zijn patiënten geen overlapping 
vond van de waarden van de metacarpaalindex met die van de normalen, vond 
Parish die wel. Parish geeft helaas geen getallen op van zijn metingen bij het 
syndroom van Marfan, behalve een ondergrens van 8,6. Eldrigde (146A) mat 
de metacarpaallengte van het centrum van het distale einde tot het meest proxi
male punt van het proximale einde, en de breedte eveneens, precies in het mid-
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den. Hij vergeleek zeven patiënten met Marfan met 43 lange normalen. Hij vond 
als maximum voor de normale M. C. I. voor mannen 8,8 en voor vrouwen 9,4. 
Twee van de zeven patiënten met Marfan vielen hieronder, doch de andere vijf 
erboven, en volgens hem geeft de methode van de segmentratio, of the "hight/ 
span ratio", een veel grotere overlapping. Ook bij de klinefelter kan de M. C. I. 
verhoogd zijn. 

D. Parish (393) bepaalde bij dezelfde 26 normale mannen en 53 normale 
vrouwen van 20-45 jaar ook de "falangeaalindex" van de ringvinger (dit is de 
axiale lengte yan de proximale falanx . .  

d 
. . 

1 b d 
(fig. 1 8  en tabel 9), en hiJ vond als waarden : 

e mmtma e ree te 

Tabel 9 Falangeaalindex bij normale personen 

Geslacht 

Mannen 

Vrouwen 

Meting van 

rechterhand 
linkerhand 
rechterhand 
l inkerhand 

Gemiddeld 

4,1 
4,1 
4,7 
4,3 

Spreiding 

3,6-4,5 
3,7-4,6 
4,0-5,4 
4,0-5,6 

Parish acht de vergroting van de falangeaalindex bij het syndroom van Mar
fan het eerste aantoonbare teken van arachnodactylie, doch geeft helaas weder
om geen getallen voor zijn patiënten met het syndroom van Marfan. 

E. Sinclair ( 462) zegt dat, als de totale lengte der falangen 50 procent groter 
is dan de totale lengte der metacarpalia of metatarsalia, dit een diagnostisch 
bewijs is voor de arachnodactylie (roentgenologische meting). 

Dux (129) zegt dat, als bij uitgesproken reuzengroei, de spanwijdte meer dan 
7,5 cm groter is dan de lengte, de afstand pubis-hiel meer dan 5 cm groter dan 
de afstand pubis-vertex, en de metacarpaalindex meer is dan 8;4, men sterk aan 
het syndroom van Marfan moet denken. 

Sinclair (461 en 462) wil de term arachnodactylie reserveren voor patiënten 
met lange dunne vingers en een metacarpaalindex die groter is dan 8,4. Als dan 
bovendien de spanwijdte meer dan 7,62 cm (3 inch) groter is dan de lengte, en 
de afstand pubis-hiel meer dan 5,08 cm (2 inch) groter dan de afstand pubis
vertex, acht hij de waarschijnlijkheid dat hier het syndroom van Marfan be
staat zeer groot. 

De meeste van zijn patiënten waren echter wel zeer uitgesproken gevallen, 
bij welke de spanwijdte zelfs meestal 10,2 tot 1 5,2 cm groter was dan de lengte, 
en bovendien vond Sinclair bij zijn patiënten veel meer en veel ernstiger skelet
afwijkingen dan andere onderzoekers. Van 30 zijner patiënten hadden acht een 
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"low back pain", twee een ischias, drie pijn in de heup, drie een metatarsalgie, 
zeven een hydrops der gewrichten, één een stijve nek, drie pijn in de gewrichten 
en één stijve vingers. Deze klachten vindt men elders in de literatuur nauwelijks 
vermeld, evenmin als verschillende skeletafwijkingen die hij in zijn overzicht 
aangeeft als normaal bij het syndroom van Marfan voorkomend. Het blijft 
uiteraard mogelijk, dat bij een volledig onderzoek van het skelet veel meer af
wijkingen gevonden zouden worden dan nu gemiddeld in de literatuur zijn be
schreven. Wij komen hierop terug in het hoofdstuk "Eigen klinisch werk". 

2. ARACHNODACTYLIE EN A N D E R E  CONTRACTUREN 

Vaak is er behalve een verdunning en een versmalling van de extremiteiten 
ook een flexiecontractuurvorrning. Het meest opvallend is deze aan de handen. 
Door een hyperextensie van de grondfalanx en een flexie van de middelste en 
de eindfalanx bij een gelijktijdige spreiding der lange, dunne, spits toelopende 
vingers, ontstaat het typisch beeld der spinvingers (arachnodactylie). De indruk 
van de verlenging wordt nog versterkt door de versmalling, die zelfs het idee 
van verlenging kan opwekken, terwijl deze in werkelijkheid niet bestaat (149). 

Men vindt soms een relatief sterkere verlenging van de duim, de ringvinger, 
de grote of de tweede teen (79F, 149, 3 13,  3 14C, 333, 35 1 ,  542 en 551). Soms 
ook beperkt de verlenging zich tot enige vingers (3 14C). De vingers en tenen 
kunnen naar lateraal gedevieerd zijn (235), doch ook wel naar ulnair. De con
tracturen kunnen zich ook tot een of meer vingers beperken, en men spreekt 
dan wel van clinodactylie. 

Soms vindt men een contractuur van de aponeurosis palrnaris ((333) en Wag
ner (1929)). Deze contracturen, die aanvankelijk nog te redresseren zijn, doch 
later niet meer, zijn niet erg progressief. Zij worden eveneens vaak aan de tenen 
gevonden in de vorm van hamertenen, en kunnen ook aan de andere gewrichten 
voorkomen, bij voorkeur aan de ellebogen. 

De verklaring voor hun ontstaan wordt door de meeste auteurs gezocht in 
een relatief achterblijven van de groei van buigpezen en spieren ten opzichte 
van de snelle groei der botten (Marfan (333) en Weve (538)) en door Glanzmann 
in een relatief sterkere hypotonie van de strek- dan van de buigmusculatuur 
(516). 

Soms ziet men dat de patiënt geboren wordt met een flexiecontractuur van 
ellebogen, heupen en enkels, en met handen die niet geopend kunnen worden, 
al hetgeen na enige maanden verdwijnt (535). 

Het syndroom van Marfan komt zelden gecombineerd voor met een arthro
gryposis, hetgeen toch volgens Capotorti (85) een symptoom van dat syndroom 
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zou zijn. Wij geloven dit te moeten bestrijden en een onderscheid tussen beide 
te moeten maken. De arthrogryposis is zeker niet regressief en gaat gepaard 
met een duidelijke pathologisch-anatomische afwijking in de gewrichtskapsels 
en met spierdegeneratie (423). Zij verschilt duidelijk van de door ons genoemde, 
soms enige maanden durende, flexiecontracturen van de voeten, de enkels, de 
ellebogen en de handen, die vanzelf verdwijnen, resp. van de blijvende contrac
turen van ellebogen, vingers en tenen, die op een relatieve peesverkorting zou
den berusten. 

Sorsby (1951) geeft op dat contracturen voorkomen bij 56,6 procent der pa
tiënten. 

3. DOL I C HOC ÉFAL I E  

Deze bestaat volgens Frankel ( 180) bij 60 en  volgens Young (257) bij 65  pro
cent der patiënten. Thomas O'Dorrance (125) en ook Sorsby (1951)  geven 
80 procent op, welk getal waarschijnlijk te hoog is. (grootste breedte van de schedel) 

De "cefalic index" 
1 d h d 1 

, die normaal 0,75-0,80 
grootste engte van e sc e e 

is, is bij het syndroom van Marfan kleiner dan 0,759 (van Buchem (69)). 
De orbitae zijn vaak verdiept en vergroot ( 54). Hierdoor stijgt de bodem van de 

voorste schedelgroeve, en loopt deze bodem dus steiler naar boven en vóór dan 
normaal (68). De schedelbasis daalt hierdoor relatief, hetgeen in de literatuur 
vaak wordt aangeduid met "depression of the base of the skull". De voorste 
schedelgroeve zelf wordt dus door het uitpuilen van het orbitadak verkleind 
( 160 en 535). Het schedeldak en de orbitae zijn, volgens Wegelius (534), nogal 
eens dun, doch de meeste auteurs vonden geen afwijkingen bij het roentgenolo
gisch onderzoek van het schedeldak. Het achterhoofd is volgens Wegelius (534) 
vaak zwak ontwikkeld. De grote fontanel kan lang open blijven (193). 

4. G E LAAT 

Dit is vaak lang en smal. De ogen liggen diep in de kassen, (misschien o.a. 
doordat er weinig retrobulbair vet is). De neus is smal en spits uitstekend, vol
gens Börger (54), Meijer (344), Salie (445) en Rocher, of breed en ingezonken 
aan de basis (75 en 1 68). 

De onderkaak is vaak atrofisch (65, 75, 192, 294 en 314C), de kin vooruit
stekend, en smal en puntig (293), doch soms prominent en massief ( 65, 3 14C en 
344). Soms zijn er diepe nasalabiele plooien. De lippen zijn meestal smal (45 1). 

Het gezicht maakt een ouwelijke, vroegwijze, vermoeide, trieste, lege indruk 
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en is vaak sterk gerimpeld (554). Bij kinderen is deze ouwelijke gezichtsuidruk
king zeer opvallend. De gelaatskleur is soms grauw (75 en 45 1). 

Soms is er een uitpuiling van de ossa frontalia en van de supra-orbitaalwallen 
(69, 333, 421 en 462). Het voorhoofd is vaak hoog (554). 

Een overdreven ontwikkeling van neus en kin, gelijkend op die bij de acro
megalie, komt wel eens voor (54, 104B en 445). 

5. G E H EM E L T E  

Een hoog, smal, gotisch gehemelte is  een frequent voorkomend, belangrijk  
kenmerk. Lekieffre (3 14C) ziet als oorzaak van deze gehemeltevorm een onder
ontwikkeling van de maxilla, terwijl McKusick (364F) het hoge gehemelte ziet 
als een uiting van overontwikkeling. 

Een enkele keer wordt een gespleten gehemelte vermeld ( 16, 405, 441 ,  473, 
502 en Zuber 1 927). 

6. G E B I T  

Het verloop der melktanddentitie kan vertraagd zijn en de verkalking van 
het blijvend gebit eveneens (278). Het meest frequente symptoom is echter een 
irregulaire inplanting der tanden van onder- en bovenkaak, die nogal eens leidt 
tot het vroeg trekken van tanden. In extreme gevallen kan er zelfs een dubbele 
rij tanden ontstaan achter elkaar (3 14G, 344 en 45 1). De tanden zijn soms lang 
en smal (68 en 357). 

7. P R O G N ATH I E  

Deze betreft vrijwel steeds de bovenkaak en wordt door velen als niet typisch 
bij het syndroom behorend beschouwd, doch komt er toch wel erg frequent 
bij voor. 

8. ÛORAFW IJKIN G E N  

Oormisvormingen komen bij ongeveer 25  procent der patiënten voor, vol
gens Schwarzweller 1 937 en Sorsby 195 1 .  Volgens Traisman (502) worden 
zij waarschijnlijk veroorzaakt door afwijkingen in het kraakbeen van het uit
wendige oor. 

De oren zijn vaak groot, in hun bovenste helft wijd uitstaand, en in hun 
onderste helft vaak dicht tegen de schedel aanliggend (496). De kraakbeenont-
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wikkeling van de oren is gering, zodat ze slap en makkelijk vervormbaar zijn. 
De anthelix is buitengewoon sterk ontwikkeld, soms verdubbeld, en zij steekt 
soms boven de helix uit (afb. 22). Ook de crura helicis zijn soms abnormaal 
sterk ontwikkeld en zetten zich voort in een, dwars op de lengte-as van het oor 
staande, duplicatuur, die het begindeel van de uitwendige gehoorgang naar bo
ven afsluit, het uitwendige oor als het ware verdelend in een onderste en een 
bovenste helft. De antitragus kan ook abnormaal sterk ontwikkeld zijn. Het 
oorlelletje kan ontbreken, verkleind of vergroot zijn. 

Het reliëf van het uitwendige oor is vaak grof. Weijers (55 1 )  vond ook een 
verschil in grootte tussen beide uitwendige oren. 

In de oudere literatuur wordt de otitis media als een frequente complicatie 
van het syndroom van Marfan genoemd, hetgeen ze nu zeker niet meer is, mo
gelijk dank zij de moderne, betere therapeutische mogelijkheden. 

Zowel perceptie- (65, 145, en Schiller 1 936) als geleidingsdoofheid (188) ko
men, zij het zelden, voor. De bij de oudere auteurs vermelde gevallen ervan 
zijn mogelijk  te herleiden tot de gevolgen van een otitis, doch ook, nu deze 
zeldzaam wordt bij bet syndroom van Marfan, worden doofheden nog steeds 
vermeld (59, 1 32 en 322). Lloyd vond bij een broer en een zusje congenitale 
doofheid, waarvoor geen verklaring gevonden werd bij specialistisch onderzoek 
(306). Bueckler (72) vermeldt nauwe gehoorgangen met binnenoordoofheid. 
Ook wij vonden bij onze patiënten verscheidene gevallen van een congenitale 
uni- of bilaterale doofheid van beide typen, waarvoor geen verklaring te vin
den was. 

9. S T E R N U M A F W U KINGEN 

Zowel een peeten carinatus (kippeborst, "pigeonbreast") als het meer fre
quente peeten excavatus ("funnelchest") komen bij dit syndroom frequent ge
noeg voor om er als typisch bij behorend te kunnen worden beschouwd. 

Voor beide wordt een te sterke groei der ribben als oorzaak gezien. Lambie 
(21 3) zegt dan ook, dat de overmatige groei bij het syndroom van Marfan zich 
niet alleen beperkt tot de extremiteiten, doch dat ook de ribben, claviculae 
(soms sterk gebogen van vorm) en alae ossae ilei eraan deelnemen. Volgens 
hem vinden de ribben plaats voor hun lengte door een sterk gebogen verloop 
(fig. 20). McKusick gelooft ook, dat de dolichocéfalie, het lange smalle gelaat 
(hoog gehemelte, prognathie) en het calcaneusspoor, zijn te beschouwen als 
uitingen van een versterkte groei (364F). 

Het peeten excavatus kan belangrijke gevolgen hebben voor de circulatie, 
hetgeen uitvoerig besproken werd in hoofdstuk 111. 
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NOR MAAL MARFAN 

Fig. 20 Gebogen ribverloop bij het syndroom van Marfan 

10. S C A P ULAE ALATA E 

Deze komen ook vaak voor bij het syndroom van Marfan. De scapulae zijn 
duidelijker zichtbaar dan normaal, en vooral hun mediale rand promineert De 
minimale ontwikkeling van het subcutane vet- en spierweefsel kan hier natuur
lijk reeds een verklaring voor vormen. 

1 1 . THO RAX 

Deze is vaak lang en smal, afgeplat en asymmetrisch door de afwijkingen in 
het sternum en de wervelkolom, waarbij vaak één der thoraxhelften vóór of 
achter uitpuilt. Soms ziet men een dwarse inzinking aan het ondereinde van de 
thorax, waarschijnlijk  veroorzaakt door de tractie van het diafragma, waaraan 
de weke botten toegeven (308). Volgens Zaidi (554) komen afwijkingen in de 
vorm van de thorax in 25 procent voor bij de patiënten met het syndroom van 
Marfan, en volgens Katz (263), in 50 procent. 

12. WERVELKOLOM 

De afwijking in het verloop van de wervelkolom wordt door de meeste au
teurs beschouwd als een secundair verschijnsel ten gevolge van de slapheid der 
banden en van de slechte ontwikkeling van de musculatuur (42, 394 en 3 1 3). 
Soms zijn er ook duidelijke veranderingen gevonden aan de wervels zelf (zie 
pag. 93), die mede een verklaring kunnen vormen voor de verkrommingen. 
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De wervelkolom, die aanvankelijk normaal van lengte is, wordt door deze 
secundaire verkrommingen verkort in het thoracale of lumbale deel, terwijl het 
cervicale deel soms een vermindering van de normale kromming vertoont, waar
door de hals verlengd en gestrekt is (129). De verkrommingen ontwikkelen zich 
pas na de geboorte tijdens de groei, en wel, evenals de af en toe gevonden afwijkin
gen aan de wervels, zonder een voorafgaand trauma of een extra belasting (333). 

Het meest frequent is de thoracale arcuaire kyfo(skoliose), gevolgd door de 
lumbale skoliose, en nog zeldzamer zijn de thoracale lordose en de lumbale 
kyfose (63, 147, 348 en 506). 

Over de frequentie van het vóórkomen van afwijkingen der wervels zelf be
staan beduidende verschillen van mening in de literatuur. Volgens de meeste 
auteurs behoren ze tot de zeldzaamheden, doch volgens Jéquier (252) en Sin
clair (462, zie zijn schema), die er gericht naar zochten, zijn zij niet zeldzaam. 
Wij kregen uit het onderzoek van Lekieffre (3 14C) en ons eigen onderzoek van 
patiënten en uit de literatuur (zie pag. 1 12), ook de indruk dat ze frequenter 
zijn dan algemeen wordt aangenomen. 

Jéquier vond de volgende afwijkingen in toenemende ernst gerangschikt : 
A. onregelmatigheid der epifysen met hypercalcificatie der intervertebrale ge-

wrichtsoppervlakken ; 
B. onregelmatig optreden der epifysen ; 
C. misvormingen van de wervellichamen ; 
D. fusie van twee tegenover elkaar liggende epifysen ; 
E. verkalking van de nucleus pulposus ; 
F. aplasie van de wervelboog. 
Het beeld toont volgens Jéquier en enkele andere auteurs enige overeenkomst 

met de morbus Scheuermann, zonder dat er een voorafgaand trauma of een 
extra belasting bestaat. 

Als klachten van de zijde van het skelet noemt Sinclair rugpijn, metatarsal
gie, stijve vingers en gewrichtspijnen. De laatste vernoemen ook Wilson (548) 
en McKusick (364F). 

13 .  KN I E -AFWIJKINGEN 

Een subluxatie van het kniegewricht kan leiden tot genu valgum of recurva
tum, die nogal eens vermeld worden in de literatuur (462, 535 en Fowler 1 924). 

Opvallend is ook een verlenging van het ligamenturn patellae. De afstand van 
de onderrand van de patella tot het meest naar voren uitspringende deel van de 
tuberositas tibiae bleek bij 25 normale personen (3 10) gemiddeld 3,56 cm en 
maximaal 4,57 cm te bedragen. 
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Een lang ligamenturn patellae werd herhaaldelijk gevonden (53, 149 :  2x, 
362, 384, 539, 554: 2x, en Poynton 1903), evenals een hoogstand van de patella 
(4, 53, 75, 88, 257, 272, 362, 366 en 461). 

14. CALCANEUS 

Een calcaneusspoor wordt door verscheidene auteurs genoemd. Het draagt 
nog bij tot de loopklachten die vele patiënten hebben. 

1 5. VOETEN 

Zeer frequent zijn afwijkingen van de stand der voeten, die te lang en te smal 

zijn, zodat normale schoenen te wijd en te kort zijn. De meest frequente afwij
king is een pes planus, die vaak gecombineerd is met een valgusstand. De laatste 
kan zo extreem zijn dat de malleolus internus letterlijk op de grond rust (364F). 
Ook een pes equinovarus en een pes cavus worden nogal eens beschreven bij 
het syndroom van Marfan. 

De buitenste tenen zijn vaak in de distale falangen naar mediaal gericht (419). 

16. S L A P P E  B A N D E N  EN OVE R B E W E E G LIJK E  G E W RICHTEN 

Zeer opvallend is de vergrote beweeglijkheid der gewrichten, welke vooral te 
vinden is aan de vingers en de duimen, de polsen, de ellebogen, de schouders, 
de knieën en de enkels. Soms leidt ze tot een (sub)luxatie. Ook zeer losse pa
tellae, die zich geheel uit hun bed laten verschuiven, komen vrij veel voor. Soms 
luxeert de patella naar boven-buiten. De meest voorkomende subluxaties vindt 
men aan de patellae, de vingergewrichten, de heupen, de knieën en de enkels 
(461). 

Zeldzamer zijn :  
A .  een habituele luxatie van de mandibula (65) of maxilla (Rocher 1920 en 

Lehman (294)) ; 
B. een bilaterale dislocatie der claviculae (23, 461 en 551) ; 
C. een bilaterale dislocatie van de humerus (483) ; 
D. een habituele luxatie van de radius (65) ; 
E. een subluxatie van heupen en schouders (461) ; 
F. een congenitale heupluxatie (104B, 207, 314C, 377, 383, 462, Dubois 1912, 

Roeher 1920, Dupérie 1927 en Schmieding 1939 : 2x). 
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Sommige patiënten kunnen als echte slangenmensen de meest extreme bewe
gingen maken. Er zijn er die hun duim op de onderarm kunnen brengen, actief 
of passief. Van een mijner patiënten is bekend dat hij,  als men hem van achte
ren aanviel, zijn tegenstander over zijn schouder heen kon bijten. Een andere 
patiënt kon met zijn tenen de vulpen uit zijn vaders zakken halen, en als kind 
van dertien speelde hij evenveel met zijn tenen als met zijn handen. In het pols
gewricht is een buiging tot 1 80 graden en een strekking tot 1 50 graden beschre
ven (51 6). 

De vergrote beweeglijkheid der gewrichten is te verklaren op grond van een 
verlenging en een verslapping der pezen en banden (42), die misschien ook de 
oorzaak zijn van de pes planus, het genu recurvatum, de herniae, de ganglia, 
de bilaterale lensdislocaties, de synoviadivertikels en de kyfoscoliose (364F). 

Men vindt dus bij het syndroom van Marfan naast elkaar contracturen en 
een vergrote beweeglijkheid der gewrichten. 

17 .  S LE C H T E  ONTW I K K E L I N G  VAN H E T  S P I ERSTELSEL 

De spieren zijn over het algemeen weinig ontwikkeld, hypotoon en graciel, 
maar de kracht en de contractiliteit ervan is normaal, evenals de elektrische 
prikkelbaarheid. Sorsby {1951) vond in de literatuur bij 60 patiënten een spier
hypotonie vermeld in twintig procent, hetgeen ons erg weinig lijkt. 

De creatinine-coëfficiënt, die als een maat voor de hoeveelheid functionerend 
spierweefsel wordt gebruikt, is normaal {218  en 423). 

De creatinine-coëfficiënt is gelijk aan : 

de hoeveelheid creatinine in de urine van 24 uur uitgedrukt in mg 

het lichaamsgewicht in kg 
Normaal is deze coëfficiënt voor vrouwen 1 4-22, en voor mannen 20-25. Als men de uit

scheiding van creatinine in de 24-uurs urine, uitgedrukt in grammen, vermenigvuldigt met 
17,9, krijgt men bij benadering een maat voor het gewicht van de totale spiermassa van het 
lichaam, uitgedrukt in kg. Normaal vormt dit gewicht 30-35 procent van het lichaamsgewicht. 

Hamwi (2 18) vond dit percentage, alsook de creatinine-coëfficiënt bij een 
patiënt met het syndroom van Marfan, volkomen normaal. Verder bleek hem, 
en ook Sinclair {461), dat patiënten met het syndroom van Marfan normaal rea
geren op de anabole prikkel van een toediening van testosteronpropionaat, na
melijk met een retentie van eiwit en fosfor. 

Soms wordt echter echte spieratrofie en krachtsvermindering gevonden 
(Mouren 363). 

De slapheid van banden en pezen zou verklaard kunnen worden door deze 
hypotonie der spieren ; maar men kan ook andersom redeneren, wat meer voor 
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de hand lijkt te liggen. McKusick (325) ziet de spierveranderingen als een ge
volg van de veranderingen in de botten en het spierbindweefsel en niet als ge
volg van een afwijking in de spiercellen zelf; hiervoor pleit ook de normale 
creatinine-coëfficiënt. Ook Reeve (423) ziet de spierveranderingen als secundair 
aan die der botten en pezen. Bij microscopisch onderzoek werden noch in de 
spieren, noch in banden, pezen of gewrichten, veranderingen gevonden bij het 
syndroom van Marfan en evenmin constante afwijkingen in de botten. Dit sluit 
echter allerminst een stoornis in de bindweefselstofwisseling en- functie uit, welke 
stoornis in de laatste tijd beschouwd wordt als de oorzaak van het syndroom 
van Marfan. 

De patiënten zijn meestal in staat normale en zelfs zeer zware arbeid te ver
richten. 

18 .  S L ECHT ONTWIKKELD SUBCUTAAN VET 

Er is slechts weinig subcutaan vet aanwezig, vooral op jeugdige leeftijd. 
McKusick (325) geeft als verklaring, dat bij de overmatig snelle groei weinig 
vet gestapeld wordt. Hij zag een kind dat dit verschijnsel vertoonde, doch, 
door blindheid immobiel geworden, een flinke subcutane vetafzetting kreeg. 

Ook wij constateerden herhaaldelijk dat de patiënten na de groeiperiode en 
bij een rustiger bestaanswijze duidelijk in omvang kunnen toenemen. De meeste 
patiënten echter blijven steeds weinig subcutaan vet houden. Sorsby 1951 ,  
vond dit symptoom bij 76,6 procent van 60 patiënten in de literatuur vermeld. 

19. DE DIASTASE VAN D E  MUSC ULI R E CTI AB DOMINUS, 

D E  H A E MOR R HOÏ D E N, D E  VARICOSIS E N  D E  H ERNIAE 

Deze zijn ook op te vatten als tekenen van een bindweefselzwakte. Vooral 
multipele herniae (voornamelijk inguinaal en umbilicaal) komen vrij frequent 
voor. Ook een hernia diaphragmatica en femoralis werden beschreven {524). 

20. AFWIJK I N G E N  IN D E  STRUCTUUR OF 

IN D E  L E EFTIJD VAN HET SKELET 

De structuur van de spongiosa wordt nogal eens beschreven als ijler dan nor
maal, waarbij de corticalis dun kan zijn en de mergholte vergroot (42, 1 13, 333, 
384, 405 en 538), doch volgens de meeste auteurs zijn er geen afwijkingen in de 
structuur, noch in de vorm en de ontwikkeling der epifysen en botten (39 en 1 80). 
Het vermoeden van een zichtbare hyperactiviteit der epifysen (hyperchondro-
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plasie ), met als gevolg een versterkte botlengtegroei, en van een retardatie van de 
subperiostale verbening met als gevolg een versmalling van de botten, werd 
door het roentgenologisch onderzoek der lange pijpbeenderen niet bevestigd 
(5 1 6). 

De botleeftijd is bij het syndroom van Marfan nogal eens verhoogd tot on
geveer twee jaar toe (68, 1 25, 149, 193,  276, 405, 445 en 551), doch de epify
sairlijnen sluiten zich vaak eerder dan normaal (68, 1 25, 207, 235, 383 en 496). 
De vergrote lengte kan dan echter al bereikt zijn. Volgens de meeste auteurs 
echter (Marfan {333)), vindt men bij roentgenologisch onderzoek van de bot
ten geen enkele afwijking in structuur of leeftijd. 

Lambie (3 1 3) wijst erop, dat bij het syndroom van Marfan de normale padde
stoelvorm der eindfalangen van de vingers soms ontbreekt. 

2 1 .  A. Z W E M V L IESVOR M I N G  ("webbed fingers") 

Deze is zeldzaam, doch zeer opvallend, treedt meestal aan de handen op en 
blijft doorgaans beperkt tot enige millimeters. Zij werd o.a. vermeld door (23, 
53, 206, 233, 384, 405, 497, Bier 1928, Pino 1937, Boudet 1939 en Löwe 1941). 

21 .  B. C U B I T I  VALG I 

worden in de literatuur herhaaldelijk  vermeld {314C) en werden door ons even
eens een enkele maal gevonden. 

Wij geven nu in tabel l O  een overzicht over de verder bij het syndroom van 
Marfan zeldzaam beschreven habitusafwijkingen. 

Tabel JO Zeldzame habitusafwijkingen bij het syndroom van Marfan 

Botten: 

Lange graciele botten met excessieve kalkneerslag langs de metafysen der lange pijpbeenderen : 
421 
Veel groeilijntjes aan de uiteinden der lange pijpbeenderen : 75 en 314C: 9 x  
Grove botbalkjes : 377 e n  483 : 4x 
Subchondrale verbeningsstoomissen met dysostosis multiplex : 65 en Sassen 1953 
Supernumeraire beenkemen : 475 en Frontali 1 929 : 2 x  
Een osteoom van het o s  frontale : 85 
Een reuscelcyste met chronische osteomyelitis : 3 1  
Dwerggroei : 535 
Exostosen : 65, 314C, 333, 485 en V alledor 1 943 
Een hydrops der gewrichten : 461 : 5 x en 548 
Een osteopsatyrosis van Lobstein : 87, 1 35, 231 , 426, Semah 1938, Boudet 1939 en Nayrac 1954 
Een osteogenesis imperfecta : 551 
Spontaanfracturen : 473 
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Kraakbeen: 

Hyperchondroplasie, dus een overmatige ontwikkeling van het kraakbeen in de gewrichten, 
waardoor de botten verder uiteenkomen : 36, 51 ,  15, 91,  480 en Egas Moniz 1 925 
Een versnelde botkemvorming: 68, 1 67, 404 en 551 
Een partieel blijven bestaan van de epifysairlijnen : 1 1 8  en 216 
Osteochondritis : 314C: 2x 
Een arthrogryposis : 423, 502, 551 en 554 

Schedel: 

Een asymmetrie van de schedel : 1 13, 286, 314C, 317, 333, 377 en Thursfield 1920 
Een caput quadraturn: 421 en 485 
Een torenschedel : 2 1 1  en 506 
Verdikte diploicae intemae van het os frontale : 37 
Vermeerderde diploicae venentekening: 42 en 75 
Een dunne diploae : 42: 2 x  
Een accentuering der impressiones digitalis: 42: 2x e n  1 99 
Een dunne theca: 42: 2 x  
Een hyperostosis van het schedeldak : 314C, Zuber 1930 e n  Sassen 1953 
Een osteosclerose van de schedel : 480 en 535 
Een osteoporose van de schedel : 42 en 473 
Verkalking op verschillende plaatsen van de schedel : 535 
Een extra been ter hoogte van de grote fontanel (Schaltknoch): Weijers 551 
Een gote fontanel, die na één jaar nog open was : 54 
Osteosclerosis van de schedelbasis : 480 
Een vroegtijdige sluiting der schedelgroeven : 383 
Persistentie van de sutura sfeno-occipitalis : 314C 
Een beenbrug tussen de processi clinoidei anteriores en posteriores van de sella turcica : 483 : 2 x 
Een slechte ontwikkeling der processi clinoidei posteriores met een verdikking der processi 
clinoidei anteriores en de voorkant van de se11a en van de alae parvae van het os sfenoïd : 54 
Vergrote sini paranasales : 1 1 3  en 314C :  2 x  
Atrofie van de bovenkaak : 42, 65 : 2 x  e n  1 1 3 
Hypertrofie van de bovenkaak : 314C 
Een retrognathie: 81 en 314C 
Dysostosis mandibularis : 80 
Een micrognathie : 548 
Een atresie van de onderkaak : 1 1 ,  294, Zuber 1928, Schilling 1936 en Caussade 1939 
Een opening in het midden van de onderkaak : 314C 
Een craniofaciale dystosis : Pesma 1 950 
Een niet aangelegd zijn der vier praemolaren : 71 
Een extra rechter bovenste hoektand: Wahl 1 940 
Een hypoplasie der hoektanden : 485 
Sterk uitspringende hoektanden : 91 
Zaagvormige snijtanden : 91 
Een extra tand: 91 
Een sabelvormig gehemelte: 304 

Thorax: 

Sternum: ontbreken van de appendix xifoideus : 235 
Een opening in het sternum: 462 
Scapulae: ongelijke grootte der scapulae: 462 
Scafoide scapulae (schuitvormig) : 54, 368 en Westendorf 1936 
Ribben: synostosen der ribben : 377, 451 en 462 
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Verdubbeling van de negende rib : McGraw 1 945 
Een zwevende tiende rib : Lodi 1936 
Uitwaaieren der ribben : 554 
Een verbuiging der onderste ribben naar binnen : 377 
Een rechtszijdige atrofie der ribben : 356 
Onregelmatig dikke rozenkransachtige ribben : 551 
Een defect in de ribben : Mueller 1 929 : 2x 
Lange en supernumeraire ribben in hals en lendenstreek : 451 
Overbeweeglijke costoclaviculair gewrichten : 333 
Alleen linkszijdige skeletveranderingen : Maffei 1 938 

Armen: 
Gebogen humeri : 383 
Ankylose der ellebogen : Egas Moniz 1925 
Een radius en ulna die relatief langer waren dan de falangen : 1 35 en 485 
De afwijking van Madelung (een naar volair bajonetvormige afknikking van de handrug ten 
opzichte van de onderarm, door een onderontwikkeling van de radius: 343 
Een proximaal abnormaal gevormde radius, waardoor pronatie niet mogelijk was: 1 13 
Een misvorming der botten van de onderarm : 3 14C 
Een bilaterale fusie van de proximale einden van radius en ulna:  548 
Een onderontwikkeling van één hand en één schouder: 462 
Een overontwikkeling van het os naviculare : 451 
Supernumeraire sesambeentjes : 451 
Ontbreken van een of meer vingers of tenen : 451 
Verkorting van één middenhand- of één middenvoetbeen :  451 
Polydactylie : 482, Diaz-Vanejo 1 930, Clarke 1939, Gelfand 1 939 en Starke 1957 
Syndactylie: 257 en Cameron 1 925 
Deviatie naar lateraal van vingers en tenen : 235 
Afwijking van de hand naar ulnair : 485 
Een verlenging die zich beperkt tot eind- en middenfalangen : 471 
Smalle, lange en sterk gekromde nagels : 330A en 485 
Een aanhechting van de aponeurosis palrnaris aan de tweede falanx, met als gevolg een ver
minderde mogelijkheid tot extensie in het proximale interfalangeale gewricht 
Abnormaal wijde metacarpofalangeale spleten : 149 2 x  
Een deformiteit der distale falangen : 462 
Een verbreding van de terminale falanx van de duim: 3 1 1  

Benen: 

Een osteochondrosis van de heup : Vallector 1 943 
Coxa plana : 451 
Coxa valga : 314C, 451 ,  535 :  2x en Roederer 1938 
Coxa vara : 314C 
Een sterke misvorming van de femurkoppen : 461 
Een slechte ontwikkeling der trochanteren : 485 
Een osteochondroom van het tubereuturn minus van het femur : 350 
Een abnormaal kleine patella : 485 
Osteochondritis dissecans van de knie: 548 
Een ankylose van de knie : Thomas en Roeher 1 920 
Een genu varum : 3 14C 
Een gen u valgum : 462 
Een synostosis van het distale deel van tibia en fibula: Bean 1940 
Een hypertrofie van het distale einde der fibula: 36 
Kromme fibula : 1 x  of tibia: 3 x :  Lekieffre 314C 
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Een congenitale voet- en enkelmisvorming: 462 : 1 x 
Een misvorming van de talus : 235 
Syndactylie van twee tenen : 3 1 7  
Een zeer sterke pronatie der voeten : 377 : 4x 
Een hallux valgus : 23 en 87 
Een verbreding van de terminale falanx van de grote teen : 312 
Een buiging der laterale tenen naar mediaal in de grondfalanx: 485 
Een buiging der laterale tenen naar mediaal in de eindfalanx :  1 1 8  en 141 

Wervelkolom: 

Sterke kraakbeen- en beenveranderingen van de hele wervelkolom: 425 
Grove afwijkingen aan de gehele lumbale wervelkolom: 360A en 462 : 2x 
Grove afwijkingen aan de onderste thoracale wervels : 1 99 
Ziekte van Pott : 535 : 2 x  
Een gestoorde nekbeweging : 199 
Een gibbus : 276 en 3 14C 
Scheuermann : 68, 3 14C en 330A 
Hemivertebrae : 63 : 2x, 223, 377 en Löwe 1941 
Een osteochondritis der thoracale en lumbale wervels : 461 
Te grote wervels : 286 en Ellis 1931 
Te kleine wervels : 124 en Ellis 1932 : 2x 
Een naar achteren afglijden van wervels : 3 14C en 461 :  2 x  
Spondylolisthesis: 3 14C 
Een vergroeiing der wervels : 246: 2x, 286, 351 ,  377, 461 en Ellis 1931 
Compressiefracturen van thoracale zeven : 461 
Een onregelmatige vorm der wervellichamen : 461 
Hoge kubische wervels : 35 en 68 : 2x 
Wigvormige lumbale wervellichamen : 461 
Afgeplatte thoracale wervellichamen : 461 
Een spoelvorm der wervellichamen : 451 
Een hypertrofie van de apofyses spinales : 252 en Moniz 1 936 
Een slechte ontwikkeling van de processi spinosi : 1 24, Ellis 1 93 1  en Moniz 1936 
Een afwijkende vorm van de epifysen van de wervels :  252, 451 en Valledor 1 943 
Een verbreking van de dekplaten : 286 en 314C 
Een spina bifida occulta: 1 5, 17, 42, 65, 68, 1 35, 193, 291 , 307 : 2x, 314C, 462 : 2x, SOS, 506, 
535, 551 en Zuber 1 928 
Een onvolledig ontwikkelde wervelboog van thoracale twaalf: 1 99 
Een sinus pilonidalis : 199 
Een scheefgedraaid bekken : 393 
Een zeer breed bekken : 285 
Een vergroeiing van de vijfde lumbale wervel met de darmbeenkam : 285 
Een sacralisatie van de vijfde lumbale wervel : 42 en 290 
Een congenitale fusie der sacroiliacaal gewrichten : 462 
Een sclerose der sacroiliacaal gewrichten : 462: 4x 
Een abnormaal wijd open synchondrosis ischiopubica : 314C 
Grote sacrale foramina :  Bean 1 940 
Een defect in de sacrale boog: 23 en 129 
Een plat sacrum: 393 
Een deuk op de grens van het sacrum met het os coccygis : 548 
Een verwijding van het ruggemergkanaal : 1 3 5 :  4x, en 367 

Spieren: 
Een aplasie van de trapezius en rhomboideus : 252 
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Een atrofie van de pectoralis: 1 6 1  
Een atrofie van de vastus medius : 1 47 :  2 x  
Een atrofie van de palmair- en plantairspieren : 377 : 2 x  
Algemene atrofie van de spieren : 140, 314C :  2x, 363 e n  506 

Vaten: 

Varices en teleangiëctasieën bij een thrombose der bekkenvenen : Weber 1 933 
Capillaire teleangiëctasieën in de hersenen : 505 
Haemangioma : Schmieding 1939 
Sterk uitgezette huidvenen : 344, 383, 483 en 532 
Lymfoedeem : 1 80 
Veneuze thrombosen : Weber 1 933 
Acrocyanose : 177, 377 en 534 
Perifere doorbloedingsstoomissen : 65, 384, 405, 534 en Bier 1 928 

Huid: 

Een hypertrichosis: 460 
Een gelige huid: 1 77 en 535 
Opvallend rode handpalmen : 377 en 461 
Hyperkeratosis palrnaris : 330A en Bean 1 940 
Ichtyosis simplex : Klein 1 958 
Een zeer elastische huid : 1 6, 124, 294, 473 : 2x en 551 
Afwijkende huidplooien aan de extensor- en flexorzijde der distale gewrichten met onmoge
lijkheid deze te buigen : 69 
Een vaste verbinding van de huid met de onderlaag, als bij sclerodermie: 42: 2x en Blue
farb 1960 
Fibromen : 451 
Angiomen : 451 
Miescher's etastoma (elastoma interpapilJare perforans verruciforme), waarbij een destructie 
der elastische vezels en een afstoting van deze optreden : Storke 1 952 en Anning 1 958 

Direct in aansluiting op de brede scala van deze, op zich zelf steeds zeldzame af
wijkingen in de, in dit hoofdstuk vervatte, weefsels, willen wij gaarne een over
zicht geven van wat pathologisch-anatomisch hierin werd gevonden : 

Botten: 

Geen enkele afwijking hierin vonden Börger (54), Rambar (421), McLeod (366) en Berg
strand (39). Börger (54) vond in de massa spongiosa een vermindering van het aantal been
balkjes, en ter hoogte van de gehele diafyse een vervetting van het merg en een gering aantal 
osteoblasten met weinig nieuwe botvorming aan de grens met de epifyse. Ook Schminke vond 
een massa spongiosa met weinig beenbalkjes. 

Schedel: 

Geen afwijkingen : 278 en 461 (meermalen) 
Een verdikking van de binnenkant van de schedel : 485 
Een dun schedeldak : 278 

Wervelkolom: 

Geen afwijkingen : 39 en 383 
Atrofie van het beenweefsel der thoracale wervels, waarbij de corticalis zeer dun en op meer
dere plaatsen onderbroken was, en de trabekels dun en weinig talrijk waren zonder een enkel 
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teken van een bekende osteopathie, terwijl het beenmerg normaal was : 147 
Een hypoplasie van het beenmerg: 383 

Tussenwervelschijf: 

Een matige degeneratie van de kernen van de pulpa, leidend tot noduli van Schmörl : 540 

Epifysen: 

Geen afwijkingen : 53, 551 en Schminke 

Kraakbeen: 

Geen afwijkingen : 431 en 461 (meermalen) 
Een brede kraakbeenwoekeringszone met sterke hyperaemie aan de botkraakbeengrens, en 
slechte osteoplastische botopbouw met spaarzame corticalis aan de ribkraakbeengrens : 551 
Een hyperchondroplasie van een metatarsaal been : Albanese 1931 

Pezen: 

Meermalen geen afwijkingen : 461 

Banden: 

Geen afwijkingen : 39, 63 en 431 

Elastisch weefsel: 

Geen afwijkingen in de knie: 502, noch in huid en longen : 53 en 73 
Kachele (260 : 1 x) en Loveman (314G : 4x) vonden atrofische striae. Bij microscopisch onder
zoek bleken de dikke bundels elastische vezels in de papillaire laag van de huid sterk uitge
dund te zijn of te ontbreken. De dikke elastische vezels van de pars reticularis van het corium 
eindigden abrupt bij de grens van het aangetaste gebied, dat vele fijne (nieuwe?) elastische 
vezeltjes bevatte 

Spieren: 

Geen afwijkingen : 39, 53, 54, 147, 149, 361, 461 : meermalen, 502, Villard 1 935 en Valledor 
1943 
Spierbundels iets dunner dan normaal : Larsen 1935 
Onderontwikkelde spiervezels : 278 : 2 x  
Spiervezels dunner dan normaal met infiltratie van neutrotiele e n  eosinofiele leucocyten en 
lymfocyten : Sillevis-Smit 1953 

Gewricht kapsel: 

Geen afwijkingen : 502 en 461 : meermalen 

Subcutane vetweefsel: 

In geringe mate aanwezig : 278 : 2 x  
Pleksgewijs "een atrofia gelatinosa e t  hyalinosa" : 147 

Huid: 

Geen afwijkingen : 243, 431 en 461 : meermalen 
Een atrofie der huid, talg- en zweetklieren met een irregulaire verdikking, fragmentatie en 
desorganisatie van de elastische vezels : 268 
Een vergrote elasticiteit van de huid : 1 6  
Normaal elastisch bindweefsel en fibrose van het collageen : 314C 

In de meeste gevallen werden dus in deze weefsels bij pathologisch - anato
misch onderzoek geen duidelijke, constante afwijkingen gevonden. 
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Hoofdstuk VII 

LON GAFWIJKINGEN 

Deze worden van oudsher, hoewel vrij zeldzaam erbij voorkomend, tot het 
syndroom gerekend. De meest typische afwijkingen zij n :  

1 .  Een variatie i n  de verdeling der lobi o f  lobuli, en wel meestal i n  die zin, 
dat één of beide longen een lobus minder hebben dan normaal, of dat een van 
de !obi rudimentair is. Dit werd o.a. gevonden door Apert ( 1 1 ), Bergstrand (39), 
Börger (54), van Buchem (69), Carran (104B), Green (207), Lilian (299), 
McKusick (3 16), Piper (405), Tobin (501), Weill (535) en Weijees (55 1). 

2. Cysten in de longen : Bergstrand (39), Jéquier (252), Oswald (386 : 2x) en 
McKusick (452). 

3. Een spontane pneumothorax : Crémieux (1 02), Gutpa (21 1  ), Loveman 
(3 14G), Marlier (336), Oswald (386), Sloper (470) en Tuna (505). 

4. Afwijkingen die voortvloeien uit de afwijkingen in de bouw van de thorax, 
inclusief de wervelkolom en het sternum. 

5. Bronchiëctasieën worden wel eens vermeld (36, 263 en 304), evenals pul
monale fibrose en emfyseem (2, 263, 3 1 7  en 505). Weijers (55 1) wijst erop, dat 
men nogal eens emfyseem vindt bij patiënten die overleden zijn aan een pneu
monie, en hij gelooft, dat dit niet alleen een compensatoir emfyseem was ten 
gevolge van de pneumonie, doch dat het waarschijnlijk ook ontstaan was door 
een slechte aanleg van sommige longdelen. Een pneumonie komt volgens de 
literatuur opvallend veel voor in de anamnese der patiënten, hoewel minder 
dan vroeger, en dit lijkt gemakkelijk  te verklaren door de afwijkingen in de 
bouw van de thorax (31 7). Erg specifiek voor het syndroom van Marfan lijken 
ons de laatstgenoemde twee groepen longafwijkingen zeker niet, en van de 
eerste drie groepen durven wij dit ook niet zonder meer aan te nemen, gezien 
het ontbreken van voldoende gegevens over de frequentie ervan. 
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Hoofdstuk VIII 

N E U R O L O G I S C H E  EN  PSYCHIATRISCHE A FWIJKING EN 

Bij een bestudering van de literatuur krijgt men de indruk dat deze afwijkin
gen over het algemeen zeer zelden bij het syndroom van Marfan voorkomen. 
Betetto ( 42) meent dat dit toch wel bij vijf procent der patiënten met het syndroom 
van Marfan het geval is. 

Wij vonden de volgende afwijkingen beschreven in de literatuur : 

Reflexen: Jaag of afwezig: 53, 161,  202, 206, 207 en 527 
voorbijgaande stoornissen in de reflexprikkelbaarheid zouden vaak voorkomen volgens 
Fast (153) 
een positieve Babinsky met symptomen van het syndroom van Little vond Haridas (222) 

Hydrocephalus: 54, 152, 395, 404, 405, 421 en Landucci 1951 
Epilepsie: 1 32, 333 : 2x, 485 en 495 
Torticol/is: 1 59 
Clwreoatethose: Wahl 1 940 
Choreatische bewegingen: Zuber 1930 en Dahlerup 1 942 
Friedreichse ataxie: 356, 384, 448, Délord 1936 en Schilling 1 936 
Spierparesen: 99 
Amyotonia congenita: 75 en 257 : 2x 
Myatonie: 286 
Dystrofia myotonica: 53 (patiënt had echter een uraemie) 

Cartellieri (87) beschrijft een meisje van 22. Op haar achttiende jaar had zij last van hoofd
pijn, duizeligheid, dubbel-zien en rechts een verlaging van de kniepees- en achillespeesreflex en 
tekenen van een aandoening van de pyramidebanen. De liquor vertoonde geen afwijkingen. 
Het ventrikelsysteem was iets wijd. Op haar twintigste jaar was er een duidelijk pupilverschil 
ten gunste van links. De kniepeesreflex was beiderzijds verzwakt. Er waren rechts tekenen 
van een aandoening der pyramidebanen. Zij had een intentietremor, een nystagmus en een 
lichte symmetrische hydrocefalus. De Jiquor vertoonde geen afwijkingen. 

Bij een meisje van 26 vond Cartellieri verwijde ventrikels met een normale Iiquor en sella 
turcica, een hersenatrofie en tekenen van een pyramidebaanlaesie rechts. De patiënte had pas 
sinds negen maanden klachten en sinds die tijd had zij meer dorst. Het bloedsuikergehalte 
bleek niet te stijgen op de toediening van adrenaline. Hij dacht aan een stoornis aan het 
hypofyse-diëncefalonsysteem, en meent dat het vinden van neurologische afwijkingen bij 
patiënten met het syndroom van Marfan ervoor pleit, dat alle kiembladen zijn aangedaan. 

Traisman (502) vond bij een jongen van negen maanden met het syndroom van Marfan 
een fibrillatie van de tong, een afwezigheid der diepe reflexen, het uiterlijk van het syndroom 
van Oppenheimer-Werding-Hoffmann, een arthrogryposis en spierslapte. Pathologisch-ana
tomisch vond hij, in vergelijking met normalen, een statistisch significante vermindering van 
het aantal voorhoorncellen in het caudale deel van het ruggemerg. 

M. Schachter 1 947 vond bij een meisje van vijftien jaar met het syndroom van Marfan : 
convulsies, een intelligentiequotiënt van 36, enuresis, een linkszijdige parese, microcéfalie en 

1 16 



A fb. 18 0 ogkame I 
mentum pe ( 

r wek met r 
c rnatumveze/s. 

rga-

A fb .  1 7  R · 
k 

mmtelïk 
·amerlwek me 

[JT e reconstructie 

neosclerale in
nsi rabeculum cor-

reerd 
agen afgep 

· 

repa-



Afb. 19 Ligamellfum pectinatumvezels (b). 

A fb. 20 Irisuitlopers (c) met vaatjes (d). 

A fb. 21 Dunne iriswortel en abnormale vaatjes in irisuitlopers. 

Afb. 22 Het uit
wendig oor. 

1 1 1 ' 

J o•�a 1rlan�eulurJ., 
aurlculo.ae 

Tt.t.l.erc·•II"'U aurit"u1al! 
,J•ar• lul hU!rMieutt.l 1 

Conelia 
IUirlrulac 

I 
()Wbs 

eonehac 

I Cuum 
t�onchae 

Hcolfa 

�ulcus aurle:ulae 
po•terlor 

f"mra anthrHth 

lncb11t:t 
anlt!ril'lr aurll 

Tubcrculum 
aupratnJitt�tll 

;\lcatu-• aru,tfen, 
t'XIf:flltli 

lucisura 
lntratra�ka 

Autltraxu� 

J.ubulu� aurh:ub•• 



afwezigheid van diepe reflexen. Bij de obductie bleken de frontaalkwabben onderontwikkeld 
en werd de hersenschors atrofisch bevonden. 

Microcefalie: 495 en 206 

Psychiatrische stoornissen 

Het oordeel over de verstandelijke vermogens van de patiënten met het syn
droom van Marfan is in de literatuur nogal uiteenlopend. Men dient bij de 
beoordeling van de intelligentie natuurlijk rekening te houden met de slechte 
visus, de habitus- en cardiovasculaire afwijkingen en de gevolgen hiervan, welke 
een indruk kunnen wekken van debiliteit, ofschoon deze niet bestaat. Dit laatste 
blijkt vaak als men deze stoornissen, voorzover mogelijk, corrigeert en de kin
deren plaatst op scholen voor slechtzienden. 

Volgens Burch (75), Rados (418), Ross (441) en McKusick (322) blijken de 
verstandelijke vermogens van deze patiënten meestal normaal. 

Stewart ( 485) zegt daarentegen, dat men het syndroom van Marfan nogal 
eens vindt bij debielen. Last (292) geeft in zijn literatuuroverzicht aan, dat een 
zekere mate van zwakzinnigheid bij de patiënten met het syndroom van Marfan 
in 4,6 procent, en bij de normale bevolking in 2-10 procent, voorkomt. 

Een oligofrenie werd herhaalde malen beschreven : 39, 104B, 1 32, 192 :  4x, 
304 : 3 x, 3 14C, 479, 485, 495 : 2x, Wahl 1940 en McGraw 1945. 

Crémieux (102) beschrijft een jongen van vijftien jaar met neurologische en 
psychiatrische stoornissen, welke echter na een kinkhoestencefalitis ontston
den. Austin (16) beschrijft eveneens neurologische en psychiatrische stoornis
sen, welke echter ontstonden na een afsluiting der arteriae carotis communes. 

Psychiatrische stoornissen werden uitvoerig beschreven in het proefschrift van 
Boutron (1949, Paris), en door M. Sachter (1947) : 12x. 

Lekieffre (3 14C) maakte bij zes patiënten een elektro-encefalogram. Bij vier 
van hen vond hij geen afwijkingen, bij twee lichte subcorticale stoornissen, en 
bij één van deze twee, difasische punten over de rechter hemisfeer. 

Karakterstoornissen: 292, 304, 441 ,  453, 5 19, Zuber 1 930, Larsen 1935, 
Glanzman 1940, Traroer 1948 en Euzière 195 1 .  

P ATHOLOG I S C H - A N ATOM I S C H E  B ES C HR IJV I N G EN 

VAN H E T  Z ENUWSTELSEL 

Talloze malen werden aan het zenuwstelsel bij pathologisch-anatomisch on
derzoek geen afwijkingen gevonden aan : 
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het gehele zenuwstelsel : 63 en 551 ; 
het centraal zenuwstelsel : 502 ; 
de hersenen : 1 5  en 485 ; 
het ruggemerg : 421 ;  
de perifere zenuwen : Larsen 1935, en Sillevis Smit 1953. 
Deze normale pathologisch-anatomische bevindingen pleiten ook wel heel 

sterk tegen de theorieën welke de oorzaak van het syndroom van Marfan zoe
ken in afwijkingen van het centrale zenuwstelsel. 

Slechts een enkele maal werden afwijkingen in het zenuwstelsel gevonden : 
Weil! (535) vond een maal een partiële aplasie van de falx cerebri aan de 

voorkant, ter hoogte van de vergroeide voorkwabben. Traisman (502) vond een 
verminderd aantal voorhoorncellen in het caudale deel van het ruggemerg. Tuna 
(505) vond capillaire teleangiëctasieëen in de hersenen. Olcott (383) vond een 
onderontwikkeling van de frontaalkwabben met een atrofie van de cortex cere
bri. Schachter (1947) vond een onderontwikkeling van de frontaalkwabben en 
de hersenschors. Bertrand (40) vond bij een jongen van 21/2 maand een duide
lijk vertraagde myelogenese in de hersenen, talrijke degeneratiehaarden in de 
schors, een gestoorde ontwikkeling van de pyramide- en pontocerebellaire ba
nen, en een atrofie van het cerebellum. Er bestond een algemene graciliteit van 
het gehele intracorticale vaatsysteem, waarvan de wand slechts uit één simpele 
epitheellaag bestond. Aan de jongere centra was niets abnormaals te vinden. 
De cellen van Purkinje waren normaal. 

Neurologische en psychiatrische afwijkingen lijken ons al met al niet typisch 
bij het syndroom van Marfan te horen, en wij vermelden ze dan ook voorna
melijk, omdat op deze zeldzaam voorkomende stoornissen nog verschillende 
aetiologische theorieën zijn opgebouwd. 
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Hoofdstuk IX 

N IERAFWIJKINGEN 

Rados (41 9) vermeldde geen nierafwijkingen in  zijn lijst van patiënten tot 
1 942, hetgeen ook gebruikt werd als een argument tegen de mesodermale theo
rie, daar de nier mesodermaal van oorsprong is en dus normaal zou zijn. 
De nierafwijkingen zijn ook pas de laatste tijd bij het syndroom gevoegd door 
Booth (53) 1 957 en Loughbridge (310) 1959. 

Wij ontdekten de volgende vermeldingen in de literatuur : 
Ectopische nier: 1 60 (met hydronefrose) en 383 
Kleine nieren: 63 en 350 
Hypertensie: 3 1 7 :  2x ( nierfunctie onbekend) 
Hoefijzernier : 1 5 1  
Cystenieren: 425 (pathologisch-anatomisch bewezen) e n  462 
Torsie van één nier en van beide testikels: 553C 
Hydronefrose: 252 

Weijers (55 1)  vermeldt een eenzijdige verdubbeling van het nierbekken en de 
ureteren. 

Castieman (89) vermeldt een dubbele ureter met hydranefrose links. 
Steinberg (479) beschrijft bij een meisje van tien jaar een uraemie bij een bi

laterale congenitale hydranefrose en hydra-ureter. Er bestond een passagebe
lemmering aan de uretermond links, en pogingen om deze op te heffen via een 
ureterostomie en een pyelostomie hadden geen succes. Bij obductie werd rechts 
een klein fibrotisch parenchymschilletje gevonden rond de wijde pyela, en links 
een chronische pyelonefritis, terwijl de uretermond daar vrij bleek. 

Dexter ( 1 19) vond bij een patiënt met een langdurige hypertensie en een dila
tatie der nierbekkens, een verdubbeling van het nierbekken en de calyces aan 
één kant. 

Booth (53) vond een maal cystenieren met "clubbed calyces" en pyelonefri
tis, en ook een maal een chronische pyelonefritis met een vernauwing van de 
rechter ureter en hydranefrose rechts. Pathologisch-anatomisch werd aan de 
rechter ureter geen vernauwing gevonden. 

Bolaode (79L) vond een maal een congenitale stenose op de pyelum-ureter 
overgang met hydranefrose bij een jongen van 21/2 jaar. 

In het British Medical Joumal (63) wordt vermeld, dat bij een groep van 
25 patiënten met het syndroom van Marfan bij een gericht onderzoek zeven 
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maal een nierafwijking werd gevonden : nl. een maal kleine nieren, een maal 
een kleine linker nier, een maal een congenitale ureterstrictuur met pyelonefri
tis, een maal een wandelnier rechts, een maal een dubbele ureter met pyelone
fritis, een maal een pyelonefritis, en een maal een chronische glomerulonefritis. 

Loughbridge (3 10) vermeldt de volgende afwijkingen bij acht patiënten : (zij 
vermeldt helaas niet welk percentage van al haar patiënten deze acht vormden) 

I .  "A bilateral clubhing of calyces" met een rechter nier die groter was dan 
de linker, een chronische pyelonefritis en maligne hypertensie 

2. "Bilateral clubhing of calyces" en chronische pyelonefritis met hypertensie 
3. "Bilateral clubhing of calyces", een megalo-ureter en chronische pyelone

fritis met hypertensie 
4. Een ectopische linker nier met chronische pyelonefritis en hypertensie 
5. Een dubbele rechter nier met een dubbele ureter met een gedeeltelijke di

latatie der kelken en recidiverende unilaterale pyelonefritis 
6. Een unilaterale pyelonefritis met hypertensie 
7. Een dubbele rechter nier met een dubbele ureter met chronische pyelone

fritis en hypertensie. Links bestond geen nier. 
8. Een dubbele rechter nier met een dubbele ureter met acute uraemie en 

een abortus. 
Zij zegt, dat men aan de mogelijkheid van het bestaan van nierafwijkingen 

bij het syndroom van Marfan moet denken en er actief naar moet zoeken. Soms 
is van hun bestaan niets bekend. Omgekeerd moet men bij congenitale of moei
lijk verklaarbare nierziekten aan het syndroom van Marfan denken, o.a. bij de 
dubbelzijdige pyelonefritis met hypertensie op jonge leeftijd. 

De aard van de nierlaesie is wisselend, en het is vaak niet met zekerheid uit te 
maken of de structurele abnormaliteiten congenitaal zijn. Lang niet altijd wor
den bij pathologisch-anatomisch onderzoek afwijkingen van de nieren gevon
den (53, 63, 69 en 202). McKusick (3 16) gelooft aan een "abiotrofie", dus een 
minder goed aangelegd zijn van de nieren of van delen ervan, waardoor ze 
minder bestand zijn tegen de normale belasting. Ook Goldbleen (1957) en 
Marshall (1956) geloven dat, bij het syndroom van Marfan, in de nieren door 
hun hypoplasie en misvorming, gemakkelijker afwijkingen kunnen ontstaan. 

Het lijkt ons nog te vroeg om te kunnen uitmaken of de beschreven nieraf
wijkingen specifiek behoren bij het syndroom van Marfan, doch dit lijkt wel 
waarschijnlijk. Het blijft grote aanbevelingverdienen om op hun bestaan in de 
toekomst met zorg te gaan letten. Opvallend is de waarneming van Lough
bridge over het frequent voorkomen van chronische pyelonefritis. 
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Hoofdstuk X 

ZEL DZA M E  A F WIJKINGEN 

In  een apart hoofdstuk hebben wij nog de, zeldzaam bij het syndroom van 
Marfan voorkomende, afwijkingen ondergebracht, welke o.i. niet passen in de 
vorige hoofdstukken : 

Hazelip: 1 1  
Macroglossie: 1 1  e n  445 
Diep gegroefde tong: van Buchem (68) 
Glossoptose: Zuber 1 930 
Gespleten huig: 1 1 ,  79F, 199 en Zuber 1 930 
Tonsilatrofie: 1 88 
Hoge, krakende stem: 55 : vele malen en 147 
Brachyoesofagus met hernia diafragmatica: Kovacevic 1 945 
Hernia van maag en colon door het foramen Morgagni: 1 54 
Gastro-intestinale ptosis: 1 63 en 252: 2 x  
Prosis van de maag: 8 5  
Abnormaal lange darm: 3 9  e n  445 
Inheemse spruw: C. Ethertsen 
Incomplete draaiing van het co/on(sigmofd en colon descendens rechts): 311 
Slechte fixatie van het mesenterium: 104F : 2x 
Serpigineuze ulcera in colon en sigmofd: 410 
Argentaffinoma van het ileum: 410 
Prolaps van het rectum: Caussade 1939 
Ileus: 482 en 310 
Multipele diverticula van dunne en/ of dikke darm of blaas: 104F: 3x en 305 
Eigenaardige misvorming van de rechter leverkwab: Morganti 1 932 
Onverklaarbare hepatomegalie: Sinha 463 
Onverklaarbare hepatosplenomega/ie met hypersp/enisme: 506 
Asymmetrie van de mammae: 1 32, 206 en 339 
Supernumeraire tepel: 548 
Hydrocè/e: 318 
Cysto- en rectocè/e: 243 
Congenitale lues: 421 en 514 
Micropo/yadeneia diffusa: 42 

Samengaan van het syndroom van Marfan met neurofibromatosis van Recklinghausen : 
478, syndroom van Klippei-Trenonay in de familie van de patiënt : 314C, syndroom van 
Lightwood : 268, Hand-Schuller-Christiaan : Sosman 1932 en Troxler 1 946, tuberous sclerosis : 
G. Berg 1 939 en 1941 , en met Ehler-Danlos : Goodman (214C). 

Op deze plaats willen wij tevens nog vermelden, dat geen pathologisch-ana
tomische afwijkingen gevonden werden in de lymfklieren, de lever en de milt 

(53). 
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McKusick (364F) beschouwt deze, slechts een of twee maal bij het syndroom 
van Marfan beschreven, afwijkingen als coïncidenteet Daartegenover stelt hij 
de afwijkingen die bij het syndroom van Marfan niet vaak voorkomen, doch 
te vaak om toevallig te zijn, en die hij secundair noemt. Mogelijk schept het 
syndroom van Marfan een omgeving, waarin andere congenitale afwijkingen 
zich vaker dan normaal manifesteren. 

Samenvattend zegt McKusick nog (317), dat naast de afwijking in de aorta 
en de hartkleppen geen specifiek pathologisch-anatomisch substraat voor het 
syndroom van Marfan gevonden is en er dan ook in de meerderheid der ge
vallen buiten de aorta en het hart geen afwijkingen gevonden werden. Wij 
zouden hierbij dan nog een beperking willen maken voor de oogafwijkingen en, 
misschien, de nierafwijkingen. 
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Hoofdstuk XI 

F R E Q U ENTIE VAN H ET VOORKO M E M  VAN 
D E  VERSCHILLENDE S Y M PTOM EN 

De hierover in de literatuur opgegeven getallen lopen nogal uiteen. De ver
schillen tussen de opgegeven frequenties voor bepaalde groepen symptomen 
(bijvoorbeeld de oogafwijkingen) zijn echter gemakkelijk  te verklaren, als men 
de volgende punten in aanmerking neemt : 

I .  De auteur die de cijfers opgeeft kiest zijn literatuur, ook al streeft hij ernaar 
een volledig overzicht te geven, vaak al met de nadruk op de eigen specialisatie. 

2. Het onderzoek der patiënten is dikwijls onvolledig of te eenzijdig vanwege 
de specialisatie van de onderzoeker. 

3. De beschrijvingen zijn niet altijd uitgebreid genoeg, mede omdat het vol
ledige ziektebeeld niet van de aanvang af bekend was. 

4. Het aantal patiënten is vaak te gering. 
5. Er zijn families waarin bijvoorbeeld de cardiovasculaire afwijkingen meer 

op de voorgrond staan, en andere families waarin meer oogafwijkingen voor
komen. 

6. Een bestudering van de overleden patiënten geeft een valse indruk, omdat 
deze zeker de zwaarst getroffen groep vormen. 

In de oogheelkundige literatuur vindt men bijvoorbeeld vaak slechts een mi
nimale vermelding der habitusafwijkingen, der cardiovasculaire afwijkingen en 
der herediteit, en worden de frequenties van optreden van de niet oogheelkun
dige symptomen dan ook veel te laag opgegeven. In de cardiologische, de in
terne en de paediatrische literatuur wordt vaak de oogheelkundige, en soms 
ook de cardiologische, zijde te veel verwaarloosd, evenals de erfelijkheid. 

De onderzoekmethoden zijn in de loop der jaren sterk veranderd en verbe
terd. Zonder een uitgebreid cardiovasculair onderzoek (met eventueel een re
trograde aortografie) kan men soms zeer moeilijk de vaak gevonden systolische 
souffies bij de patiënten met thorax- en wevelkolomafwijkingen interpreteren. 
Deze souffies werden in het verleden vaak lichtvaardig opgevat als een bewijs 
voor het bestaan van een congenitaal vitium cordis, zelfs zonder een verdere 
aanduiding van het type hiervan. 

Ook ziet men, om nog een voorbeeld te noemen, dat de oudere auteurs als 
meest frequente cardiovasculaire afwijking (ook bij de obducties) het open 
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foramen ovale opgaven, terwijl nu wel evident is, dat de afwijkingen in de sinus 
aortae, de aortaring en de aorta ascendens veel vaker voorkomen. 

Nierafwijkingen werden tot nu toe vrijwel niet gerapporteerd, terwij l ze thans 
door Loughbridge (3 10) acht maal beschreven worden (zij vermeldt niet op 
hoeveel patiënten), en er, blijkens het artikel in "The British Medical Journal" 

(63), van 25 patiënten met het syndroom van Marfan zeven nierafwijkingen 
hadden. 

Ernstige skeletafwijkingen en klachten vindt men bij Sinclair (462) en Jéquier 
(252) veel frequenter vermeld dan bij andere auteurs. 

Breton (60) drukt dit alles als volgt krachtig uit : "De cardioloog zegt, dat 
het syndroom van Marfan niet frequent is, doch de cardiologische afwijkingen 
ervan wel, en de oogarts vindt het syndroom van Marfan wel frequent, doch de 
cardiovasculaire afwijkingen ervan niet". 

Het oordeel over de herediteit van het syndroom wordt vergemakkelijkt door
dat we weten, dat deze dominant is en doordat het ziektebeeld, althans in zijn 
klassieke vorm, zeer opvallend is, doch zonder een nauwkeurig en uitgebreid 
familieonderzoek kan men hier onmogelijk een juiste indruk van krijgen. 

Een goed beeld zal men pas kunnen verkrijgen als iedere patiënt door oog
arts, internist of kinderarts en, zo nodig, door cardioloog of orthopaed nage
zien wordt, en er een uitgebreid familieonderzoek wordt verricht. Het is ons 
daarbij persoonlijk ook nog sterk opgevallen hoe betrekkelijk de waarde van 
een, zelfs zeer nauwkeurige en uitgebreide, anamnese kan zijn, ook bij intelligente 
patiënten. 

Met al deze beperkingen voor ogen, laten wij hier enige opgaven volgen van 
de frequenties van vóórkomen der verschillende symptomen. 

Rados (419) vond bij 204 patiënten, tot 1940 in de literatuur beschreven, de 
volgende frequentieverdeling (tabel 1 1) :  

Tabel i I Frequentie van vóórkomen der verschillende symptomen van het syndroom van Marfan 

Oogafwijkingen 

Mannen Vrouwen 

Dislocatio Andere Geen Dislocatio Andere Geen 
Soort lentis of oogafwij- oogafwij- lentis of oogafwij- oogafwij-

patiënten iridodonesis kingen kingen iridodonesis kingen kingen 

Typische 
patiënten 63 1 3  7 49 21 21 
Atypische 
patiënten of 10 3 4 4 2 6 
formes frustes 

73 1 6  1 1  53 23 27 
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Cardiovasculaire afwijkingen 

Mannen Vrouwen 

Souffle of Geen Souffle of Geen 
Soort Vitium ander licht cardiale Vitium ander licht cardiale 
patiënten cordis symptoom afwijkingen cordis symptoom afwijkingen 

Typische 
patiënten 12  20 5 1  1 3  1 9  60 
Atypische 
patiënten of 0 0 1 7  0 1 1  
formes frustes 

1 2  20 68 1 3  20 71 

Herediteit 

Mannen Vrouwen 
Soort patiënten Positief Dubieus Negatief Positief Dubieus Negatief 

Typische 
patiënten 24 1 6  42 22 1 7  53 
Atypische 
patiënten of 1 1  3 3 2 2 8 
formes frustes 

35 19 45 24 1 9  6 1  

Oorafwijkingen 

Mannen Vrouwen 

Stoornis in Normaal of Stoornis in Normaal of 
Misvorming het gehoor niet vermeld Misvorming het gehoor niet vermeld 

21 2 78 1 4  4 86 

Combinatie van oog- en cardiovasculaire afwijkingen 

Mannen Vrouwen Totaal 

Gecombineerd met anomalieën van de oren 1 2  4 16 (m : v  = 3 :  1) 
Zonder anomalieën van de oren 1 7  24 41 (m : v  = 17 :24) 

29 28 57 
Totaal aantal patiënten 101 1 1 3  205 
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Ross (441) vond bij 1 17 patiënten, tussen 1942 en 1949 beschreven, de vol
gende frequentieverdeling van symptomen : 
74 procent had oogafwijkingen, en wel het meest frequent een ectopia lentis en 
iridodonesis ; 
70 procent had enige skeletafwijkingen ; 
40 procent had een hoog smal gehemelte ; 
ruimt 20 procent had een congenitale hartafwijking; 
bijna 20 procent had een afwijking aan het uitwendige oor ; 
41 procent had een vermindering van het subcutane vet ; 
3 1 ,7 procent had slappe ligamenten ; 
19  procent had een oud uiterlijk ;  
9,4 procent had een spieratrofie ; 
23,9 procent had contracturen. 

Het aantal mannelijke en vrouwelijke patiënten was gelijk. Er was geen en
kele patiënt die alle genoemde symptomen had. De meest frequente combinatie 
van symptomen was die van een subluxatio lentis met een hoog gehemelte en 
enige habitusafwijkingen. 

Arbenz (12) 1944, geeft in de nu volgende, aan de literatuur ontnomen, tabel 12 
een overzicht van de frequenties van de verschillende combinaties van symp
tomen bij 16 1  patiënten : 

Tabe/ 12 Frequentie van verschillende symptoomcombinaties bij 161 patiënten met het syn
droom van Marjan 

A +  0 H + WS + F + :  
A +  0 + H + WS + 
A + O + H + F +  
A +  0 + WS + F + 
A + O + H +  
A +  0 + WS +  
A + O + F +  
A + H + F + 
A +  H + WS + 
A +  WS + F + 
A +  0 + 
A +  H + 
A + WS + 
A +  F + 
A + (waaronder patiënten voor 

wie H en 0 niet waren 
vermeld) 

2 
8 
3 
5 
2 

31 
6 
1 
3 

10 
58 

3 
7 
6 

16 

1 61 

In deze tabel betekent : 
0 = ectopia lentis, lensdislocatie, colo

boma lentis of iridodenesis 
A = lange, graciele extremiteiten 

+ grote lengte 
+ weinig ontwikkeld spierweefsel 
+ weinig ontwikkeld subcutaan 

vetweefsel 
+ dolichocéfalie 
+ abnormaal beweeglijke gewrichten 
+ arachnodactylie 

H = congenitaal of verworven vitium 
cordis 

WS = kyfose, spina bifida, peeten carina
tus of excavatus 

F = plat- en klompvoet, hallux valgus, 
hamertenen of een calcaneusspoor 

Last (292) 1957 vond bij 292 patiënten uit de literatuur de volgende symp
toomfrequentie :  
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arachnodactylie in 8 1  procent miosis, die resis-
bilaterale tent was tegen 
lensdislocatie in 78 procent myadriatica in 1 1  procent 
wervelkolomdefor- irisatrofie in 10 procent 
miteiten in 37 procent lenscolobomen In 7 procent 
voetanomalieën in 23 procent blindheid in 6 procent 
excessieve myopie in 12 procent aangeboren vitium 
sfaerofakie in 12 procent cordis in 14 procent 

aneurysma aortae in 4 procent 
herediteit (206 anam-
neses ) positief in 8 1  procent 

Frequentie van cardiovasculaire afwijkingen volgens de literatuur : 

Piper (405) 1926 : 30 procent 
Thaden ( 496) 1 929 : 60 procent 
Weve (540) 193 1 : 25-30 procent 
Norcross (377) 1 937 : 40-50 procent 
Marfan (333) 1937 : 40 procent 
Baer (23) 1943 : 30 procent 

Viaud (520) 1948 : 
Sautter (446) 1 949 : 

40-60 procent 
50 procent 

Goyette (201 )  1953 : 50 procent 
McKusick (3 17) 
1958 : 43,8 procent 

Fahey (149) vond bij 52 patiënten uit de literatuur met een wervelkolomver
kromming : 
37 maal een skoliose 

8 maal een kyfoskoliose 
7 maal een kyfose 

Frequentie der lensdislocaties volgens de literatuur : 

Morard (354) 50 procent Marks (335) 50-80 procent 

Marfan (333) 1938 meer dan Francheschetti (526) 70 procent 
50 procent McKusick (3 17) 80 procent 

Burch (75) 70 procent Weve (540) 33 procent 
Lekieffre (3 14C) vond van zijn 40 patiënten bij twaalf cardiovasculaire en bij 

39 oogafwijkingen. 
Breton (60) vond bij 55 eigen patiënten in 26 families tien maal een cardio

pathie, dus in 19 procent. Oogafwijkingen vond hij in bijna 100 procent en een 
herediteit in 87 procent. Hij wijst erop, dat er families zijn met veel cardiovas
culaire afwijkingen, en andere met veel oogafwijkingen. Hij had één familie 
waarin zestien patiënten voorkwamen, allen zonder enige cardiovasculaire af
wijking. 

Voor de verdere gegevens, die wij zelf in de literatuur vonden, verwijzen wij 
naar hoofdstuk XIV. 
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Hoofdstuk XII 

A ETIOLO G I E  EN PATH O G EN E S E  

Over de aetiologie e n  pathogenese van het syndroom van Marfan i s  nog 
steeds niets met zekerheid bekend. 

Het wordt nu wel door niemand meer betwijfeld, dat het een irregulair do
minante, hereditaire aandoening is en dat dus waarschijnlijk één of meer genen 
afwijkend zullen zijn. Waardoor deze afwijkingen in de genen bij het syndroom 
van Marfan primair in de solitaire gevallen ontstaan, is echter nog duister, 
evenals de wijze waarop zij leiden tot de bij het syndroom van Marfan gevon
den afwijkingen. 

Talloos zijn de theorieën die men heeft opgesteld om een verklaring te geven 
van de aetiologie en de pathogenese. Wij zullen van die theorieën nu een over
zicht geven, doch merken eerst en vooral op, dat de begrippen aetiologie en 
pathogenese in deze theorieën vaak niet scherp gescheiden werden en sommige 
slechts één ervan behandelden. Verder zij er op gewezen, dat verschillende theo
rieën uitgaan van het vinden bij patiënten met het syndroom van Marfan van, 
hierbij weliswaar zeldzame, afwijkingen, die ook zouden kunnen passen in een 
ander ziektebeeld, waarna dan een associatie gezocht wordt tussen het syn
droom van Marfan en dit ziektebeeld. 

De eerste tien theorieën geven wij weer in kleine letters, daar zij , hoewel hard
nekkig steeds weer in de literatuur opduikend, ons voornamelijk van historisch 
belang l ijken. Wij behandelen ze clan ook hoofdzakelijk om hun zwakte aan te 
tonen en om ze hierna definitief te kunnen verwerpen. 

T H E O R I E  I 

Deze zocht de verklaring voor het ontstaan van het syndroom van Marfan in factoren die 
de geslachtscellen der ouders of het embryo nadelig zouden beïnvloeden. Zo werd gedacht 
aan een "uitputting" van het moederlijk kiemplasma, of aan een zeer jonge leeftijd van de moe
der (Dupérie 1 32), en aan een bloedverwantschap of een alcoholisme der ouders (Weill 535). 
Anderen dachten aan schadelijke factoren, die tijdens de graviditeit zouden inwerken : con
genitale lues (Weill 535 en Tupinamba 507), rubeola of andere infectieziekten (55, 1 88 en 
485), roentgenstralen, rhesus antagonisme, stofwisselingsziekten of intoxicaties. Tegen al deze 
theorieën pleiten wel sterk de zeldzaamheid van het optreden der aangegeven factoren in com
binatie met het syndroom van Marfan (257), de nu wel vaststaande dominante herediteit 
hiervan, en het feit dat het syndroom even vaak van vaders als van moeders zijde overgeërfd 
wordt. Deze theorie is nu wel geheel vervallen. 
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THEORIE 2 

Een nog vaak naar voren gebrachte theorie is die van de samenhang met de status dysra
ficus. Wij gaan hier wat dieper op in, omdat ons bleek dat bij velen nog een verwarring be
staat over de juiste positie van de status dysraficus ten opzichte van het syndroom van Marfan. 

Syringomyelie is een erfelijk ziektebeeld, en in de familie van patiënten met syringomyelie 
worden vaak allerlei symptomen gevonden, waaraan Passow (396--401)  en Bremer (397) de 
naam gaven van "status dysraficus", en die in uitgesproken vorm karakteristiek zijn voor 
syringomyelie. 

Bremer vond bij de syringomyelie en de status dysraficus dezelfde pathologisch-anatomi
sche afwijkingen, namelijk een gliawoekering en holtevorming rond het canalis centralis van 
het ruggemerg en de medulla oblongata. Volgens Hennenberg (396) ontstaat deze gliawoeke
ring uit embryonale celresten, die hij dan ook vond in het cervicale ruggemerg. Die celresten 
zouden daar komen door een foutieve sluiting (dysrafia) van het ruggemerg. 

Passow ziet dus de status dysraficus als een overerfelijk constitutietype, te wijten aan een em
bryonale ontwikkelingsstoornis van het ruggemerg. Hierbij kunnen de oorsprongcellen van de 
sympathicus aangetast worden, hetgeen in het zwaarste geval kan leiden tot een syringomyelie. 
Hij vond deze status dysraficus bij 80 procent der patiënten met een syndroom van Homer 
en/ of een heterochromie van de iris. Een steun voor deze hypothese vond hij nog in het feit, 
dat doorsnijden van de halssympathicus bij jonge konijnen homolateraal een beeld geeft met : 
een depigmentatie en atrofie van de iris en het corpus ciliare, een atrofie van het gelaat, een 
syndroom van Homer, een parese der nervi facialis en trigeminus, en een onderontwikkeling 
en hypopigmentatie van één mamma (399). 

Bij de status dysraficus vindt men de volgende symptomatologie (397 en 534) : 
A. Sternum anomalieën, en wel vooral een peeten excavatus 
B. Kyfo(scoliosis) 
C. Een grootteverschil der mammae, waarbij de kleinste lichter gepigmenteerd kan zijn en 

steeds gelegen is aan de kant der oogafwijkingen 
D. De spanwijdte kan groter zijn dan de lichaamslengte, door de kyfose en door een ver

groting van de armlengte 
E. Scapulae alatae 
F. Vochtige, koude handen met acrocyanose. Meestal bestaat hierbij een hypertrofie der 

weke delen, doch soms ook een atrofie met strakke huid 
G. Een krommingstendens der vingers, die naar uloair pleegt toe te nemen. De vingers zijn 

niet verlengd 
H. In ongeveer 25 procent der gevallen worden segmentale, niet progressieve sensibiliteits

stoornissen gevonden 
I. In ongeveer éénderde der gevallen vindt men stoornissen die berusten op afwijkingen 

in de pyramidebanen 
J. Trofische stoornissen 
K. Functiestoornissen in bepaalde spiergroepen met verstoring van het spierevenwicht 
L. Unilateraal optreden van het syndroom van Homer en een heterochemie 
M. Als zeldzame afwijkingen worden soms bij de status dysraficus aangetroffen : 
a. anomalieën van het uitwendige oor; 
b. een hoog of gespleten gehemelte ; 
c. anomalieën van de tandinplanting; 
d. asymmetrie van het gelaat ; 
e. beharingsafwijkingen ; 
f afwijkingen in de zweetvorming; 
g. spina bifida occulta; 
h. klomp- en platvoet; 
i. zwemvliesvorming. 

Passow vond nu bij zes leden van één gezin (de moeder en vijf kinderen), en ook bij twee 
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losstaande gevallen van het syndroom van Marfan, een arachnodactylie, een lensdislocatie en 
een peeten carinatus, bij vier van hen een atrofie van het subcutane vetweefsel, en bij twee te 
lange armen. Bovendien hadden allen een verkromming van de wervelkolom, vochtige, koude 
handen, zweetanomalieën, een verkromming van de pinken, een hoog gehemelte, zwemvlies
vorming en een asymmetrie van het gelaat. Bij allen bestond bovendien een bilaterale mat
heid van de iris, die haar normale reliëf geheel miste (397). 

De combinatie van de status dysraficus met het syndroom van Marfan werd ook gevonden 
door Kurz (286), Ennema (397), Wagner (527) en Charamis (91). 

Door deze vondst kwam Passow tot zijn theorie van de samenhang tussen de status dysra
ficus en het syndroom van Marfan. Hij zegt hierover het volgende 

"De veranderingen aan de extremiteiten en de thorax zijn wel niet identiek, doch er is toch 
bij beide aandoeningen een dystrofie in hetzelfde gebied, en de symptomatologie van beide 
beelden komt toch wel sterk overeen. De veranderingen aan het oog bij het syndroom van 
Marfan zijn weliswaar bilateraal en die bij de status dysraficus unilateraal, doch beide aan
doeningen hebben dezelfde pathogenese, namelijk een dystrofie (slechte ontwikkeling en pig
mentarmoede) van de iris, het corpus ciliare en misschien ook van de uvea. De lensdislocatie 
en de kleinheid der lenzen, welke volgens Weve ook berusten op een dystrofie, zijn waar
schijnlijk secundair aan de dystrofie van de iris en het corpus ciliare. De experimenteel ver
kregen dystrofie (pag. 129) van de iris en het corpus ciliare lijkt sterk op die welke men vindt 
bij het syndroom van Marfan. De arteriën van de iris en van de membrana pupillaris komen uit 
de lange achterste ciliair-arteriën, en bij het syndroom van Marfan is er vaak een dystrofie 
van het stroma en het pigmentblad van de iris en een persisterende pupillairmembraan. De 
oogsymptomen bij het syndroom van Marfan en bij de status dysraficus kunnen verklaard 
worden door een dysrafia van het cervicale ruggemerg. Deze leidt namelijk tot een paralysis 
van de motore en de trofische vasomotore vezels van de cervicale sympathicus, waaruit een stoor
nis in de tunica vasculosa lentis, vooral in het gebied der achterste lange ciliair-arteriën, voort
vloeit, met als gevolg een dystrofie van de lens met microfakie en lensdislocatie, en een dys
trofie van de iris. De variatie in de localisatie en in de uitgebreidheid der afwijkingen in het rug
gemerg kan de grote verschillen in ernst en uitgebreidheid van de klinische beelden verklaren. 
De herediteit van beide symptomen is ook dezelfde". 

Wegelius denkt aan de mogelijkheid, dat de beschreven afwijkingen in het ruggemerg slechts 
de oorzaak kunnen zijn van het optreden van de skeletafwijkingen bij het syndroom van 
Marfan. 

Tegen de theorie van Passow en Wegelius zijn de volgende zeer ernstige bezwaren aan te 
voeren, die haar ons inziens uiterst onwaarschijnlijk maken (333 en 541) :  

A. De klinische beelden der habitusafwijkingen van de status dysraficus en het syndroom 
van Marfan zijn toch wel sterk verschillend. Bij de status dysraficus ontbreken de verlenging 
der benen, voeten, handen en vingers, de vergroting van de lichaamslengte, de lange, dunne bot
ten, de geringe ontwikkeling van spierweefsel en subcutaan vetweefsel en de dolichocéfalie. 

B. De oogafwijkingen bij de status dysraficus zijn unilateraal. De lensdislocatie, de mi
crosfaerofakie en de zonula afwijkingen komen bij de status dysraficus niet voor, en de hete
rochromie en het syndroom van Homer zijn bij het syndroom van Marfan uiterst zeldzaam. 

C. In de beschouwingen van Passow, zelfs in zijn publicatie van 1957, wordt met geen 
woord gerept over de karakteristieke aorta-afwijkingen bij het syndroom van Marfan, die dan 
ook bij de status dysraficus niet voorkomen. 

D. Bij het pathologisch-anatomisch onderzoek van het ruggemerg en de medulla oblongata 
bij patiënten met het syndroom van Marfan werden de, bij de status dysraficus beschreven, 
afwijkingen, niet gevonden. 

E. Bij het syndroom van Marfan werd slechts zelden tegelijk een status dysraficus gevon
den en bij de status dysraficus zelden een syndroom van Marfan. 

THEORIE 3 

Uit het soms gecombineerd voorkomen van het syndroom van Marfan met een Friedreichse 
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ataxie en uit het hierbij voorkomen van oogafwijkingen, zoals een congenitaal cataract, van 
een spieratrofie, van een hypotonie der spieren, van een holvoet en van een myocarditis (287), 
hebben sommigen geconcludeerd, dat er een samenhang zou zijn tussen beide ziekten (Moro 
(356) en Slack (448)). Bij nauwkeuriger beschouwing hebben noch de habitusafwijkingen, 
noch de oog- of de cardiovasculaire afwijkingen van het syndroom van Marfan een redelijke 
mate van overeenkomst met de Friedreichse ataxie; de combinatie van beide beelden is dan 
ook slechts drie maal vermeld. 

THEORIE 4 

Ook voor de theorie van Faldi (1 52), dat het syndroom van Marfan ontstaat door een here
dodegeneratieve afwijking in het prosencefalon, waaruit de hypofyse en het diëncefalon ont
staan, ontbreekt iedere klinische en pathologisch-anatomische aanwijzing. 

THEORIE 5 

Mery en Babonneix (362) vonden bij een patiënt met het syndroom van Marfan roentgeno-
1ogisch een vergroting der epifysen en van het kraakbeen der gewrichten, waardoor de botten 
verder uiteen komen en de gewrichtsspleet wijder wordt, en meenden dus de skeletafwijkingen 
bij het syndroom van Marfan, althans ten dele, te kunnen verklaren op grond van een hyper
chondroplasie. Dezelfde mentgenologische bevinding werd later nog enige malen vermeld (36, 
5 1 ,  75 en 91), doch de combinatie met het syndroom van Marfan blijft zeldzaam. De hyper
chondroplasie vormt geen verklaring voor de oog- en cardiovasculaire afwijkingen en werd 
pathologisch-anatomisch ook slechts één maal gevonden. Ook de, slechts door Frontalli 1 930 
en G iraud (194) gevonden, supernumeraire beenkernen kunnen moeilijk als een verklaring 
gelden voor de overmatige lengtegroei der extremiteiten, en zeker niet voor hun versmalling. 

Lambie (313) gelooft aan een stoornis in de mesenchymale weefsels als oorzaak van het 
syndroom van Marfan en wijst erop, dat er bij de groei van een bot een toename in de lengte 
is én een inpassen van het nieuw gevormde botweefsel in het model van het bestaande been. 
Bij het syndroom van Marfan zouden deze beide facetten versterkt zijn door hyperactiviteit 
van het mesodermale kraakbeen, en in die zin mag men volgens hem ook wel van hyper
chondroplasie spreken ; hierin ziet hij ook de verklaring voor de dolichosténomélie, de ver
sterkte ribgroei en de dolichocéfalie. 

THEORIE 6 

DE ENDOCRINE THEORIEËN 

De voornaamste van deze theorieën zoekt de oorzaak van het syndroom van Marfan in 
een hyperfunctie van het eosinofiele deel van de hypofysevoorkwab, al of niet met een hypo
functie van de andere delen hiervan(54, 1 68, François (178), 404, 445 en 535). Een hyperfunctie 
tijdens het embryonale leven zou leiden tot het syndroom van Marfan, gedurende de adoles
centie tot gigantisme, en tijdens de volwassenheid en na de sluiting der epifysairlijnen, tot 
acromegalie. 

De menselijke hypofyse krijgt zijn uiteindelijke vorm en differentiatie in de derde tot de 
vierde foetale maand (13), en zou volgens Ormond in de derde maand al actief gaan secer
neren (384). 

Als argumenten voor deze theorie werden naar voren gebracht : 
A. de vergrote lengte bij het syndroom van Marfan ; 
B. de nogal eens gevonden afwijkingen in vorm en grootte van de sella turcica. 
Een vergroting van deze wordt echter vrijwel even vaak beschreven (3 1 ,  42: 2x, 65, 104A, 

1 1 3, 1 27, 1 68, 1 88, 217, 350, 445, 461 en Schreiher 1 928) als een verkleining (42 : 2x, 69, 99, 
106, Hamburger 1928, 217, 257, 272, 350, 354, 483 : 2x, 462, 527 ,535 en Zuber 1 928), en in 
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een groot aantal gevallen bleek de sella volkomen normaal (1 , 42 : 6x, 69 : 3x, 75, 102, 1 49, 
1 68, 1 78, 207, 252 : 9x, 272, 306, 377 : 3 x, 394, 405 : 8x, 535 en 539 : lOx). 

Sinclair (461) merkt op, dat een verlenging van de schedelbasis de oorzaak is van deformi
teiten van de sella, waarbij men zowel kleine, bijna geheel ingeslotene, als grote, lange en zeer 
ondiepe sellae kan vinden. 

C. Enige malen werden in de hypofysevoorkwab bij pathologisch-anatomisch onderzoek 
een vermeerderd, of althans een groot, aantal eosinofiele cellen gevonden, waarvan nu wel aan
getoond is, dat zij het groeihormoon produceren, en soms ook cysten in vóór- en midden
kwab met veel eosinofiel secreet en een vergrote hypofyse (Salie : jongen van 21/2 maand, 
Börger : meisje van 1 jaar (54), Olcott : meisje van 16 jaar (383), Bergstrand : meisje van 1 9  da
gen (39), Rambar : man van 271/2 maand (421), McLeod : man van 17 jaar (31 6) en Tobin : 
volwassene (501)). Bergstrand (39), Ganther (1 88) en Weill (535) wijzen er echter op, dat bij 
een klein kind het vinden van veel eosinofiele cellen in de hypofyse niet abnormaal behoeft 
te zijn, en ook niet de vondst der cysten. Bij de twee beschrijvingen van volwassen patiënten 
werd gesproken van "vrij veel eosinofiele cellen in de hypofysevoorkwab" hetgeen een weinig 
sterk argument lijkt voor de endocrine theorie. 

Bovendien zijn er talloze obducties verricht bij het syndroom van Marfan, waarbij de hy
pofyse als normaal beschreven werd (69, (geval met striae), 1 5 1 , 278 : 3x, 358, Morganti 
1 932, 405, 421 en 502), terwijl verscheidene auteurs in geen enkele endocrine klier enige 
afwijking vonden (15, 63, 68, 147, 470 : 2x, 542 en 551) en ook enige malen een te kleine 
hypofyse beschreven werd (268 en 535). 

D. Ook de herhaalde malen gevonden, rode, blauwe of witte striae bij jonge mannen en bij 
jonge vrouwen zonder voorafgaande of bestaande graviditeit, werden als argument gebruikt 
voor de hypofysaire genese. Bij de meeste patiënten werden deze striae beschreven zonder dat 
in de klinische beschrijvingen iets over de toestand van de bijnier te vinden was (68, 1 68, 260, 
278, 314G, 364F, 460 : 2x en Schilling 1 936). Eén maal leken de bijnieren klinisch normaal (294) 
en twee maal werden de striae beschreven bij geobduceerde patiënten, en bij één van hen wa
ren de bijnieren volkomen normaal (68), doch bij de andere werden ze niet beschreven. 

Deze striae werden gevonden op de schouders, de zijkant van de thorax, de armen, de buik, 
de bovenbenen en de nates, en zij gingen in de meeste gevallen niet gepaard met andere en
docrinologische afwijkingen. 

Kachele (260) en Loveman (314G :  4x) vonden bij pathologisch-anatomisch onderzoek op 
de plaats van zo'n stria, dat de dikke bundels elastische vezels in de papillairlaag van de huid 
sterk uitgedund waren of ontbraken. De dikke elastische vezels van het pars reticularis van het 
corium eindigden abrupt bij de grens van het aangetaste gebied, dat vele fijne (nieuwe?) 
elastische vezeltjes bevatte. 

E. Argumenten voor de hypofysaire theorie, respectievelijk voor andere endocrinologische 
afwijkingen, die zelf een oorzaak zouden kunnen vormen voor het syndroom van Marfan, 
werden ook gezocht in afwijkingen in andere endocrine klieren. Wij vonden hierover het 
volgende in de literatuur: 

Normale bevindingen bij hun klinisch endocrinologisch onderzoek vermelden Curschmann 
(104A), Hamwi (218), lgersheimer (246), Jéquier (252), Lehman (294), Moehlig (305 : 2x, incl. 
FSH en keto's), Starke (475) en Schwarz (Utrecht). 

Er werd bij pathologisch-anatomisch onderzoek geen enkele afwijking in de endocrine klie
ren gevonden door Atta (15), 63, Fabre (147), Sloper (470: 2x), Weill (535), Whitfield (542), en 
Weijers (551), terwijl Khnyunina (268) geen microscopische afwijkingen vond, doch wel een 
atrofie van hypofyse, bijnier, schildklier en ovarium. 

Wij zullen nu de in de literatuur gevonden gegevens over de verschillende andere endocrine 
klieren de revue laten passeren om ons een oordeel te kunnen vormen over hun toestand bij 
het syndroom van Marfan. 

S CHILDKLIER 

De basaalstofwisseling bleek herhaaldelijk verhoogd, o.a. bij de patiënten van Kurz (286), 
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Broek (65) : + 94, Betetto (42) : + 35, + 1 7, BeHavia (36) : + 10, + 10, + 25, + 30, + 12 
en Parker (394) : + 19, + 1 1 .  

Andere auteurs geven echter een verlaging van het basaalmetabolisme op : Weve (539), 
François (178), Saint Martin (339), Young (257) : - 13 en - 30, Oelnitz (381): - 25, Fast 
(153 : 4x, Burch (75) : - 17, Charamis (91 ) :  - 40 en Kurz (285): - 20, terwijl eveneens talloze 
auteurs een normaal basaal metabolisme vonden : 42: 8x, 69 : 5 x, 182, 252 en 263 : 2x. 

Bij nauwkeuriger onderzoekingen bij tien jonge patiënten van Weve (539) met een verlaagde 
stofwisseling ontdekte Noyons, dat de gevonden calorische waarden voor kinderen van de
zelfde leeftijd met een normaal gewicht en een normale lengte normaal zouden zijn geweest. 
Hij wijt het gevonden lage basaalmetabolisme dus aan een vergroting van het lichaamsopper
vlak. Klinisch blijkt trouwens uit beschrijvingen van patiënten met sterke verhogingen of ver
lagingen van de stofwisseling niets van een bestaan van een hyper- of hypothyreoïdie. Een 
struma werd zelden beschreven (87, 286, 385 en 535). Een hyperthyreoidie bleek eveneens 
zeer zeldzaam (268, 278, 290 en 314C). Het serumcholesterol wordt ook steeds als normaal 
beschreven (36, 69 : 5 x, 89, 91,  1 1 3, 125, 1 82, 227, 263 : 2x, en 505). Een onderzoek met eiwit
gebonden jodium en door middel van een tracing met radioactief jodium 1 3 1  vonden wij in 
de literatuur niet vermeld. 

Olcott (383) vond een thyreoid cyste. Tobin (501) en ook Weill (535) vonden een atrofie 
van de schildklier, en Sloper (470) vond enige adenoompjes in de schildklier. Andere auteurs 
echter (53, 361, 421 en Morganti 1 932) vonden geen afwijkingen bij pathologisch-anatomisch 
onderzoek, evenmin dus als de grote reeks auteurs die alle endocrine klieren normaal von
den. Een afwijking in de schildklier lijkt dus als oorzaak van het syndroom van Marfan wel 
uitgesloten. 

PANCREAS 

Een samengaan van het syndroom van Marfan met een diabetes wordt extreem zelden be
schreven (1 1 6, 252 en 314C). Een bloedsuikerbelastingscurve die te vlak verloopt of waarvan 
de uitgangs- en eindwaarden te laag zijn, wordt, zij het niet vaak, wel eens beschreven, soms 
met een verhoogde tolerantie voor koolhydraten (42 : 3 x, 91,  178, 252 en 421). Hierbij valt 
echter op te merken, dat deze lage bloedsuikerwaarden nog normaal kunnen zijn, als niet de 
methode van Hagendoorn-Jensen gebruikt werd, hetgeen meestal niet vermeld werd. Hier
tegenover staan bovendien talloze waarnemingen van een normale bloedsuikerbelastingscurve 
(42 : 5x, 69 : 5 x, 75, 1 80, 1 82, 207, 218 en 263 : 2x). De Straub-Traugolt en de adrenaline bloed
suikercurve bleken eveneens normaal. Ook de nuchtere bloedsuikerwaarden werden herhaalde 
malen bepaald en normaal bevonden (89, 91,  1 1 3, 1 80 en 505), evenals de diastase in de urine 
(257 : 4x) en het verteringsonderzoek van de faeces (257 : 3 x). De pancreas werd ook bij pa
thologisch-anatomisch onderzoek normaal bevonden (53, 69 : 2x en 421). 

BIJNIEREN 

In de literatuur vonden wij geen beschrijvingen van het samengaan van het syndroom van 
Marfan met een hypo- of hyperfunctie van de bijnieren. De bloeddruk bij het syndroom van 
Marfan is normaal, tenzij een cardiovasculair lijden deze gaat beïnvloeden. Slechts uiterst 
zelden werd een lichte hypotensie beschreven (92 en 178). Ook een hypertensie komt uiterst 
zelden voor, en wel alleen als ook de renes afwijkend zijn, bij een coarctatio of op oudere 
leeftijd. De elektrolyten zijn steeds als normaal beschreven (63, 69 en 263). Ook de Keppler
test (5, 42: 10x, 69 en 252) en de Thoratest (1 1 3) bleken normaal. De insulinetolerantietest 
was bij de patiënt van Hamwi (218) normaal en bij een patiënt van Jéquier (252) te vlak. Ook 
de 17 ketasteroïden worden als normaal beschreven (5 : 2x, 69 : 6x, 1 1 3, 128 en Marnou 1 951). 

Bertrand (40) beschrijft een éénzijdige diffuse bijnierhyperplasie (gewicht niet vermeld) met 
adenoompjes, hetgeen nog niet tot endocrine afwijkingen aanleiding hoeft te geven. Olcott 
(383) beschrijft het vóórkomen van verschillende cysten in kleine bijnieren. Bij een patiënt van 
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van Buchem (69) werden "wat kleine bijnieren" gevonden, en Booth (53) vond ook wat kleine 
bijnieren met weinig lipoid in de schors. In alle andere gevallen werden de bijnieren als nor
maal beschreven (Morganti 1 932, 39, 54, 278, 421, en de groep die alle endocrine klieren 
normaal vond). 

Ook voor een rol van de bijnier in de aetiologie of de pathogenese van het syndroom van 
Marfan zijn dus geen aanwijzingen. 

BIJSCHILD KLIEREN 

Weil (535) vond deze wat klein. De groep auteurs die alle endocrine klieren normaal von
den, en ook Morganti 1932, vonden dus bij obductie normale bijschildklieren. Er zijn ook 
klinisch geen beschrijvingen van een combinatie van een syndroom van Marfan met een 
hypo- of hyperparathyreoidie. De serumgehalten aan calcium (37: 2x, 42 : 10x, 69 : 2x, 1 80, 
193, 218, 257 : 3 x, 263, 290, 395 : 2x, 475 en 495) en fosfor (37 : 2x, 39, 69 : 2x, 1 1 3, 1 93, 218, 
263, 290, 375 : 2x, 475 en 485) bleken eveneens normaal. Een verhoogd calcium van 1 1 ,8 mg 
procent werd beschreven door Dejean (1 33), van 1 1 ,2 mg procent door Rambar (421), en bij 
vier van de zes gevallen van BeHavia (36) werd een calcium gevonden dat hoger was dan 
1 2  mg procent, doch hij vermeldt geen normaalwaarde voor zijn laboratorium. Ook het se
rumgehalte aan alkalische fosfatase werd normaal bevonden (37, 69 : 3 x  en 218). 

Ook de bijschildklieren mogen wij bij het syndroom van Marfan dus wel als normaal 
beschouwen. 

THYMUS 

Weil (539) vond deze een maal wat vergroot bij een vrouw van 27 jaar ; Olcott (383) vond 
bij een meisje van 1 5  jaar nog resten ervan aanwezig, Apert (1 1)  vond bij een meisje van 1 3  
jaar en Bertrand (40) bij een jongen van 21/2 maand vele grote corpora Hassal. De thymus 
werd echter verder als normaal beschreven door de genoemde groep auteurs die alle endo
crine klieren normaal vonden en door enige anderen (39, 54, 421 en Morganti 1 932). 

Lloyd (306) dacht aan een hyperfunctie van de thymus als oorzaak van de versterkte groei 
bij het syndroom van Marfan. Dit lijkt ons niet erg waarschijnlijk, doch is nog onvoldoende 
onderzocht, en er is in ieder geval te weinig bekend van de functie van de thymus om een 
hyperfunctie ervan te zien als oorzaak van het syndroom van Marfan. 

G ENITALIA 

Het is  zeer moeilijk om de betekenis te schatten van het, inderdaad vaak beschreven, hypo
gonadisme bij het syndroom van Marfan, temeer daar niet steeds een zelfde beeld wordt ge
vonden. Beschreven werden o.a. : 

A. Kleine uitwendige genitalia door : François (178) bij een jongen van 12 jaar, Pado
vina (389) bij een jongen van 20, Moore 1 939 bij een jongen van 16, Börger (54) bij een 
jongen van 9, Calogero (83) bij een jongen van 14, Fledelius (165) bij een man, Dolfuss (1 22) 
bij een jongen van 1 6, Schrader 1930 bij een jongen van 18,  Futcher (1 83) bij een jongen van 
12, Tuna (505) bij een man van 42, Fisbach (1 59) bij een jongen van 1 1/z, Jouvê (255) bij een 
jongen van 1 5, Castieman (89) bij een man van 33, Bayer (31) bij een man van 55, van Buchem 
(68) bij een man van 26, Marnou (330A) bij een man van 20, Bellavia (36) bij een jongen van 
12, Villard 1 935 bij een jongen van 1 1  en Délord 1936 bij een jongen van 1 5  jaar. 

Ormond (384) bij een meisje van 17 jaar, Peritz 191 1 bij een meisje van 1 9, Wahl 1940 bij 
een meisje van 15  en Apert 1938 bij een meisje van 13.  

B. Een vrouwelijke pubisbeharing door Betetto (42) bij een man van 28, Starke (475) bij 
een jongen van 1 5  en Mouren (363). Een feminine habitus zou volgens Breton (59) zelfs ty
pisch zijn voor de mannelijke patiënt met het syndroom van Marfan ; Lekieffre (314C) vond 
deze habitus twee maal. 
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C. Een vertraagde sexuele ontwikkeling werd gevonden door Wahl 1939 bij een meisje 
van 1 5  jaar. 

D. Retentio testis door: 51 ,  1 60, 222, 383, 483, 519, 535, Dubois 1912, Wijckhoff 1939 en 
Bartelheimer 1947. 

E. Een mannelijke pubisbeharing door Ormond (384) bij een meisje van 17 jaar, en door 
Fitte (1 63) bij een meisje van 16. 

F. Pubertas praecox door Pfaundler (404) bij een meisje van 1 jaar. 
G. Een uterus hypoplasie : Konschegg (278) bij een vrouw van 26 jaar, Sinha (463) bij een 

vrouw van 30, Kurz (285) bij een vrouw van 34 en Olcott (383) bij een meisje van 1 5. 
H. Hypospadie : Steinberg (479) bij een man van 39. 
I. Fimosis : van Buchem (69), Young (257) en Green (207). 
Rambar (421) vond bij een jongen van 271/2 maand nog geen neiging tot differentiatie van 

de cellen van de testis, en de tubuli bleken gescheiden door veel bindweefsel. Hamwi (218) 
vond bij een biopsie een atrofie van de testis. Olcott (383) vond bij een meisje van 15 jaar een 
atrofie van het ovarium. Konschegg (278) vond bij een vrouw van 25 striae en een cysteus 
ovarium. Weijers (551) vond bij een jongen van 9 weken grote genitalia. 

De testes werden bij pathologisch-anatomisch onderzoek normaal bevonden, door MeKu
sick (316), McLeod (361) en Rambar (421), de ovaria door Börger (54) en Bergstrand (39), 
en beide door de genoemde groep die alle endocrine klieren normaal vonden. 

Enerzijds zijn de gegevens in de literatuur te gering in aantal om te kunnen beoordelen of 
wij hier met een primair of secundair hypogonadisme te maken hebben. Anderzijds lijken de 
aanwijzingen voor een hypofysaire stoornis bij het syndroom van Marfan zo zwak, dat het 
meer voor de hand ligt hier aan een primair hypogonadisme te denken. 

In de literatuur wordt het hypogonadisme ook meestal alleen vermeld als nogal eens voor
komend, doch zeker niet als regel. Een interpretatie van de betekenis van hypogonadisme wordt 
zelden gegeven, tenzij door hen die geloven aan een hypofysaire oorzaak en die het dus, op 
ons inziens onvoldoende gronden, zien als een secundair hypogonadisme. Het lijkt voor de 
hand liggend de stoornissen van de genitalia op te vatten als een stoornis in mesodermderi
vaten, wat zelfs de aanhangers van de mesodermale theorie merkwaardigerwijs niet met nadruk 
doen. 

Dat een hypogonadisme op zich de oorzaak zou zijn van een deel van het syndroom van 
Marfan, b.v. de skeletafwijkingen, lijkt onwaarschijnlijk om de volgende redenen : 

a. De afwijking is niet constant, en zelfs in de meeste gevallen helemaal niet aanwezig. 
b. De skeletleeftijd is gelijk aan, of zelfs hoger dan, de leeftijd, hetgeen erop wijst dat de 

anabole activiteit der gonaden hoogstens Jicht gestoord is. 
c. Als er een ernstige stoornis was in de gonaden, zou het syndroom van Marfan uitsterven. 
d. Het reeds aanwezig zijn van het syndroom van Marfan bij de geboorte vormt mogelijk 

ook een contra-argument, tenminste als wij aannemen, dat de moederlijke hormonen de pla
centa passeren en dus een eventuele hypofunctie van de foetale endocrine klieren zouden 
compenseren. 

Bovendien is het niet onmogelijk, dat een aantal patiënten, bij wie de diagnose "syndroom 
van Marfan met hypogonadisme" werd gesteld, in werkelijkheid slechts leed aan een hypo
gonadisme, b.v. een Klinefelter. 

Volgens Mouren (363) zou er bij het syndroom van Marfan een onvoldoende gevoeligheid 
der perifere weefsels zijn voor androgenen. De verminderde gevoeligheid van het skelet zou 
leiden tot eunuchoïde reuzengroei, die van de spieren en de h11id tot vermindering van lichaams
gewicht, asthenie en hypotonie der spieren, en die van de sec11ndaire geslachtskenmerken tot 
vrouwelijke pubisbeharing en bekkenvorm. De gonaden zelf zouden niet afwijkend zijn. 
Mouren zegt dan ook, dat testosteron de aangewezen therapie zou zijn voor de afwijkingen 
in de steunweefsels bij het syndroom van Marfan. 

Uit dit overzicht van de bekende gegevens over de andere endocrine klieren blijkt wel, dat 
hierin noch een steun voor de hyofysaire theorie, noch een sterke basis voor een andere en-
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doerinologische theorie ter verklaring van het ontstaan van het syndroom van Marfan te 
vinden is. 

De theorie die uitgaat van een hypofysaire afwijking als basis voor het syndroom van Mar
fan tracht de oogafwijkingen hierbij te verklaren door aan te nemen dat er een overontwik
keling is van de oogbol en het skelet van het oog, welke de zonula niet kan volgen, zodat deze 
gaat breken. De nogal eens gevonden megalocomea en megalofthalmus zouden hier ook op 
wijzen, evenals de hoge myopie. 

Moehlig (350) zoekt een samenhang tussen het hoge gehemelte en de stoornis in de, zich 
uit het monddak ontwikkelende, hypofyse. 

Argumenten tegen de hypofysaire theorie van François (178), Weill (535) en Fleischer (1 68) 
zijn de volgende (39, 257, 451 en 541) :  

A.  De afwijkingen bij het syndroom van Marfan zijn vaak congenitaal, en een aangeboren 
endocrine afwijking is zeldzaam. 

B. Een hypofunctie van de hypofyse of andere endocrine klieren bij de foetus zou ge
compenseerd worden door de moeder, zodat het volledige beeld pas enige tijd na de geboorte 
zou kunnen ontstaan. Hierbij moet dan worden aangenomen dat de moederlijke hormonen 
de placenta passeren. 

C. Er is niets gevonden van een hyperfunctie der endocrine klieren bij de moeder en een 
dientengevolge overstromen van de foetus met moederlijke hormonen. 

D. De cardiovasculaire afwijkingen, waarover zelfs niet gesproken wordt, worden er niet 
mee verklaard. Ook de oogafwijkingen niet : een megalocomea en megalofthalmus blijven 
zeldzaam bij het syndroom van Marfan. 

E. De pathologisch-anatomische grondslagen voor deze theorie zijn wel zeer zwak, en in 
talloze gevallen werd niets abnormaals aan de hypofyse of andere endocrine klieren gevon
den. Last (292) vond bij 280 patiënten slechts drie maal striae distensae vermeld, in drie pro
cent endocrinologische afwijkingen, en in één procent een abnormaal geconfigureerde sella 
turcica. 

F. Het geringe aantal laboratoriumbepalingen die deze theorie schijnen te steunen, vindt 
men grotendeels in de oudere publicaties, dus in een tijd dat het endocrinologisch laborato
riumonderzoek nog niet erg betrouwbaar was. Het heeft ons inziens weinig zin om hier getal
len aan te geven, omdat vaak de gebruikte methoden niet werden vermeld, noch de normaal
waarden, die golden voor het laboratorium waarin die methoden werden toegepast. 

Schiiling 1 936 vond bij een jongen van veertien jaar een vrouwelijke pubisbeharing, een 
onscherp begrensde sella, striae en een positieve zwangerschapsreactie met sterk verhoogde 
uitscheiding van proJan B in de urine. 

François (1 78) vond bij een jongen van twaalf jaar een hyperfunctie van de hypofysevoor
kwab en een hypogenitalisme. Het laatste was ook klinisch aanwezig. 

Fleischer (1 68) deed bij negen patiënten onder de twintig jaar een endocrinologisch onder
zoek en vond bepaalde irregulariteiten in de functie van de hypofysevoorkwab en der gonaden. 
Enige malen vond hij een verlaagde proJan uitscheiding in de urine, o.a. bij een patiënt met 
striae. 

Valentin vond wisselende uitkomsten voor de gonaden, een maal een verhoogde bijnier
functie, een maal een verlaagde functie van de hypofyseachterkwab en een maal een verhoogde 
functie van de hypofysevoorkwab. 

Westendorf (1 936) vond de functie van alle endocrine klieren verlaagd, doch die van de 
bijnieren verhoogd. 

Fisbach (1 59) vond bij een jongen van anderhalf jaar de functie van alle endocrine klieren 
verlaagd, vooral die van de gonaden. Bij een meisje van veertien jaar vond hij een sterke hypo
functie van de hypofysevoorkwab, en een verhoogde functie van de schildklier en de thymus. 
Bij een man van 75 jaar vond hij een sterk verlaagde functie van de hypofysevoorkwab en een 
verhoogde functie van de schildklier. 

Oelnitz (381) vond bij een meisje van negen jaar een stofwisseling van - 25 procent en een 
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verlaging van de 1 7-ketosteroiden, oestrogenen, pregnandiol en gonadotrofinen. Vooral de 
17 -ketosteroiden en de gonadotrofinen waren sterk verlaagd. 

Langeron (290) vond bij een man van 27 jaar een vrouwelijke lichaamsbouw, striae, een 
afwezigheid van de libido en een verhoging der 1 7-ketosteroiden en 1 1-oxysteroiden. 

Een normale uitscheiding van oestrogenen in de urine werd gevonden door Rambar (421), 
Dérot (1 1 6), en door ons bij een patiënt van van Buchem, en bovendien nog door Gillet (193) 
en Kohn (276). 

Een normale uitscheiding van gonadotrofinen in de urine werd gevonden door Rambar 
(421), Dérot (1 1 6), Moehlig (350 : 2x), en door ons bij twee patiënten van van Buchem. 

Een normale uitscheiding van andregenen in de urine werd gevonden door Gillet (193) en 
Kohn (276). 

Talloze moderne onderzoekers vonden geen afwijkingen bij uitgebreid endocrinologisch 
onderzoek. Een constante stoornis van één endocrien orgaan werd ook nooit gevonden, ook 
niet van de hypofysevoorkwab (252). 

G. Een opticusatrofie, hoofdpijn, bitemporale hemianopsie of gezichtsveldbeperking wer
den niet gevonden. 

H. De botten zijn verlengd, doch niet verdikt, zoals bij de acromegalie en het gigantisme. 
De botleeftijd bij gigantisme is meestal verlaagd, en bij het syndroom van Marfan werd de 
botleeftijd, als hij afwijkend was, verhoogd bevonden. Bij het syndroom van Marfan zijn alleen 
de extremiteiten verlengd, dus is er geen echt gigantisme (333). Dit laatste argument gaat ons 
inziens niet geheel op, daar ook de ribben, en soms ook de bekkenkammen, vergroot zijn. 

I. De theorie gaat bovendien uit van een actieve abnormale secretie van de foetale hypofyse, 
waarover nauwelijks iets bekend is, en deze abnormale secretie zou dan ook nog bij de ge
boorte op moeten houden ; anders zou een gigantisme ontstaan. 

Ook de theorie van G illet (1 93), dat de vervroegde botrijping doet denken aan een hyper
secretie van het groeihormoon, of aan hypergevoeligheid van de botten voor dit hormoon, is 
zuiver hypothetisch. 

Hambresin en van Maele (217) gaan uit van de veronderstelling, dat er bij het syndroom 
van Marfan een overproductie van het groeihormoon is in het foetale tijdperk, en wel door 
vermeerdering in aantal, of door hyperfunctie van de, in normale hoeveelheid aanwezige, 
cellen in de hypofysevoorkwab ten gevolge van een intoxicatie of een infect. 

Zij namen dan aan, dat het groeihormoon bij het syndroom van Marfan zijn werking uit
oefent, via de baan hypofyse-hypothalamus, naar de voorhoorncellen en de zijstrengcellen 
van het ruggemerg, welke een trofische invloed hebben op de botten en spieren. Eerst zou dan 
door een stimulerende invloed op deze cellen een hyperfunctie van deze ontstaan, met als 
gevolg een te grote groei van het skelet en van de eraan insererende spieren. Hierna zou een 
periode van hypofunctie volgen, waarin zich de misvorming van de wervelkolom en de vingers 
zou ontwikkelen. De lens en de zonula, die beide ook ectodermaal zijn en zich in dezelfde tijd 
ontwikkelen, zouden dezelfde invloed ondergaan, waardoor een lensdislocatie kan ontstaan. 
Ziekten met afwijkingen in de voorhoorn, als de multipele sclerose en de amyotrofische late
raalsclerose, zouden met het syndroom van Marfan de thoraxmisvorming, de apehand, de 
enoftalmie en de miosis gemeen hebben. 

Tegen deze theorie pleit wel zeer veel, o.a. ( 1 68) : 
a. De grote onwaarschijnlijkheid, dat het groeihormoon, uit de eosinofiele cellen van de voor

kwab ontstaand en normaal werkend via de bloedbaan, nu volgens een neurogene baan, en, 
dan nog alleen zó, vermeerderd zou werken. 

b. Bij het syndroom van Marfan ziet men vrijwel nooit motorische stoornissen. 
c. Bij aandoeningen die de voorhoorncellen eerst prikkelen en dan pas aantasten, als de 

poliomyelitis, zien wij geen verhoogde lengtegroei. 
d. Bij aandoeningen van de voorhoorn zijn de veranderingen aan de wervelkolom te wijten 

aan een spierparalyse, die men bij het syndroom van Marfan nooit aantreft. 
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e. Bij het syndroom van Marfan is er een te grote groei, tegelijk met een onderontwikkeling 
van het subcutane vetweefsel en de spieren. 

Ormond (384) meent, dat een genetische factor eerst tot hyperfunctie en vervolgens tot 
hypofunctie van de hypofyse leidt, en dat er bij de geboorte weer een evenwichtstoestand is 
bij het syndroom van Marfan. 

Fisbach (159), Ida Mann en Weill (535) denken aan een hypofysaire stoornis, die inwerkt 
op het mesoderm. Zolang er niet meer bekend is over de stofwisseling van het mesodermale 
weefsel, lijkt dit alles hypothetisch. Op de recent bij hypofysaire stoornissen gevonden ver
anderingen in de uitscheiding van de hydroxyproline komen wij later terug. 

Alles bijeen genomen lijkt een aetiologische of pathogenetische rol van het endocrine sys
teem bij het syndroom van Marfan zeer onwaarschijnlijk, tenzij men denkt aan endocrine 
invloeden op de bindweefselstofwisseling, waarover helaas nog te weinig bekend is. 

I. Schallknochen 

2. Hypertelorismus 

3. Megalocomea, lrldodoneslo, mlcrofth•lmWJ 

4. Blauwe sclerae 

5. Oormisvormingen 

, ... _i-Jl-. 6. Clavicula-afwijkingen 

1. Kyfo (okolioolo} 

8. Thorax paralyllcus 

Ba. Peeten excavatus 

9. Abnormale lobverdeling van de longen 

At-1'-��oc:::--- 10. Acrocyanoae 

1 1. Cutls laxa 

12. Te lange of te korte handen 

13. Weinig lubcutaan vet 

Zwakte van de benden 

Hypotonie ven de muskulatuur 

Gracllltelt van de botten 

Calcaneue1poor 

Breekbare botten 

Figuur 21: Systeem der mesodermale ziekten 

THEORIE 7 

Voortbouwend op de nog te bespreken theorie van Weve, die het syndroom van Marfan 
ziet als een stoornis in de mesodermale weefsels, en uitgaande van het feit dat het syndroom 
van Marfan soms samen voorkomt met, of enige symptomen vertoont van, andere aandoe
ningen die als mesodermale stoornissen beschouwd worden, bouwde Weijers (551) een sys-
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teem op van mesodermale aandoeningen, waaronder hij het syndroom van Marfan rang
schikte. 

Hij zegt, dat de uitgesproken klinische beelden van het syndroom van Marfan en de andere 
mesodermale afwijkingen goed te onderscheiden zijn, doch dat er veel overgangsvormen zijn, 
die voor een eenheid van pathogenese pleiten. 

Ook andere auteurs dachten aan een verband tussen het syndroom van Marfan en enige 
der aandoeningen die vallen in het systeem der mesodermale ziekten, hetgeen Weijers (551 )  
opstelde, zodat wij a l  deze aparte hypotheses hier onderbrachten. Het meest overzichtelijk is 
het systeem weer te geven door de bij al deze mesodermale ziekten gevonden symptomatolo
gie in een figuur op te nemen (fig. 21), zoals Weijers deed, om dan te zien welke symptomen bij 
de verschillende beelden horen, waarbij dan de normale symptomen eerst komen en de min
der frequente tussen haakjes staan. 

Weijers rekent tot de mesodermale aandoeningen : 

A. Het syndroom van Marfan, waarbij we normaliter vinden : 3, 5, 7, 8, SA, 9, 12, 1 3, 15, 
16 en 17, en kunnen vinden (I , 2, 4, 6, 10, 1 1 , 1 3, 1 8). 

B. De spieratrofieën met de symptomen 13 en 15 .  

C.  De spierdystrofieën : a. Progressieve spierdystrofie van Erb : 8, 12,  14 en 1 6  
b .  Amyotonia congenita van O p  penheim : Y oung (257) vond bij 

twee patiënten met het syndroom van Marfan symptomen van een amyotonia congenita. 
De amyotonia congenita is volgens hem de enige spierdystrofie die iets met het syndroom 
van Marfan te maken heeft, doch de overeenkomsten die hij aangeeft, "dat de amyotonia 
congenita soms ook hereditair is, meestal familiair, intra-uterien begint en gepaard gaat met 
spierzwakte en ook met congenitale misvormingen", lijken wel heel zwak. 

Toch geloven ook O'Dorrance (125) en Traisman (502) aan dit verband. Young beweert 
zelfs, dat de amyotonische musculatuur een constant symptoom is van het syndroom van Mar
fan, doch talloze malen bleken de elektrische prikkelbaarheid en de kracht van de spieren bij 
het syndroom van Marfan volledig normaal, en bij een onderzoek van 1 42 patiënten met amy
otonia congenita vonden anderen (Reuben) nooit één spoor van het syndroom van Marfan. 
Bovendien is de spierzwakte bij het syndroom van Marfan niet progressief en al bij de ge
boorte aanwezig, kan de patiënt met het syndroom van Marfan vaak heel zwaar werk doen 
en is de creatinine-coëfficiënt bij het syndroom van Marfan normaal, evenals het pathologisch
anatomisch onderzoek der spieren. 

Weijers ziet ook nog overeenkomsten tussen de myotonia congenita van Thomson en de 
myotonia dystrofica van Curschmann-Steiner met het syndroom van Marfan, en geeft voor 
deze groep van spierdystrofieën als symptomen op : 7, 8, 10, 1 1 ,  12, 1 6  en 1 8. 

D. Asthenia universalis congenita van Stiller: 5, 8, 9, 1 2, 1 3, 1 5, 1 6, (3, 7, 10, 1 7  en 1 8). 
Dit is een dominant erfelijke aandoening van alle steunweefsels, die echter meestal pas dui
delijk wordt op het einde van het eerste decennium, in tegenstelling tot het syndroom van 
Marfan. 

E. Dysostosis cleidocranialis : 1 ,  2, 6, (4, 7, 8, 10, 1 3, 1 5, 1 8). Dit is een erfelijke afwijking 
in de ontwikkeling van de, als bindweefsel aangelegde, botten van het schedeldak en de cla
viculae, die gepaard gaat met hypertelorisme. Weijers zag in het door hem bestudeerde geval 
van het syndroom van Marfan : dislocatie van het acromiale en van het sternale deel van de 
claviculae ten opzichte van elkaar, en beiderzijds claviculadefecten, alsook een groot ver
bindingsbeen tussen het os frontale en het os parietale, en hij dacht dus aan het verband met 
dysostosis cleidocranialis. Het hypertelorisme wordt door Weijers verklaard als een ontwik
kelingsanomalie van de alae parvae van het os sfenoid, die normaal al in een vroeg embryo
naal stadium verbenen en nu dus overmatig zouden groeien, met als gevolg het ver uiteen
staan der ogen. 

Het hypertelorisme bestaat ook als een zelfstandig syndroom met prognathie, een hoog ge-
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hemelte, een kleine mond, grote oren en andere deformiteiten. Young ziet ook hier de moge
lijkheid van een oorzakelijk verband met het syndroom van Marfan. Het hypertelorisme 
wordt wel eens bij het syndroom van Marfan aangetroffen, doch de combinatie is zeer zeld
zaam en de beelden lijken vrijwel niets op elkaar. 

Meestal zijn de patiënten met dysostosis cleidocranialis kleiner dan normaal. Het is een 
erfelijke aandoening. 

F. Progeria: 1 1 ,  12, 13, 15,  16, (3, 4, 5, 6, 1 8). Deze congenitale afwijking stelt Weijers 
min of meer tegenover de arachnodactylie, gezien de bij progeria bestaande dwerggroei, acro
micrie en sclerodermie. 

G. Cutis 1axa: Dit is een erfelijke huidafwijking, die vaak gepaard gaat met botafwijkingen. 
H. Ehler-Danlos : Dit is een syndroom met cutis laxa, fragiele huid en bloedvaten, hyper

extensibiliteit der gewrichten, hartafwijkingen en huidtumoren op de plaats van een trauma, 
met eveneens afwijkingen aan de elastische en of collagene vezels. 

Fabre (147) ziet als tussen het syndroom van Marfan en het Ehler-Danlos syndroom in 
staande, het type "sous-mésoblastique" van Jeanneret, dat gekarakteriseerd wordt door een 
zowel kwantitatieve als misschien ook kwalitatieve onderontwikkeling van de organen, ont
leend aan het mesoderm. 

McKusick noemt nog het pseudoxanthoma elasticum: een huidziekte met papillen, die 
pathologisch-anatomisch een degeneratie van de elastische en de collagene vezels vertonen, 
en bovendien nog met oog- en hartafwijkingen. 

I. Osteogenesis imperfecta, type Vrolik, of de goedaardiger vorm : de osteopsatyrosis idio
pathica van Lobstein : 4, 1 8  (2, 1 1 ,  1 3, 14, 16). Beide aandoeningen zijn dominant erfelijk en 
bij beide vindt men blauwe sclerae, gemakkelijk breekbare botten en otosclerosis, die alle 
monosymptomatisch kunnen optreden. De otosclerosis zou, evenals het gemakkelijk breken 
der botten, veroorzaakt worden door ossificatiestoornissen, en wel in het enchondrale en 
het periostale labyrinthkapsel. De afwijkingen in het gehoor bij het syndroom van Marfan 
zouden hierop ook kunnen berusten. 

Weijers (551) zegt tot slot, dat de mesenchymcel aanvankelijk pluripotent is en er bij diffe
rentiatie een aantal potenties verloren gaat. Als dus een stoornis vroeg in het embryonale leven 
optreedt, zou de afwijking dan ook alle mesodermale weefsels treffen, en, op latere leeftijd 
optredend, zou zij zich beperken tot enkele van die weefsels en leiden tot scherper omschreven 
syndromen. Hij neemt dan aan, dat het syndroom van Marfan vrij vroeg in de embryonale 
ontwikkeling geplaatst moet worden. 

Weijers wil al deze aandoeningen inpassen in de dystrofia mesodermalis congenita van 
Weve. Hiervoor ziet hij als verklaring een genetische stoornis die inwerkt op het mesoderm 
of, uitgaande van zijn therapeutische resultaten op oogheelkundig terrein met pilocarpine, een 
hypofunctie van de sympathicus, waarop ook de irishypoplasie en de miosis zouden wijzen. 
Als grondslag voor deze hypofunctie van de sympathicus ziet hij een stoornis in de tussen
hersencentra, en hij haalt Passow aan als steun voor zijn theorie. De progeria zou dan berus
ten op een stoornis in de parasympathicus. Ook Viallefont (51 9), Marfan (333) en Bartelhei
mer denken aan neurogeen-trofische stoornissen als basis voor het syndroom van Marfan. 

THEORIE 8 

Dax (1 32) zag twee maal een patiënt met het syndroom van Marfan en een retinitis pigmen
tosa. Dit bracht hem op het idee van een verband tussen het syndroom van Marfan en de 
retinitis pigmentosa, de cerebroretinale degeneratie en het Laurence-Moon-Biedl syndroom 
(een hereditaire schedelmisvorming met retinitis pigmentosa, obestias, hypogenitalisme en 
syndactylie), aandoeningen die alle zouden berusten op een stoornis in de hypothalamus. Ook 
Tsopelas en Faldi (52) denken aan een hypothalamusstoornis als oorzaak van het syndroom 
van Marfan. 
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THEORIE 9 

Anderen zagen verband tussen het syndroom van Marfan en de ziekte van Hurler (gargyo
lisme), omdat er bij het gargyolisme een sterke ophoping van, zich met toluidineblauw me
tachromatisch kleurende, grondsubstantie in de aorta gevonden werd en een verhoogde uit
scheiding met de urine van zure mucopolysacchariden, zoals ook beschreven werd bij het 
syndroom van Marfan (38) en bovendien wederom omdat beide syndromen wel eens samen 
voorkomen (zie verder pag. 1 88). 

THEORIE 10 

Rietschel 1917, zag een patiënt met het syndroom van Marfan bij wie de oogspleten schuin 
liepen en legde op grond daarvan verband met het mongolisme. Bij mongolen vindt men wel 
een smal hoog platum, overbeweeglijke gewrichten, slappe ligamenten en hartafwijkingen, 
doch daarmee houdt de gelijkenis op en ontstaan zelfs scherpe tegenstellingen, bijvoorbeeld 
de korte, plompe handen, voeten en vingers en de idiotie bij het mongolisme. 

Al de tot nu toe besproken theorieën, die op deze toch wel zeer zwakke basis 
van een zeldzaam gecombineerd voorkomen van overigens duidelijk verschil
lende syndromen berusten, lijken ons inziens zeer zwak, al is, zolang de aetio
logie en pathogenese van het syndroom van Marfan niet definitief vaststaan, 
een samenhang niet met absolute zekerheid uit te sluiten. 

THEORIE l l  

De mesodermale theorieën 

A. De Nederlandse onderzoeker Weve (538) onderzocht in het begin der der
tiger jaren 47 patiënten met het syndroom van Marfan, en hij bevond, dat de 
afwijkingen voornamelijk beperkt bleven tot de mesodermale weefsels als been, 
kraakbeen, pezen, spieren, banden, subcutaan vetweefsel, bindweefsel, hart, va
ten en delen van het oog, stammend van het mesoderm. Hij ontdekte tevens de 
dominante erfelijkheid en stelde voor het syndroom te noemen "dystrofia me
sodermalis congenita van Marfan". 

De tegenwerping wordt steeds gemaakt, dat lens, zonula en m. dilatator pu
pillae van ectodermale oorsprong zijn (39 en 2 18). Weve zegt, dat met zijn me
sodermale theorie voor de oogafwijkingen ook een ongedwongen verklaring te 
vinden is door als grondoorzaak van de oogafwijkingen een stoornis van de me
sodermale weefsels (tunica vasculosa lentis) aan te nemen. Weve's theorie wordt 
ten deze gesteund door het pathologisch-anatomisch onderzoek der lenzen bij 
het syndroom van Marfan bij patiënten van Weve door Bakker (546) (pag. 8 1) 
en ook door andere pathologisch-anatomische onderzoekingen van het oog. 

Anderen voeren als een contra-argument aan, dat bij het syndroom van 
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Marfan afwijkingen voorkomen in nog andere ectodermale organen, nl. de 
hersenen (Olcott (383) en Weil (535)) en bovendien nog in entodermale orga
nen, b.v. de grote hepar bij de patiënt van Morganti (1932), de lange darm bij 
de patiënt van Salie (445) en de afwijkingen die frequent gevonden worden in 
de longen. Das Gupta (106) merkt hiertegen op, dat bij de ontwikkeling van 
de pleura en de longen het mesoderm zeker een rol speelt. De andere, zo zeld
zaam voorkomende, entodermale afwijkingen, en ook de genoemde afwijkingen 
in de hersenen, lijken ons geen sterk contra-argument. 

Ook de abnormale groei van handen en voeten kan volgens sommigen (128) 
moeilijk verklaard worden door een slechte ontwikkeling in het mesoderm of 
het elastisch bindweefsel. 

Anderen (McKusick (323) en Jouvé (255)) geloven echter, dat er een stoor
nis is in het periost, dat normaal een controlerende invloed heeft op de groei 
der pijpbeenderen, en dat dit de verklaring vormt voor de dolichosténornélie 
(255). Bij circulaire verwijdering van een deel van het periost, treedt narnelijk 
een verlenging van het bot op. Mogelijk  kan een afwijking in het periost ver
klaren dat, bij het syndroom van Marfan, de lengtegroei van de botten relatief 
veel sterker is dan hun groei in de dikte (zie ook Larnbie, pag. 1 3 1 ). 

Voor de dolichosténornélie wordt soms ook een verklaring gezocht in het 
vervroegd optreden van beenkernen, vooral van de distale : Börger (54) en 
Neresheirner (368). Het optreden van botkernen doet in het algemeen de groei 
versnellen, en bij lange mensen zouden de botkernen eerder optreden dan bij 
korte (Stettner). Dit vervroegde optreden van botkernen bij het syndroom van 
Marfan zou dus wel de versterkte lengtegroei kunnen verklaren, doch niet de 
slankheid der extremiteiten. 

Ook de nogal eens gemaakte tegenwerping, dat slechts bepaalde mesoder
male weefsels getroffen worden, en andere, zoals de nieren, niet, is nu waar
schijnlijk weerlegd door de vondsten van het vóórkomen van congenitale nier
afwijkingen bij het syndroom van Marfan, terwijl dus ook in de genitalia af
wijkingen voorkomen. 

Een ander contra-argument, waarvan de waarde momenteel nog moeilijk te 
schatten is, is dat er geen genetische stoornis is, waarbij de afwijkingen zich 
bepalen tot één kiemlaag (41 8) .  Een dergelijke gang van zaken is misschien 
moeilijk voorstelbaar als men het mesoderm als een kiemblad ziet, wordt ge
makkelijker indenkbaar voor een bepaalde bindweefselsoort als het elastisch of 
het collageen bindweefsel, en lijkt zeer wel mogelijk als men dit probleem in de 
biochemische sfeer beziet als een stoornis in de stofwisseling van het mesoderm 
of één zijner derivaten. Hiernaar wordt dan ook de laatste tijd steeds meer ge
zocht. Wij komen hier nog op terug in het hoofdstuk over de bindweefselstof
wisseling. 
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B. Parker (394), Burch (75) en Haridas (222) dachten als oorzaak van het 
syndroom van Marfan aan een hereditaire stoornis in de ontwikkeling van het 
mesobiast in de eerste embryonale weken. 

C. De syndromen van Marfan en Wei/1-Marchesani: Marcbesani (33 1), en ook 
Schmid (451), vonden overeenkomsten en verschillen tussen het syndroom van 
Marfan en dat van Marchesani ; zij geloven dat beide syndromen te herleiden 
zijn tot één en hetzelfde ziektebeeld, en Schmid stelt dan ook voor om Weve's 
naam van dystrofia mesodermalis congenita uit te breiden tot dysmorfo-dys
trofia mesodermalis congenita, welke is onder te verdelen in de dolichomorfie 
van Marfan en de brachymorfie van Marchesani. Schmid geeft hiervan het 
volgende schematische overzicht (tabel 1 3) :  

Tabe/ 13 Overzicht van de syndromen van Marfan en Wei/I-Marchesani door Schmid 

Dolichomorfie (Marfan) Brachymorfie (Marchesani) 

Schedel dolichocéfalie brachycéfalie 
Gestalte lang kort 
Botten . lang en graciel kort en dik 
Handen arachnodactylie brachydactylie 

(kort en dik) 
Thorax . smal en lang kort en breed 
Gewrichten overbeweeglijk weinig beweeglijk 
Spierontwikkeling gering sterk 
Ontwikkeling van vetweefsel gering sterk 
Pezen en banden lang en slap kort en sterk 
Ogen ex orthalmus exofthalmus 
Lens ectopia lentis ectopia lentis 

microsfaerofakie microsfaerofakie 
Iris . atrofie sterk ontwikkeld 
Afwijkingen in andere 
mesodermale weefsels aanwezig aanwezig 

Marchesani beschouwt het naar hem genoemde syndroom als de hyperplas
tische vorm van de mesodermale stoornis, en het syndroom van Marfan als de 
hypoplastische vorm. 

Deze theorie werd, evenals zovele andere, opgezet toen men enkele gevallen 
van een combinatie van beide syndromen zag bij één patiënt. Zo vond Lisch 
(302) bij twee patiënten met het syndroom van Marchesani verscheidene teke
nen van het syndroom van Marfan. Hetzelfde beschreef Nordman 1954 en 
ook Last (292). Rousseau en Herman 1949 vonden in één familie het syndroom 
van Marfan en Marchesani. Bowers (56) vond in één familie 3 1  maal het syn
droom van Marfan en twee maal het syndroom van Marchesani (niet bij de
zelfde patiënten). Stadtin (474) vond bij één patiënt met het syndroom van Mar-
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chesani resten van de pupilmembraan, een atrofie van de chorioidea en een 
nystachmus. 

De oogafwijkingen verklaart Marchesani als volgt : "Bij zijn syndroom zijn 
het corpus ciliare en de iris overontwikkeld, met als gevolg, dat de zonula te 
weinig aangespannen wordt, en bij het syndroom van Marfan zijn het corpus 
ciliare en de iris onderontwikkeld, met als gevolg een overrekken der zonula
vezels. In beide gevallen is het gevolg een lensdislocatie". Hiertegen is aan te 
voeren, dat men bij het syndroom van Marfan niet steeds een irishypoplasie 
vindt en bij het syndroom van Marchesani ook wel een irisatrofie (45 1), en dat 
een goed ontwikkelde iris nog geen bewijs is voor een overontwikkeling van het 
corpus ciliare. 

Schmid (45 1) zegt, dat alleen de mesodermale stoornis nog niet verklaart 
waarom in het éne geval het syndroom van Marfan, en in het andere het syn
droom van Marchesani optreedt. 

Dus moet er een factor zijn, die de richting der afwijkingen in het mesoderm 
bepaalt en die in de eerste weken van het intra-uterine leven inwerkt. Hij denkt 
hierbij aan een genetische oorzaak, waarbij het meedoen van het endocrine sys
teem niet uitgesloten geacht mag worden. 

Bij het syndroom van Marchesani kunnen, volgens Schmid, wel ernstige 
lichamelijke afwijkingen voorkomen, doch bij de beschrijvingen van deze pa
tiënten door Marchesani (33 1)  en anderen, werden naast brachydactylie en mi
crosfaerofakie geen andere constante ernstige symptomen vermeld, wat toch te 
verwachten zou zijn als deze theorie juist was. Bovendien is het gelijktijdig voor
komen van beide syndromen in één familie uiterst zeldzaam. 

Voortbouwend op de mesodermale theorie, is men de oorzaak van het syn
droom van Marfan gaan zoeken in een stoornis van één der derivaten van de 
mesodermale weefsels. De hiervan uitgaande theorieën zullen wij nu even ver
melden om er in het hoofdstuk over de bindweefselstofwisseling dieper op in te 
gaan. 

THEORIE 12  

Fabre (147) denkt aan een irregulair dominante hereditaire stoornis in  het 
collageen (zie ook pag. 57). 

THEORIE 1 3  

McKusick (322) denkt aan een algemene stoornis van het elastisch bindweefsel 
(fig. 22 en zie ook pag. 56 en 57) en spreekt de hoop uit, dat in de toekomst gevon
den wordt wat de aortamedia en de zonula gemeen hebben, en dat daarop een be
ter inzicht in de pathogenese zal volgen. Hij geeft toe, dat de zonula meer op col
lageen dan op elastisch bindweefsel lij kt. Ook Kachele (260) en Loveman (3 14G), 
die in striae bij vijf patiënten met het syndroom van Marfan een degeneratie 
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Fig. 22 Marfansyndroom een fundamenteel defect van elastisch weefsel 

van het elastisch bindweefsel vonden, geloven dat er dus niet alleen een dege
neratie is van het elastisch weefsel in de aorta, maar ook in het algemeen, en 
misschien ook in het oog. De dolichosténomélie zou volgens deze theorie ver
klaard kunnen worden op grond van een stoornis in de ontwikkeling van het 
periost. Op te merken valt nog, dat de afwijkingen die tot een aneurysma der 
sinus Valsalvae leiden, waarschijnlijk eerder ontstaan dan de oogafwijkingen, 
namelijk in de zevende tot de tiende week van het foetale leven. 
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Gleditsch (195) gelooft daarentegen niet, dat een stoornis in het elastisch 
bindweefsel een verklaring kan vormen voor de dolichosténomélie en de lens
dislocatie. 

THEORIE  14 

De biochemische theorieën 

In de laatste tijd gaan de gedachten steeds meer uit naar biochemische afwij
kingen als grondslag voor het syndroom van Marfan. 

A. Roark ( 43 1) zegt, dat er misschien geen zuivere stoornis in het elastisch 
bindweefsel zelf is, doch een verandering in een stof die veel in het elastisch 
bindweefsel voorkomt. Hij geeft hiervoor geen argumenten op. 

B. Lebman (294) zegt, dat misschien verschillende veranderingen bij het syn
droom van Marfan ontstaan door verschillende enzymdefecten, zoals dit bij 
andere "inborn errors of metabolism" het geval is. Mogelijk  is dit ook de re
den waarom men soms óf alleen hartafwijkingen, óf slechts oogafwijkingen in 
één familie vindt, en misschien vormt dit feit ook de verklaring voor de varia
ties in de leeftijd  van optreden en de ernst van het ziektebeeld. Hij vond bij een 
jongen een maal een verhoging van de uitscheiding van cystine en lysine in de 
urine, en bij zijn  zusje alleen een verhoogde uitscheiding van cystine. In de fa
milie van deze kinderen kwamen wél de typische habitusafwijkingen van het 
syndroom van Marfan en ook hartafwijkingen voor, doch nooit een lensdis
locatie, aorta-insufficiëntie of een aneurysma (dissecans), en bij de genoemde 
patiënten waren het hart, de aorta en de ogen normaal en bestonden slechts 
lichte habitusafwijkingen. 

C. Ponsetti (412) dacht aan een verband met het experimenteel lathyrisme. 
Dit ziektebeeld zou overeenkomstige afwijkingen als het syndroom van Mar
fan in de aorta, en ook in het skelet (wervelafwijkingen), vertonen. Het lathy
risme wordt veroorzaakt door stoffen uit verschillende lathyruszaden. Misschien 
betreft de stoornis bij beide aandoeningen hetzelfde of een verwant enzymsys
teem. Wij komen hierop terug in het hoofdstuk over de bindweefselstofwisseling. 

D. Sloper (470) gelooft, dat een abnormaliteit van het endocrine systeem 
leidt tot een stoornis in de grondsubstantie van het bindweefsel, zowel in de 
aorta als in de ligamenten en botten. Steinberg (479) gelooft aan een congeni
tale fout in de stofwisseling van een essentieel eiwit van de grondsubstantie 
van het bindweefsel. Hurley (245), die bij de obducties van patiënten met het 
syndroom van Marfan in de aorta steeds een vermeerdering van de grondsub
stantie vond, en niet steeds veranderingen in de elastische vezels, gelooft dan ook 
dat de verandering in de grondsubstantie primair is en die van de elastische vezels 
secundair, temeer daar de afwijkingen bij het syndroom van Marfan door het 
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gehele lichaam heen worden gevonden, met name in de botten, waarin de hoe
veelheid elastisch bindweefsel gering is. 

E. Berenson (38) vond bij het syndroom van Marfan een verhoogde uit
scheiding van mucopolysacchariden in de urine, en hij ziet de veranderingen in 
de wand van de aorta, met ophoping van een, zich met to1uidineblauw meta
chromatisch kleurend, materiaal (mucopolysacchariden), de fibromyxomateuze 
klepverdikking met ophoping van, zich met alcianblue metachromatisch kleu
rend, materiaal, de hypertrofie en de vlekkige fibrose van het myocard, alsook 
de dilatatie van de aorta- en mitraalkleppen en ringen, als één geheel, name
lijk een metabole cardiopathie (55A). 

F. Dux (129), Kravitz (282) en Ponsetti (412) denken aan een slechte pro
ductie of excessieve destructie van de chondroitinesulfaten als oorzaak van het 
syndroom van Marfan. Belangwekkend is dan ook, dat grote delen van het 
oog van mesodermale oorsprong zijn en soms een gel bevatten, dat bestaat uit 
mucopolisacchariden, ingebed in een netwerk van collagene vezels, op dezelfde 
manier als in kraakbeen. De mucopolysacchariden zijn bijvoorbeeld grote com
ponenten van de cornea en het glasvocht, doch wij vinden ze ook in de lens, 
trabeculae, sclera en corpus ciliare (490A). 

G. Bacchus (21 )  vond bij het syndroom van Marfan een verlaging van het 
gehalte aan mucoproteïden in het bloed. 

H. Breton (58) en Sjoerdsma (465) vonden een verhoogde uitscheiding van hy
droxyproline in de 24-uurs urine. 

Wij zijn van mening, dat voor de eerste tien theorieën te weinig argumenten 
te vinden zijn, doch meenden ze te moeten weergeven om aan te tonen hoe zwak 
zij zijn en om ze nu definitief te kunnen verwerpen met alle verwarring die ze 
met zich meebrachten. Tevens hebben wij ze besproken, omdat zij ons een idee 
geven van de gedachtengang over het syndroom van Marfan in het verleden, 
die toch een basis heeft gevormd voor de moderne theorieën. 

Van de biochemische theorieën achten wij de laatste vier het meest steek
houdend en wij neigen er toe de oorzaak van het syndroom van Marfan te 
zoeken in een aangeboren stofwisselingsstoornis van het collageen, daar wij 
ook zelf een duidelijk verhoogde uitscheiding van hydroxyproline met de 
urine vonden. 

Wij komen op enige van deze, het laatst besproken, theorieën nog uitvoerig 
terug in het hoofdstuk Bindweefselstofwisseling, en hebben ze hier dus slechts 
even aangestipt. De theorieën over de genetische aspecten van het syndroom 
van Marfan bespreken wij apart in het hoofdstuk "Herediteit". 
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Hoofdstuk XIII 

H E R EDITEIT 

In  de ontwikkeling van de inzichten over de erfelijkheid van het syndroom 
van Marfan is, evenals bij de aetiologie, een zekere geschiedkundige lijn te ont
dekken. Als erfelijke afwijkingen die aan het syndroom ten grondslag zouden 
liggen, werden achtereenvolgens gezien : 

A. een algemene kiemstoornis : Schlack 448, Piper 405 en Amsler 1934 ; 
B. een stoornis in één of meer chromosomen : Bergstrand (39), van Buchem 

(68) en Burch (75) ; 
C. een stoornis in een kleiner of groter deel van één chromosoom :  Rad os 

(41 8) ;  
D .  een afwijking van "gekoppelde genen" : Vogt (523) en Glanzman 1940 ; 
E. een stoornis in slechts één gen : Lutman (3 1 1) en McKusick (323). 
Dat het syndroom van Marfan een hereditaire aandoening is, wordt nu wel 

algemeen aangenomen. Het was Weve (538), die hier in 193 1 voor het eerst 
duidelijk op wees. Deze erfelijkheid bleek al duidelijk  uit het onderzoek van 
de grote families, en bovendien zijn er ook enige ééneiige tweelingen beschre
ven (Becker 1957, Taschen 49 1,  Steinberg 478 en Schwarzweller 1937), waar
bij een concordantie der symptomen naar voren kwam, die sterk voor de 
erfelijkheid van het ziektebeeld pleit (Siemens : Leiden). 

De vragen die zich nu voordoen zijn, naar wij menen de volgende : 
1 .  In welk percentage der patiënten is een erfelijke genese aantoonbaar? 
2. Is deze erfelijkheid geslachtsgebonden? 
3. Is deze erfelijkheid dominant of recessief? 
4. Zijn er zichtbare chromosomale afwijkingen bij dit syndroom? 
5 .  Zijn de afwijkingen gelocaliseerd in één of meer chromosomen of in één 

of meer genen? 
6. Wat veroorzaakt de afwijking in de genen? 
7. Hoe leidt de afwijking in één of meer genen tot het ziektebeeld? 
Uitgaande van de literatuurgegevens en onze eigen ervaringen, menen wij 

deze vragen als volgt te moeten beantwoorden : 
ad 1. Uiteraard verschilt men over dit percentage van mening. Een oordeel 

hierover is dan ook afhankelijk van de wil tot medewerking, de intelligentie en 
het geheugen der patiënten, de door de collegae verstrekte gegevens, de uitge
breidheid van het persoonlijk onderzoek van de patiënten en hun families en 
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de criteria die men aanlegt bij het stellen van de diagnose "syndroom van 
Marfan". 

McKusick (326) vond bij zijn grote reeks patiënten een duidelijke positieve 
familieanamnese in 85 procent. De overige vijftien procent beschouwt hij dus 
als nieuwe mutanten. Lutman (3 1 1) vond een erfelijkheid slechts in 40-50 pro
cent, hetgeen beslist te laag is, Last (292) in 80 procent, en volgens het over
zicht van Versé (516) geven de meeste auteurs 50-80 procent op. 

Pogingen tot het schatten van de frequentie van vóórkomen van het, bij het 
syndroom van Marfan afwijkend, gen of van de frequentie van een nieuwe mu
tatie hiervan in de bevolking, worden zeer bemoeilijkt door punten van twijfel 
bij het stellen van de diagnose "syndroom van Marfan" en door de variabiliteit 
van de leeftijd waarop het syndroom duidelijk wordt. Lynas (304) schatte het 
vóórkomen van het phaenotype Marfan in Noord-Ierland op 1 ,459 per 100.000 
inwoners. De frequentie van het optreden van een nieuwe mutatie schatte hij 
op 4,2-5,8 per millioen genen per generatie. Ook Huston kwam tot dit getal. 

Het syndroom zou volgens de literatuur in 30 procent bij zusters en broers 
van de patiënten voorkomen ( 417). 

ad 2. Men is het er algemeen over eens, dat de erfelijkheid bij het syndroom 
van Marfan niet geslachtsgebonden is (Versé (5 16) en McKusick (326)). 

Wél zijn er dus verschillen in het vóórkomen van bepaalde symptomen bij 
de twee geslachten. Meestal wordt hieraan de uitleg gegeven "dat het mannelijk 
en het vrouwelijk lichaam nu eenmaal verschillen, zowel anatomisch als fysio
logisch, en dat de uitwerking van een bepaalde stoornis op beide dus logischer
wijs zeer verschillend kan zijn. Men zou tevens kunnen denken aan de verschil
lende levensomstandigheden van man en vrouw, o.a. voor wat betreft de licha
melijke arbeid die beiden verrichten. Sommige auteurs wijzen hierop met het 
oog op de bij de man veel frequenter optredende cardiovasculaire afwijkingen. 
Bovendien zijn deze verschillen in het vóórkomen van bepaalde symptomen bij 
de geslachten grotendeels naar voren gebracht door Rados (418), die zijn gege
vens betrok uit een verzamelstatistiek waarin vele onvolledig beschreven en on
zekere gevallen voorkwamen. 

Er bestaat dus ook geen voorkeur van het syndroom van Marfan voor een 
bepaalde sexe, zoals blijkt uit de opgegeven verhoudingsgetallen (man : vrouw) : 
Arbenz (12) 122 : 105, Jéquier (252) 63 : 64, Rados (419) 101 : 103, Ross (441) 
56 : 61 ,  en Weve (539) 42 : 40. 

Ook is er geen voorkeur voor een bepaald ras. Vele gevallen werden bij Euro

peanen beschreven, doch ook bij andere bevolkingsgroepen werd het syndroom 
aangetroffen : Negers (Baer (23), Futcher (1 83), Gilston, Lowe 1941,  Marvel 
(340), McKusick (322) en Rambar (421)), Japanners (Hayakawa (216) en 
Uyeyama (51 1)), Chinezen (Haridas (222) en Chang), Joden (Lloyd (307) en 

149 



Lutman (3 1 1)) en Russen (Khnyunina (268)). Lynas (304) vond ook geen ver
band tussen het syndroom van Marfan en bloedgroepen, kleurenzien of smaak
zin voor fenylthiocarbamide. 

ad 3. Slechts enige auteurs hebben in het verleden geponeerd, dat het syn
droom van Marfan recessief erfelijk zou zijn (Börger (54), Frontali 1929, Kili
man (271), Ormond (384), Usher en Banhart (219)). Een verhoogde mate van 
consanguiniteit wordt ook slechts zelden vermeld (Burnier, Beigelman (75), 
Bortree, Frontali 1929, Baer (23), Lekieffre (3 14C), Jéquier (252), Kahrs (1945), 
Paez (1946), Fraccaro (1 74), Lloyd (307) en Schrader 1930), en bovendien ko
men bij recessieve erfelijkheid vaker solitaire gevallen voor en frequent patiën
ten met een zieke broer of zuster, doch met normale ouders, en dit laatste zien 
wij zeker niet vaak bij het syndroom van Marfan. 

Momenteel wordt dan ook wel algemeen aangenomen, dat er een autosomale 
dominante erfelijkheid bestaat bij het syndroom van Marfan. 

Men zoekt de stoornis dus niet in de geslachtschromosomen (gonosomen) 
doch in één of meer van de andere 22 paren (autosomen). Dat een erfelijkheid 
dominant is wil zeggen, dat het afwijkend zijn van één der genen van een paar 
al tot de ziekte kan leiden. 

Men onderscheidt verschillende soorten dominante erfelijkheid. Er komen 
bij de beschouwing hiervan enige begrippen ter sprake, die wij nu eerst even 
dienen te vermelden, namelij k :  

Penetrantie: het doordringend vermogen van het gen uitgedrukt als het per
centage getroffenen in verschillende generaties van één of meer stambomen of 
in een aantal vergelijkbare "sibships", betrokken op het aantal dragers van het 
gemuteerde gen = 100 procent. 

Expressiviteit: de mate van het tot uiting doen komen van een bepaald ziekte
beeld door het afwijkende gen, uitgedrukt in de volledigheid en de ernst van 
de ziekte. Penetrantie en expressie vallen samen bij de "non-penetrance", waar
bij de expressie ook nul is, doch hoeven overigens beslist niet op dezelfde wijze 
en in dezelfde mate te variëren onder verschillende omstandigheden, al is zulks 
vaak het geval. Men onderscheidt nu volgens Klunker (275) : 

A. De regulaire complete dominante erfelijkheid, waarvoor zou gelden dat het 
afwijkende gen in heterozygote toestand tot de ziekte aanleiding geeft, dat de 
patiënt steeds van een zieke ouder afstamt, en dat de frequentie van overdra
ging van het afwijkende gen, dus 50 procent (want er is 50 procent kans dat het 
afwijkende gen aan een kind wordt overgedragen en 50 procent kans op over
dracht van het normale allel (genpartner)) gelijk is aan de frequentie van het 
optreden van de ziekte. 

Het vinden van solitaire gevallen bij dit soort dominante erfelijkheid kan er 
volgens Klunker op berusten dat : 
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a. de familie onvoldoende onderzocht is, 
b. het een onecht kind betreft, 
c. de diagnose niet juist is, 
d. het een nieuwe mutatie is. 
B. De (irregulaire) "incomplete" dominante erfelijkheid, een vorm waarbij, 

door beïnvloeding door andere genen of uitwendige omstandigheden, zowel de 
penetrantie als de expressiviteit van het gen kunnen dalen. Het dalen van de pene
trantie kan leiden tot een schijnbaar ontbreken van het syndroom of van een 
deel ervan in één generatie, en tot het (schijnbaar) overslaan van een generatie (ir
regulaire erfelijkheid). Het dalen van de expressiviteit van het gen kan leiden tot 
het vóórkomen van lichtere, symptoomarme gevallen : formes frustes. De irre
gulaire erfelijkheid is dus volgens Kluoker een vorm van incomplete erfelijk
heid. Door vele anderen wordt de term "incomplete erfelijkheid" niet gebruikt. 

regulair 
dominante vorm 

irregulair 
dominante vorm 

vnje ascendtrende tak solitair geval 

Fig. 23 Verschillende stamboomtypen bij de irregulaire incomplete dominante erfelijkheid. 

Bij irregulaire "incomplete" autosomaal dominante erfelijkheid, die volgens 
velen bij het syndroom van Marfan wordt gevonden, kan men volgens Kluoker 
(275) vier soorten stambomen naast elkaar vinden (fig. 23), en wel : 

a. regulaire complete dominante; 
b. irregulaire dominante; 
c. stamboom met vrije aseenderende tak, doch met wel zieke broers of 

zusters ; 
d. solitaire gevallen, die hier, in tegenstelling tot bij de regulair dominante 

herediteit, wél door een overgebracht gen tot stand kunnen komen. 
Volgens Klunker kan men, als men de penetrantie van het gen kent, de ver

wachte frequentie van vóórkomen van deze vier stambomen berekenen, en als 
deze berekening in een bepaald geval klopt met wat men vindt, is dit nog een 
extra bewijs voor het bestaan van een irregulaire incomplete dominante erfelijk
heid. 
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Er heerst nog enige onenigheid over de vorm van dominante erfelijkheid bij 
het syndroom van Marfan. Een kleine groep onderzoekers houdt vast aan een 
regulaire complete vorm en zoekt, als in een gegeven stamboom niet 50 procent 
der kinderen van de patiënten zijn aangedaan, dit te verklaren door aan te ne
men, dat er formes frustes niet herkend zijn of dat de stamboom te klein is om 
de verhouding 50 : 50 tot haar recht te doen komen. 

Er zijn in ieder geval tal van stambomen waarin 50 procent of meer van de 
kinderen der patiënten het syndroom vertoonden. 

De meerderheid der auteurs neemt echter een irregulaire incomplete domi
nante erfelijkheid aan (Arbenz (12), Lisch (302), Lloyd (306), Lynas (304), 
Schmid (45 1), Siegentahler (459), Waardenburg (526) en Weve (538)). MeKu
sick (326) vond nooit een overslaan van een geslacht in een goed onderzochte 
familie, terwijl anderen dit wel vonden (Harrison (223), Klainer, Gilston, Stein
dorff (480), V alentin en Weve (540)). 

Daar volgens Klunker (275) bij de irregulaire "incomplete" dominante erfe
lijkheid ook regulaire complete stambomen voorkomen, zouden beide groepen 
gelijk kunnen hebben in zover ze niet de regulaire complete of de irregulaire 

"incomplete" stamboom voor de enig mogelijke houden. 
Wat de nieuwe genmutatie betreft, is het algemene standpunt wel, dat deze 

meestal als solitaire gevallen in tot nu toe onaangetaste families voorkomt, 
en dat zij aan het hoofd staat van alle bestaande stambomen van het syndroom 
van Marfan. 

Een verminderde vruchtbaarheid, vooral van de mannelijke patiënten, wordt 
herhaaldelijk gevonden (Lambie (3 13), Last (292)), en valt te verklaren doordat 
een deel der patiënten niet tot een huwelijk of tot deelneming aan de voortplan
ting komt, door een verkorte levensduur en door het hypogonadisme. Hieruit 
wordt nogal eens de conclusie getrokken, dat zonder nieuwe mutanten het ziek
tebeeld uit zou sterven, mede gezien "de verergering van het ziektebeeld in de 
deseenderende lijn", waarop Last (252) wees. Lambie (3 13) bestrijdt dit met de 
berekening dat de Marfan patiënt gemiddeld I ,4 kinderen krijgt. 

De nieuwe mutanten krijgen gemiddeld natuurlijk weer 50 procent zieke 
kinderen. 

Het zou belangrijk kunnen zijn dat wij konden achterhalen waarom sommige 
patiënten slechts lichte afwijkingen hebben, dus welke factoren de expressivi
teit van het gen drukken. Wij zouden dan mogelijk de natuur kunnen naboot
sen. Tot nu toe zijn de enige bekende factoren die de expressie van het gen be
invloeden de sexe (Rados (418), en de lichaamsbouw (in pycknische families 
zijn de habitusafwijkingen minder uitgesproken). 

ad 4. De laatste jaren heeft men mogelijkheden gekregen om de menselijke 
chromosomen te bestuderen, en ontdekt dat bepaalde ziekten berusten op af-
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wijkingen in het aantal of de structuur der chromosomen (mongoloïde idiotie, 
Klinefelter, Turner e.a.). 

Onze kernhoudende lichaamscellen bergen in zich het diploïde aantal chromosomen, dus 46, 
welke bestaan uit 23 paren. 22 van deze paren, bestaande uit aan elkaar gelijke chromosomen, 
zijn de zogenaamde autosomen ; het laatste paar vormt de geslachtschromosomen. De game
ten daarentegen bevatten het haploïde aantal chromosomen, dus 23. In ieder chromosoom 
zitten tientallen genen op een rij gerangschikt. Omdat in het diploïde chromosomengarnituur 
ieder autosoom twee keer vertegenwoordigd is, is uiteraard ook ieder autosomaal gen twee 
keer vertegenwoordigd. Deze genparen worden allele paren genoemd. Het ene allel van een 
paar krijgt het individu van zijn vader, het andere van zijn moeder. Verschillen tussen alleles 
ontstaan door mutatie. Een persoon wordt heterozygoot genoemd voor een bepaald gen, 
wanneer het betreffende gen in twee allelvormen aanwezig is ; homozygoot wanneer de twee 
alleles gelijk zijn. Mutaties in de genen zouden berusten op veranderingen in de desoxyribo
nucleïnezuren en kunnen bijvoorbeeld tot uitval of vermindering van de functies van een 
enzym leiden. Meestal hangt, naar men aanneemt, van één gen de productie en/of het goed 
functioneren van slechts één enzym af. 

De verschillende chromosomen kunnen ingedeeld worden naar de grootte, de verhouding 
tussen korte en lange armen, de plaats van het centromeer en naar het al of niet hebben van 
satellieten. Als men de chromosomen volgens deze criteria rangschikt, krijgt men het ka
ryotype (229). 

De satellieten zitten steeds aan de periferie van het chromosoom (472), en wij vinden ze 
normaliter in de paren 13,  14, 15,  21 en 22. Het zijn lichaampjes, die met de rest van het chromo
soom verbonden zijn door een dunne chromatinedraad (fig. 24). De grootte van deze satel
lieten is bij de normalen onderhevig aan flinke individuele variaties (155). 

lange arm 

genenpaar 

Fig. 24 Localisatie van de satellieten in de chromosomen. 

Tjio (500) vond bij twee patiënten, waarvan hij dacht dat zij het syndroom 
van Marfan hadden, een afwijkende grootte van deze satellieten. Ons inziens 
waren de gevonden lichamelijke afwijkingen onvoldoende om hierop de diag-
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nose "syndroom van Marfan" te stellen, en ook McKusick (324) en Ferguson 
Smith (1 55) vallen Tjio scherp aan op zijn diagnose in dit geval. 

Tjio's eerste patiënt had een hypotonie, arachnodactylie, hernia inguinalis, 
kippeborst, hoog gehemelte, een cyanose bij een congenitaal vitium cordis, nl. 
een tricuspidalisatresie, en een ventrikelsepturn defect (een bij het syndroom 
van Marfan niet voorkomend vitium), doch geen lensdislocatie. 

In de familie zou het syndroom ook voorkomen, doch zulks was afgeleid uit 
de anamnese volgens welke arachnodactylie en niet nader omschreven cardio
vasculaire- en oogafwijkingen in de familie gevonden werden. Bij deze patiënt 
werden duidelijk vergrote satellieten gevonden aan één lid van paar 21 .  Zijn 
tweede patiënt, eenjongen van achttien maanden, had de typische habitus, doch 
geen cardiovasculaire- of oogafwijkingen, en een duidelijk positieve familie
anamnese. Bij nadere beschouwing bleek in de familie geen patiënt voor te ko
men, die zeker een lensdislocatie of een aneurysma aortae had. Bij deze tweede 
patiënt bestond een vergrote satelliet aan paar achttien, volgens de toenmalige 
nomenclatuur, dat is paar dertien volgens de nu gevolgde internationale Den
ver nomenclatuur. Bij 30 normale personen vond Tjio nooit een dergelijke 
grootte der satellieten. 

Hij dacht aan de volgende mogelijkheden ter verklaring van de gevonden 
afwijkingen : 

A. duplicatie van het materiaal waaruit de satelliet is samengesteld ; 
B. uitwisseling van substantie van de satelliet met een deel van een ander 

chromosomenpaar (translocatie) of met zijn partnerchromosoom. 
Men neemt aan dat de kans op translocatie het grootst is bij de chromosomen 

met satellieten (1 56). De waarde van Tjio's waarneming wordt verminderd door 
het volgende : 

a. Bij één patiënt, die zeker het syndroom had, vond hij geen chromosomale 
afwijking. 

b. De afwijkingen werden aangetroffen aan verschillende chromosomen en 
zouden toch één en hetzelfde syndroom geven. 

c. Vergrote satellieten worden ook wel eens gezien bij patiënten zonder het 
syndroom van Marfan : (500, Cooper 1962, Ellis 1961  en Ferguson Smith 
(1 56)). 

d. De groepen van Armstrong (173) en Boök 1960, D. C. Barnden (nuclear 
sex symposium London 1960), Ferguson Smith (156), Bender (173), Clunie 
(104F), Sohval (472) en Lancet II, pag. 48, 1959, vonden geen chromosomale 
afwijkingen bij het syndroom van Marfan. 

Handmaker (245A) onderzocht acht patiënten met het syndroom van Marfan ; 
in de families van zes hunner hadden verscheidene personen deze ziekte. Hij 
vond bij geen van hen tekenen van translocatie of andere chromosomale af-
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wijkingen, doch wel een vergroting van één der satellieten bij vijf van hen, van 
wie er drie tot één familie behoorden. Handmaker vond de vergroting der satel
lieten in de chromosomen van de groepen IV (3-15) of VII (21-22), doch bij de 
moeder, die het syndroom niet vertoonde, vond hij even sterkvergrote satellie
ten, en een vergroting van een of meer satellieten in deze graad werd ook bij 
niet met een Marfan patiënt verwanten herhaaldelijk gevonden. Bovendien is 
er nog nooit een verband gevonden tussen de vergroting van één of meer satel
lieten en een ziekte. 

Kallen en Loan (1962) vonden bij vier patiënten met het syndroom van Mar
fan een verkorting der chromosomen 21 en 22. Helaas namen deze onderzoekers 
hun controles niet uit de families der patiënten, zodat zij een familiaire variatie 
niet uitsloten. 

Het is nu wel bekend, dat zichtbare afwijkingen in aantal of structuur der 
chromosomen tot multipele congenitale afwijkingen kunnen leiden, waarbij ook 
combinaties van congenitale vitia cordis, afwijkingen aan handen en voeten, 
aan sternum en aan gehemelte bekend zijn. Tot nu toe ontbreken echter zekere 
zichtbare chromosomale afwijkingen bij het syndroom van Marfan. 

ad 5. Bij het bespreken van deze vraag zullen wij voor een beter begrip van 
de historische ontwikkeling van de genetische visie in deze, ook de oudere theo
rieën even weergeven, al zijn deze inmiddels verworpen. Vooral in de oudere 
literatuur vindt men nog de gedachte aan het getroffen zijn van meerdere chro
mosomen bij het syndroom van Marfan. Zo stelt Pasach of (395) dat, als alleen 
het chromosoom dat betrekking heeft op het mesoderm getroffen wordt, er 
geen oogafwijkingen zullen zijn, en dat, als ook het chromosoom dat betrek
king heeft op het ectoderm getroffen wordt, er ook oog- en neurologische af
wijkingen kunnen zijn". 

Later nam men aan dat slechts één chromosoom veranderd is, doch nu 
streed men over het aangedaan zijn van meerdere genen of van slechts één gen. 
De argumenten vóór afwijkingen in verscheidene genen zijn de volgende : 

A. Een ziektebeeld met in zoveel verschillende organen zetelende, schijnbaar 
onsamenhangende, afwijkingen, die dan ook nog alléén of gecombineerd kun
nen voorkomen, laat zich soepel verklaren door het aangetast zijn van, min of 
meer vlak bijeen liggende, genen, dus van een kleiner of groter stuk van één 
chromosoom. Immers, genen die vlak naast elkaar liggen, zouden best een to
taal verschillende invloedssfeer kunnen hebben, bijvoorbeeld op extremiteiten 
en ogen, of op meso- en ectoderm. Er zijn ook andere mesodermale ziekten be
kend, die door gen-afwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld het syndroom van Mar
chesani en de fragilitas ossium (Rados (419), Stephenson (482), Rosen (438)), 
en de combinatie van oog-, hart- en extremiteitsafwijkingen wordt vaker ge
vonden bij erfelijke ziekten (Ida Mann (419)). Ook aan een gelijktijdig getrof-

1 55 



fen worden van twee verschillende, niet noodzakelijk naast elkaar liggende, 
vroeger zogenaamde "gekoppelde genen" is gedacht (Vogt (524), Zaidi (554), 
Lisch (302) en Kurz (285)). 

B. Ook met een genentransmissie met een ander chromosoom dacht men de 
wisselingen in aard en aantal van symptomen bij verscheidene patiënten met het 
syndroom van Marfan in één familie goed te kunnen verklaren (419). 

C. Het vinden van dezelfde oogafwijkingen samen met tegenovergestelde ha
bitusafwijkingen bij het syndroom van Marchesani liet zich met deze theorie 
verklaren. 

Als argumenten tegen deze theorie zijn aangevoerd : 
A. Als twee of meer genen aangedaan zouden zijn, zou men veel meer een 

groepsgewijs optreden der symptomen verwachten, dus twee of drie aparte ziek
tebeelden, terwijl men bij het syndroom van Marfan juist zeer geleidelijke over
gangen ziet (Lutman (3 12)). 

B. Als een afwijking in twee of meer bijeen liggende genen verantwoordelijk 
was, en ook als het syndroom van Marfan zou ontstaan door een uitwisseling 
van genen tussen de chromosomen, kan men zich nog wel de situatie indenken 
dat een ouder het volledig syndroom heeft en zijn kind slechts een deel ervan, 
doch moeilijk het tegenovergestelde, dat toch herhaaldelijk wordt gevonden 
(Lloyd (306)). 

C. Bij reciproke translocatie zou men verwachten, dat een ouder met bijvoor
beeld hart- en oogafwijkingen alleen zieke kinderen krijgt met eveneens oog
en hartafwijkingen, doch dit klopt niet. 

Argumenten voor het aangetast zijn van slechts één gen zijn :  
a .  Uit proeven met de  Drosophila en  muis i s  gebleken, dat het meer regel 

dan uitzondering is dat een afwijking in slechts één gen een bont beeld van 
afwijkingen geeft (Apert (1 1), Lutman (3 12)). 

Men gebruikt het woord pleiotroop effect als één afwijkend gen aanleiding 
geeft tot een groep van symptomen. De symptomatologie kan dan van persoon 
tot persoon wisselen in volledigheid en ernst. 

b. Een uitgebreid klinisch syndroom met afwijkingen in verscheidene orga
nen en zeer uiteenlopende weefselsoorten, is goed te verklaren door de aanwe
zigheid van één afwijkend gen. Men moet dan de verklaring niet zoeken door 
aan te nemen, dat het gen verscheidene werkingen zou hebben, want het is alge
meen aanvaard dat dit niet zo is. De éne werking van het gen kan echter zeer 
uiteenlopende gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld een afwijking in één gen tot 
gevolg heeft dat een bepaald eiwitmolecuul anders opgebouwd wordt, kan dit 
op vele plaatsen in het lichaam een uitwerking hebben, met dientengevolge een 
bont klinisch beeld, dat pas te begrijpen valt als men die éne werking van het 
gen kent (325). 
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c. Dat niet alle klinische symptomen steeds aanwezig hoeven te zijn is, zo
wel bij niet erfelijke als bij erfelijke ziektebeelden, al lang bekend. Bij erfelijke 
ziektebeelden, door stoornis in één gen ontstaan, ziet men als mogelijke oor
zaken hiervan:  

A.  Het gen kan in verschillende mate getroffen zijn. 
B. De penetrantie en{ of expressie van het gen kunnen sterk beïnvloed wor

den door andere genen of door buiten de genen liggende factoren. Men denke 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van het bestaan van de "alternative roetabo
lie pathways" en "competitive pathways", waarin een bepaalde compensatiemo
gelijkheid voor een biochemische afwijking ligt, door omwegen in de stofwisse
ling waarlangs toch het doel bereikt kan worden, doch welke bij verschillende 
personen in wisselende mate beschikbaar zullen zijn. 

In dit verband is van belang de opmerking van McKusick, dat het patroon 
van het ziektebeeld in één bepaalde familie vaak opvallend uniform is, hetgeen 
ons ook trof. Last (292) en Schwarzweller (1937) beweren het tegendeel. 

C. Bowers (55) vond één grote familie, waarin in zes generaties 3 1  patiënten 
voorkwamen. In ieder nageslacht van een patiënt was ongeveer 50 procent der 
kinderen getroffen. 

De hoofdsymptomen van het syndroom kwamen in 25-100 procent voor per 
patiënt, met een gemiddelde van 70 procent. In de vierde, de vijfde en de zesde 
generatie bleek dit gemiddelde respectievelijk 57, 79 en 67 procent te zijn. Dit 
steunt in belangrijke mate de theorie, dat het syndroom overgeërfd wordt via 
één gen met pleiotrope expressie. Als het namelijk door verscheidene genen 
werd overgebracht, zou een progressieve daling van het gemiddelde percentage 
van vóórkomen der hoofdsymptomen in de volgende generaties te zien zijn. 

Last (419) voert tegen deze theorie aan, dat het, als één pluripotent gen ver
antwoordelijk zou zijn voor zowel de habitus- als de oog- en ook de cardiovas
culaire afwijkingen, onwaarschijnlijk is dat men deze drie symptoomgroepen 
niet steeds aantreft bij de patiënten. 

De meeste auteurs (McKusick (325), Last (292), Lutman (372) en Capotor
ti (85)) nemen tegenwoordig aan dat een afwijking in slechts één gen verant
woordelijk is voor het syndroom van Marfan. Last (292) en ook Weve (540) 
vatten alles samen met de uitspraak "dat de erfelijkheid bij het syndroom van 
Marfan autosomaal dominant is met een pleiotroop werkingsbeeld, een onvol
doende penetrantie en een sterk wisselende expressiviteit van het afwijkende 
gen". 

ad 6. Hoe het defect in één gen bij een nieuwe mutatie bij het syndroom van 
Marfan ontstaat is niet duidelijk. 

Betetto ( 42) vond geen aanwijzingen voor de, in de zeer oude literatuur ge
noemde, factoren als lues, tuberculose, alcoholisme, bloedverwantschap, moe-
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derlijk infect, roentgenstralen of stoornissen in de embryonale voeding, aan 
welke factoren thans ook niemand meer denkt. 

ad 7. Hoe de afwijking in het gen leidt tot afwijking in de organen is nog 
voor geen enkele erfelijke ziekte met zekerheid volledig bekend (Starke 195 1). 
Als wij dit wisten zouden wij het ontstaan van de afwijkingen mogelijk kunnen 
verhinderen (323). Door het vinden van biochemische afwijkingen bij het syn
droom van Marfan menen wij nu geleidelijk op het spoor van de pathogenese 
van het syndroom te komen. 

De kennis van de erfelijkheid van het syndroom van Marfan is onder meer 
van belang, omdat zij het mogelijk maakt om : 

I .  De vergrote kans van het vóórkomen van het syndroom in bepaalde fa
milies te voorzien en dus snel en gericht de pasgeborenen te kunnen onderzoe
ken, en vervolgens zo nodig snel in te kunnen grijpen als therapie vereist is. 

2. Een huwelijksadvies te kunnen geven. Men kan hierbij stellen, dat bij een 
penetrantie van 100 procent zowel de patiënten met een positieve familie-anam-

I 
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Fig. 25 Stamboom met homozygotie bij het Syndroom van Marfan 

nese als de nieuwe mutanten 50 procent kans hebben op zieke kinderen. Ons 
inziens wordt een huwelijksadvies veel te weinig gegeven en worden deze pa
tiënten vaak helemaal niet op de hoogte gesteld van de consequenties van een 
huwelijk. 
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Tot slot willen wij er nog op wijzen, dat er nu enige gevallen bekend zijn van 
een huwelijk van twee patiënten met het syndroom van Marfan : 
Beigelman (75) geeft de volgende stamboom (fig. 25) : 

In generatie vier treden een achterneef en een achternicht, die beiden het 
syndroom hadden, met elkaar in het huwelijk. Drie van hun kinderen hadden 
het syndroom ook, en in de derde generatie was slechts één kind er vrij van. 

Capotorti (85) vermeldt één Italiaanse familie met zestien patiënten in drie 
generaties, allen met habitusafwijkingen en een lensdislocatie. In deze familie 
huwden een nicht en een neef, die beiden patiënt waren. Van hun negen kinde
ren hadden vier het syndroom, één was normaal, drie stierven als klein kind en 
één werd dood geboren. Omdat over die gestorven kinderen weinig bekend 
was, valt de invloed der homozygotie in deze stamboom slecht na te gaan. 
Twee van de vier getroffen kinderen hadden echter een ernstiger vorm van het 
syndroom dan elders in de familie voorkwam. 
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Hoofdstuk XIV 

FREQ U ENTIE VAN VOO RKO M EN VAN H ET SYND R O O M  

Het syndroom van Marfan wordt nog steeds gerekend tot de uiterst zelden 
voorkomende ziektebeelden. Wij geloven dat deze mening mede bestaat als gevolg 
van een onvolledige kennis van de, zich ook wel zeer snel uitbreidende, wereld
literatuur, en omdat bovendien de diagnose bij de niet zeer uitgesproken geval
len nog vaak gemist wordt. 

Samenvattende overzichten van de tot 1949 beschreven patiënten zijn te vin
den bij Rados (419) en Ross (441), die samen 355 patiënten vermeldden. 

Het lijkt ons van weinig nut om alle min of meer volledige patiënten beschrij
vingen, die wij verder nog in de literatuur tot 1963 vonden, hier weer te geven. 
Wel achten wij het vermeldenswaard dat er 382 waren, waarbij volgens onze 
criteria de diagnose "syndroom van Marfan" gesteld kon worden, en die niet 
behoren tot de in ons overzicht van geobduceerden en geopereerden vervatte 
patiënten. 

Bij deze 382 patiënten (tabel 14) waren de hoofdsymptoomgroepen in de vol
gende verdeling aanwezig : 

Tabe/ 14: Frequentieverdeling van de symptoomgroepen bij 382 Marfanpatiënten. 

Cardiovasculaire Habitus-
Geslacht Oogafwijkingen afwijkingen afwijkingen Familie 

Man + 149 62 180 137 
Totaal 15  60 9 23 
204 ± 24 40 8 1 6  

n.v. 1 6  42 7 28 

Vrouw + 1 3 1  37 139 1 1 4  
Totaal 1 6  60 10 18  
165 ± 9 27 8 1 0  

n.v. 9 41 8 23 

N.V. + 9 2 1 2  8 
Totaal 1 5 0 0 
1 3  ± 2 2 1 0 

n.v. 1 4 0 5 

In tabel 14 betekent ± dat het niet zeker uit te maken is of deze symptoom
groep + of - is, en n.v. betekent niet vermeld. 
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Van deze 382 patiënten waren 83 tussen 0 en 1 1  jaar, 
93 tussen 1 1  en 21 jaar, 
7 1  tussen 21 en 3 1  jaar, 
98 ouder dan 30 jaar, 

terwijl van 37 patiënten de leeftijd niet was opgegeven. 
De volgende cardiovasculaire afwijkingen vonden wij bij deze 382 patiënten 

beschreven : 
Aneurysma van één of meer sinus Valsalvae 22 maal : 60, 129, 212, 314C :  2x, 
3 1 7, 416 :  4x, 473 : 2x, 477 : 3 x, 478 : 2x, 479 : 3x, en 505 : 2x 
Verwijding, respectievelijk aneurysma fusiforme, van de aorta ascendens 
48 maal : 60 : 3 x, waarvan I maal met dilatatie van de aortaboog, de aorta 
descendens en de grote vaten, 68 met dilatatie van de aorta descendens en ab
dominalis, 129 met een aneurysma van de linker arteria coronaria en een com
pleet rechter bundeltakblok, 301 : 5 x, 305 : 2x, 3 14C : 6x, waarvan 1 maal met 
verwijding van de art. carotis en subclavia, 3 14E, 364A, 364F : 2x, 394, 4 16 :  5x, 
4 17 :  4x, 425, 455, 460, 462 : 2x, 473 : 3x, 477 : 2x, 479 : 3x, 505 : 2x en 548 
Geïsoleerd aneurysma fusiforme van de aortaboog 2 maal : 462 en 548 
Geïsoleerd aneurysma fusiforme van de aorta descendens 1 maal : 3 17 
Geïsoleerd aneurysma fusiforme van de aorta abdominalis 9 maal : 60 : 2x, 290, 
3 14C : 2x, 3 1 7 :  2x, 363 en 462 
Geïsoleerde aorta-insufficiëntie 16  maal : 33, 55, 60, 75, 236, 245A, 364F : 8x, 
417 en 468 
Vernauwde aorta : 1 19 
Hypoplasie van de aorta : 12 
Verwijding, respectievelijk aneurysma fusiforme, van de arteria pulmonalis 
8 maal : 60, 193, 416 :  2x, 462, 473 : 2x en 479 
Vernauwing van de arteria pulmonalis door druk hierop van de �dilateerde aorta 
4 maal : 129, 3 1 7  en 4 16 :  2x 
Aneurysma dissecans van de aorta ascendens 13  maal : 55, 202, 212, 245A, 
314C, 3 17 : 2x, 321 : 3 x, 364C, 392 en 473 
Aneurysma dissecans van de aorta descendens : 473 
Aneurysma van de arteria subciavia sinistra : 270 
Dilatatie van de arteria carotis communis : 3 17  
Ontspringen van de rechter arteria coronaria uit de linker : 129 
Veneus aneurysma aan de hals : 505 
Abnormale drainage van de linker bovenkwab naar de vena anonyma : 416 
Open foramen ovale 6 maal : 416:  2x, 461 : 2x, 477 en 553B 
Ventrikelseptumdefect (hartcatheterisatie) : 3 17  
Tetralogie van Fallot : 55  
Endocarditis 3 17  en  473 
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Niet verder omschreven hartblok : 462 
Geïsoleerd rechter bundeltakblok : 3 14C, 3 1 7  en 364F 
Hartvergroting zonder souffies : 3 17  

Tevens vermelden sommige auteurs nog een aantal patiënten die zij kennen, 
doch niet beschrijven, namelijk :  

Bossers (79J) kent acht patiënten, die niet beschreven zijn, en Loveman (314G) vier 
Breton (60) kent 60 patiënten met een lensdislocatie, samen uit 26 families; van die patiënten 
beschreef hij er 1 1 ,  doch 49 niet 
Bowers (55) kent in één familie 33 patiënten, en beschrijft er maar één 
Steinberg (478) kent er nog vijf 
Schmöger (452) kent nog zeven patiënten, die allemaal alleen een lensdislocatie en habitus
afwijkingen hadden 
Nashed (365) kent nog drie patiënten met lensdislocatie en habitusafwijkingen 
Black (46) kent er nog vijf 
McKusick (317) kende in 1955 105 patiënten uit 50 families 
McKusick kende in 1960 200 patiënten uit 71 families. Wij vonden van hem min of meer 
volledige beschrijvingen van 66 patiënten en van 1 8  obducties, zodat 1 16 onbeschreven 
resteren 
Weve (537) kent 23 patiënten, waarvan 1 6  staan in de lijst van Rados 
Passow (399) kent nog acht patiënten 
Sinclair (462) kent nog zeventien patiënten die wij niet beschreven vonden 
Trantes 1936 kent er nog drie, allen met lensdislocatie 
Beigelman 1932 nog twaalf, allen met lensdislocatie 
Pahva ( 417) nog veertien, allen met lensdislocatie 
Lekieffre (314C) nog 59, allen met lensdislocatie 
In het British Medica! Joumal (63) bleven 24 patiënten onbeschreven 

Samen zijn dus nog niet beschreven 
In onze lijst van geobduceerden en geopereerden 
In de lijsten van Rados en Ross samen . 
Wij vonden dus bovendien nog voldoende volledige beschrij-
vingen in de literatuur van 
Zelf onderzochten wij . 
In totaal vinden wij dus in de literatuur en door ons eigen on-

373 patiënten 
1 58 patienten 
335 patiënten 

382 patiënten 
122 patiënten 

derzoek tot 1963 . 1 370 patiënten 
Opgemerkt zij nog dat onze literatuur zich in hoofdzaak beperkte tot de 

Franse, Duitse, Nederlandse en Angelsaksische literatuur, en dat wij bij ons 
eigen onderzoek zeker niet systematisch heel Nederland afgezocht hebben. 

Uit dit alles valt af te leiden, dat het werkelijk aantal patiënten lijdend aan 
het syndroom van Marfan vele malen hoger zal liggen dan hierboven opgegeven, 
en dat dit syndroom dus zeker niet "uiterst zeldzaam" is. 
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Hoofdstuk XV 

K LACHT EN, B EL O O P  EN P R O GN O S E  

Bij het bestuderen van het beloop van het ziektebeeld doet zich de moeilijkheid 
voor, dat het meestal pas rond het zesde levensjaar ontdekt wordt, en de 
patiënt dus dan pas de arts bezoekt, zodat men er onvoldoende zekerheid 
over kan krijgen in hoeverre de afwijkingen bij het syndroom nu werkelijk con
genitaal (dus reeds bij de geboorte aanwezig) waren. Uiteindelijk heeft men bij 
het syndroom van Marfan waarschijnlijk te maken met een abiotrofie (1 33 en 
3 17) :  een bij anatomisch onderzoek aanvankelijk normaal lijken van verschil
lende weefsels, welke echter toch minder dan gewoonlijk  het geval is bestand 
blijken tegen de normale eisen die eraan gesteld worden. Hierdoor kunnen af
wijkingen in één of meer weefsels in verschillende perioden van de ontwikkeling 
tot uiting komen. Voor inlichtingen over de eerste levensjaren is men aange
wezen op een anamnese van de familie en de gegevens van de huisarts. Een 
nauwkeurig onderzoek van een voldoende groot aantal pasgeborenen in fami
lies waarin het syndroom van Marfan vóórkomt ontbreekt nog. 

Graviditeit en partus verlopen vrijwel steeds ongestoord. Bij de geboorte 
wordt bij een klein aantal patiënten de diagnose al gesteld op de habitus enfof 
op de oogafwijkingen. De lichamelijke en de geestelijke ontwikkeling zijn meestal 
normaal (333). Er treedt nogal eens een vertraging op in het gaan lopen en in 
de dentitie (42 en 5 19). 111 zeldzame gevallen is er een onverklaarbare, tijdelijke, 
slechte lichamelijke ontwikkeling, gepaard met slecht eten, braken, een gevoel 
van slapheid en slechte groei, en tevens ook een slechte geestelijke ontwikke
ling, terwijl dan uiteindelijk na enige jaren, de geestelijke en-de lichamelijke 
ontwikkeling weer normaal plaatsvinden (75, 188 en 445). Soms_zijn  de patiën
ten gedurende hun gehele jeugd meer moe en minder actief dan andere kinde
ren. Neresheimer (368) wijst op de slepende gang en de lege gelaatsuitdrukking. 
De kinderen zijn soms vatbaarder voor een infectie (3 14E, 416, 505, 540 en 
554). Een hypotensie werd slechts zelden waargenomen (153 en 193). 

De habitusafwijkingen worden in het derde tot het vijfde levensjaar meestal 
uitgesproken genoeg om de aandacht te trekken en zijn gemiddeld op het tiende 
jaar het meest opvallend (149, 222, en Mariotti 1950). Soms zijn de kinderen 
dik bij de geboorte, doch meestal zijn de dolichosténomélie en de arachnodac
tylie achteraf gezien wel van de geboorte af aanwezig, doch te weinig opvallend 
en te weinig verontrustend geweest om de ouders te alarmeren, behalve in die 
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families waar het syndroom meer voorkomt. Weijers (55 1) zegt, dat de skelet
afwijkingen bij de meerderheid der patiënten bij de geboorte reeds aanwezig 
zijn, en dat hun intensiteit afneemt als de groei ophoudt. 

Vrijwel alle patiënten zijn van jongsar duidelijk langer dan normaal geweest, 
en in de anamnese treedt dit het best naar voren doordat zij zich weten te her
inneren dat zij de langste van hun klas waren. 

Op school, waar een vergelijking met andere kinderen goed mogelijk  wordt 
en ook getrokken wordt door de meer objectieve onderwijzer, zijn de omstan
digheden gunstig voor een ontdekking van de lichamelijke afwijkingen of van 
een geestelijke achterstand. 

De verkrommingen van de wervelkolom treden vaak pas rond het tiende jaar 
op. Zij neigen vaak flink toe te nemen in de perioden van sterke groei. 

De versterkte groei begint vaak in het vierde tot het vijfde levensjaar (308 
en 53 1), maar kan ophouden vóórdat een abnormale lengte is opgetreden 
(van Buchem 69). De botleeftijd is dikwijls een paar jaar op de leeftijd vooruit 
(3 14C), en de epifysairlijnen worden soms eerder gesloten dan normaal (van 
Buchem 69). McKusick (364F) vond geen afwijkingen in botleeftijd of slui
tingstijd der epifysairlijnen. 

De habitusafwijkingen zijn meestal het meest uitgesproken in de groeiperiode, 
dus tot het achttiende jaar. Nadien vermindert vaak de opvallende beweeglijk
heid der gewrichten (294). De patiënten blijven dikwijls uitgesproken lang en 
tenger, doch kunnen soms dikker worden bij een rustiger levenswijze. Ook de 
spierhypotonie kan met het ouder worden afnemen, mogelijk dank zij de licha
melijke arbeid, en ook de klachten, veroorzaakt door de habitusafwijkingen 
(451 en Clément 1939), kunnen verminderen. 

De slechte visus wordt meestal pas ontdekt op de leeftijd van drie tot zes jaar, 
als het kind naar school gaat, en bovendien is er ook tijdens de eerste levens
jaren vaak nog geen lensdislocatie te vinden (54). Toch spreken vele auteurs 
van "een congenitale lensluxatie of ectopia lentis". De oogafwijkingen worden 
meestal ontdekt doordat de patiënten bij het spelen of het Ieren slechter zien 
dan anderen. Zij wekken vaak in de eerste schooljaren en ook daarvóór, zij het 
in mindere mate, de indruk geestelijk achter te zijn gebleven, totdat men de 
slechte visus ontdekt en, als dan de geëigende maatregelen zijn genomen, blijkt 
de intelligentie meestal normaal te zijn. 

De visus is meestal ernstig gestoord, waarvoor vaak een sterk astigmatisme 
verantwoordelijk  is. Door de beweeglijkheid der lenzen treedt bovendien nogal 
eens een verandering in refractie op, welke een frequente herziening van de cor
rectie nodig maakt, waarvan de uiteindelijke resultaten echter als regel niet 
erg fraai zijn (283). 
De visus kan verbeteren als het kind ouder wordt (308). 

164 



Lloyd maakt een scherp onderscheid tussen de kinderen met een congenitale 
lensdislocatie met, voor wat de visus betreft, een goede prognose, en de kinderen 
met een pas later optredende lensdislocatie, welke meestal gepaard gaat met 
uitgebreide veranderingen aan de ogen, en een slechte prognose voor hun visus. 

Kinderen met een uitgesproken slechte visus hebben meestal een progressieve 
verplaasting van de lens met een atrofie tot ver naar voren in het tapeturn (pig
mentlaag van de retina), met grote pigmentklompen hier en daar erin verspreid, 
en verder een sclerose der chorioideavaten, troebelingen in het glasvocht en 
pigmentneerslagen op strengen hierin en op de zonuiavezels (Lloyd 308). Soms 
is er ook reeds een sterke irregulariteit van de lenskromrning, of is er al een ablatio, 
een iridocyclitis of een glaucoom geweest (54). Soms echter is er een gestoorde 
visus zonder dat hiervoor een duidelijke oorzaak te vinden is. 

In de literatuur wordt steeds weer aangenomen, dat de lensdislocatie de oor
zaak is van het slechte zien, maar hiervoor kunnen dus zeker ook andere rede
nen aanwezig zijn, zodat een zorgvuldig onderzoek dan ook steeds noodzake
lijk is. 

Bij een goede visus is de dislocatie van de lens meestal slechts gering en weinig 
progressief (53 1). In het algemeen verergeren de oogafwijkingen bij het ouder 
worden, althans zeker tot omtrent het dertigste jaar (129 en 339). Een volledige 
dislocatie treedt meestal pas op na het twintigste jaar. Het optreden van com
plicaties is dan frequent. De meest vóórkomende zijn de spontane ablatio en 
het glaucoom bij een luxatie van de lenzen naar de voorste oogkamer. De myo
pie verandert bij een volledige luxatie in een hypermetropie. 

Het typische voor de cardiovasculaire afwijkingen is, dat zij op zeer jonge tot 
jonge leeftijd evident worden en dat er dan vaak een snelle progressie is en dat 
zij vaak leiden tot een mors subita. De jongste beschreven patiënt met aorta
dilatatie, aorta-insufficiëntie en linkshypertrofie stierf op de leeftijd van tien 
maanden (502). 

Meestal is een aorta-insufficiëntie, ontstaan door een verwijding van de aorta
ring en het intrapericardiale deel van de aorta, de eerste afwijking, en zij kanja
ren lang zonder klachten blijven bestaan, dus latent blijven, evenals de dilatatie 
van de aorta ascendens. Na enige tijd ontstaat een linksdecompensatie, met of 
zonder angina pectoris, alsook een snel progressieve verwijding van de aorta. 

Als dit stadium bereikt is, volgt meestal de dood binnen twee jaar (60, 255, 
en 268). Een aantal patiënten overleeft korte tijd een aneurysma dissecans, 
doch slechts bij 26 procent duurt dit langer dan twee weken en maar zelden 
langer dan twee jaar (230). Een zwangerschap en een trauma blijken aggraverende 
momenten, die vaak aanleiding geven tot het optreden van een aneurysma dis
secans (62). Lues en reuma hebben een slechte invloed op de prognose. 

Zowel het optreden van cardiale klachten, als het overlijden aan cardiovas-
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culaire afwijkingen, vindt men meer bij mannen dan bij vrouwen, waarschijn
lijk omdat de mannen zwaarder werk verrichten, en dus hun minderwaardig 
cardiovasculair systeem meer belast wordt. 

Een pas optreden der cardiovasculaire afwijkingen na het veertigste jaar kan 
voorkomen, doch is zeldzaam (321). De oudste patiënten van McKusick (364F) 
waarbij een dissectie in de aorta optrad waren 50 en 56 jaar. 

PROGNOSE 

Wanneer de cardiovasculaire afwijkingen en een sterke kyfoscoliose ontbre
ken, is de prognose quod vitam niet anders dan die van normale personen. 

De gemiddelde levensduur der patiënten schijnt laag, vooral bij mannen, 
(Bowers (55) vond bij 33 patiënten als gemiddelde levensduur voor mannen 
43 jaar en voor vrouwen 49 jaar), doordat : 

I .  als er een cardiovasculaire afwijking is, deze meestal snel tot de dood voert, 
en 

2. op latere leeftijd de diagnose veel moeilijker wordt door het minder evi
dent zijn der habitusafwijkingen en het ontbreken van cardiovasculaire afwij
kingen. 

De formes frustes hebben een betere prognose dan de klassieke gevallen 
(516), en de solitaire (niet hereditaire) meestal een slechtere dan de heredi
taire ( 462). 
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Hoofdstuk XVI 

D I A G N O S E  

Men kan dus bij het syndroom van Marfan als belangrijkste symptoomgroe
pen zien : 

1 .  De habitusafwijkingen, met als meest significante de dolichosténomélie, 
de arachnodactylie, het hoge, smalle gehemelte, de sternumafwijkingen, de wer
velkolomverkrommingen, de overbeweeglijke gewrichten, de contracturen, de 
oorafwijkingen, de vermindering van het subcutane vet en de hypotonie van 
het spierweefsel. 

2. De oogafwijkingen, met als meest significante de lensdislocatie. 
3. De cardiovasculaire afwijkingen, met als meest significante de aorta-in

sufficiëntie, een aneurysma van één of meer sinus Valsalvae en een aneurysma 
fusiforme of dissecans van de aorta. 

4. De irregulair dominante erfelijkheid. 
Lynas (304) nu rekent tot het syndroom : 
A. Patiënten met de typische habitus-, cardiovasculaire- en oogafwijkingen. 
B. Patiënten bij wie twee van deze drie hoofdsymptoomgroepen aanwezig zijn. 
C. Patiënten bij wie één van deze hoofdsymptoomgroepen aanwezig is, doch 

die een familielid hebben dat aan één van de eerste twee criteria voldoet, en 
wel een zuster of broeder, een ouder of kind, een neef of nicht of een kleinkind. 

Mogelijk zijn deze criteria erg scherp en worden hierdoor een aantal lichte 
solitaire gevallen ten onrechte uitgesloten, doch zij bieden in ieder geval een 
goede richtlijn, zolang men nog geen ander zeker diagnostisch hulpmiddel 
heeft, als bijvoorbeeld een biochemische afwijking, die min of meer typisch is 
voor de aandoening. Gezien de min of meer relatieve aard van een aantal der 
afwijkingen in deze symptoomgroepen, is het soms moeilijk om volgens scherpe 
criteria te beoordelen of zo'n groep bij de individuele patiënt al of niet aanwe
zig is. 

Wij zullen nu per symptoomgroep nog enige richtlijnen geven : 
I .  De habitusafwijkingen: de metacarpaalindex, de falangeaalindex, de ratio 

"upper segment" .. . . . . 

1 " ,een vergehjkmg met de lichaamsbouw en, ons mztens, ook een 
" ower segment 

vergelijking met uitwendige metingen aan de extremiteiten van andere familiele
den, waarop wij in het hoofdstuk "Eigen klinisch onderzoek" nog terugkomen, 
kunnen aan de diagnose veel steun geven. Lambie (3 13) acht de lange dunne vin-
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gers obligaat. McKusick (3 16) meent dat de arachnodactylie niet zo frequent 
voorkomt bij en niet typisch is voor het syndroom van Marfan, en hij beschouwt 
haar als een onspecifiek symptoom, dat ook bij vele mensen die niet lijden aan 
het syndroom aanwezig kan zijn. Steinberg (490F) vond bij zijn tien Marfan
patiënten steeds, dat de top van de duim lateraal uit de, over de duim gesloten, 
vuist stak. Hij vond dit bij enige honderden andere patiënten slechts drie maal, 
en bij twee van deze drie viel op de roentgenfoto de benige top van de duim 
dan nog binnen de vuist. Hij acht dit dan ook een eenvoudige en betrouwbare 

"screening test". 

2. De oogafwijkingen: Men moet trachten de pupil zo goed mogelijk te ver
wijden, anders mist men zeker een aantal subluxaties. Indirecte tekenen, die 
een sterke verdenking van het bestaan van een lensdislocatie moeten oproepen, 
zijn de iridodonesis en een ongelijke diepte van beide voorkamers (3 14C). Ook 
moet men de suspecte gevallen blijven vervolgen, omdat het nogal eens gebeurt 
dat de lensdislocatie later ontstaat. Weil! (535) zegt, dat men aan het syndroom 
van Marfan moet denken bij een sterke myopie met sterk astigmatisme. Lloyd 
(308) en McKusick geven aan, dat men iedere hereditaire en/of congenitale 
lensdislocatie als een syndroom van Marfan moet beschouwen tot het tegendeel 
blijkt, en dat dus bij alle patiënten met een congenitale en{of hereditaire lens
dislocatie uitgebreid moet worden gezocht naar het bestaan der andere symp
toomgroepen. McKusick (3 16) gelooft, dat bij een maximale pupilverwijding 
en een spleetlamponderzoek bijna bij 100 procent der patiënten met een syn
droom van Marfan een lensdislocatie gevonden zou worden, en hij kent geen 
patiënt met een uitgesproken syndroom van Marfan en een aneurysma (disse
cans) van de aorta zonder een lensdislocatie (wij kennen er wél). 

3. De cardiovasculaire afwijkingen. Een nauwkeurig onderzoek is hier steeds 
strikt aangewezen, temeer omdat de skeletafwijkingen aan de thorax het oor
deel over de betekenis van de frequent gevonden souffies, over het elektrocar
diogram en over de hartgrootte, sterk kunnen bemoeilijken. In een aantal ge
vallen zal men hierbij niet ontkomen aan het verrichten van een hartcatheteri
satie, een angiocardiografie of een retrograde aortografie. 

Scherp moet vooral gelet worden op het bestaan van een aorta-insufficiëntie, 
die dus vaak al aanwezig is vóór het aneurysma zich ontwikkelt. In de toekomst 
kan dit nog belangrijker worden, omdat, wanneer men de beschikking zal heb
gen over betere operatiemogelijkheden, een vroege diagnostiek levensreddend 
kan zijn. 

Men moet bij iedere systolische souffie nauwkeurig nagaan of deze verandert 
bij houdingsveranderingen en vooral of hij na Valsalva vermindert of niet, wat 
ons een goede aanwijzing geeft over het al of niet organisch zijn van de souffle. 
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Een diastolische souffle mag niet verklaard worden door de gevolgen van skelet
afwijkingen aan de thorax. 

Ieder aneurysma dissecans van de aorta onder de 40 jaar moet ons sterk 
doen denken aan het bestaan van het syndroom van Marfan (5 16). 

4. De herediteit. Een zo nauwkeurig mogelijke familie-anamnese, aangevuld 
met het oordeel van de huisarts, kan voldoende zijn, doch als men zich hiertoe 
beperkt, zullen zeker verschillende formes frustes, en zelfs klassieke gevallen, 
aan de aandacht ontsnappen. 

Een intelligent familielid kan, bij het bestaan van de klassieke habitus, de 
patiënten in zijn familie zó aanwijzen, doch men mag hier niet op rekenen. De 
familie-anamnese verschaft vaak zowel vals-positieve als vals-negatieve gege
vens. 

LABORATO R I U M O N D E R Z O E K  

Bloedbeeld. Dit i s  in verreweg de  meeste gevallen volkomen normaal. 
Een anaemie werd beschreven door Khnyunina (268), Olcott (bacteriële en

docarditis, 383), Burch (75), Achard 1902, Tung (506 : 2x), Wilson (547 : 2x), 
Booth (bij congenitale nierlaesie, 53 : 2x), Sinclair (bij orthopaedische afwijkin
gen, 462 : 2x), O'Dorrance (125) en van Buchem (68 : 3x). 

Weve (541) zegt, dat het bloedbeeld bij de kinderen met het syndroom van 
Marfan vaak verschoven is naar de volwassen vorm, dus dat deze kinderen de 
relatieve toename van lymfocyten en staafkernen ten opzichte van de volwasse
nen missen. 

Een thrombopenie met hyperplenisme werd beschreven door Tung (506). 
Urine. Deze blijkt eveneens vrijwel steeds volledig normaal. 
Bloedchemie. Ureum, leverfuncties, elektroforese, serumijzer, urinezuur en 

reststikstof vertonen geen afwijkingen. 
Ook de liquor cerebrospinalis bleek normaal, evenals de ureaclearance, de 

verdunnings- en de concentratieproef, de catecholaminen, de Wasserman reac
tie, de dextrosebelastingscurve, de waterstofwisseling en het intraveneus pyelo
gram (5 16). 

Bij de bespreking van de endocrinologische theorie werd reeds vermeld, dat 
ook in deze sector geen constante afwijking werd gevonden. 

Samenvattend vonden wij dus geen laboratoriumafwijkingen die ons steun 
kunnen geven bij de diagnose. 

Op de waarde van de bepalingen van het serumgehalte aan hydroxyproline 
en mucoproteïden, en van de 24-uurs uitscheiding in de urine van hydroxypro
line komen wij in het hoofdstuk "Eigen chemisch onderzoek" nog terug. 
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Hoofdstuk XVII 

DIFFERENTIAALDIAGNO S E  

McKusick zegt, dat verschillende onderdelen van het syndroom van Marfan 
apart of als een deel van andere erfelijke syndromen op kunnen treden, b.v. het 
peeten excavatus, de skoliose, de myopie, de herniae en de arachnodactylie. 

Last (292) geeft de volgende differentiaaldiagnose : 
1 .  De eunuchoïde reuzengroei : een onderontwikkeling van in- en uitwendige 

geslachtsorganen en een verlate sluiting der epifysairlijnen. 
2. De acromegalie : hiermee bestaat slechts een oppervlakkige gelijkenis. Bij 

het syndroom van Marfan treedt geen groei van handen en voeten in de 
breedte op. 

3. De habitus asthenicus van Stiller : de lichaamsbouw is hierbij geproportio
neerd en er bestaat geen arachnodactylie. Tevens de andere door Weijers 
(pag. 1 39 e.v.) genoemde afwijkingen. 

4. De status dysraficus : hierbij bestaat ook een verlenging van armen en 
benen, doch niet van handen en vingers en ook geen lensluxatie, maar de erbij 
gevonden sensibiliteitstoornissen, het verschil in grootte der mammae en de 
unilaterale oogafwijkingen komen niet voor bij het syndroom van Marfan. 

5. Het syndroom van Weill-Marchesani : deze patiënten hebben, ook wel een 
lensdislocatie, doch een kleine, gedrongen gestalte met korte vingers en tenen, 
en een verminderde beweeglijkheid der gewrichten. 

6. De ectopia lentis et pupillae : deze aandoening is recessief erfelijk en gaat 
niet gepaard met algemeen lichamelijke afwijkingen. 

7. De ectopia lentis simplex : deze aandoening is dominant erfelijk en be
perkt zich tot de ogen. 

8. De traumatische lensdislocatie : deze is meestal éénzijdig. 
Verder moet men bij kinderen differentiëren van de Morbus Oppenheimer 

of Wernig-Hoffman (3 17) en van de embryopathiën ten gevolge van rhesusan
tagonisme, rubeola of roentgenstralen ; bij de laatste groep komen allerlei aan
geboren afwijkingen, cardiovasculaire afwijkingen en doofheid voor, doch geen 
lensdislocatie, en zij zijn bovendien niet dominant erfelijk. 

Volgens van Buchem (68) moet men ook differentiëren van de hyperthy
reoidie, en volgens Marfan van de normale praepubertale habitus. 

McKusick (3 17) wijst nog op de gelijkenis met de sikkelcelziekte, een ver
traagde puberteit, de gelijkvormige lichaamsbouw bij sommige negerrassen, het 
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pseudoxanthoma elasticum, waarbij ook cardiovasculaire afwijkingen voorko
men en, evenals Lavoie (293), op het syndroom van Ehler-Danlos met dezelfde 
oogafwijkingen en met ook cardiovasculaire afwijkingen. Hij attendeert ook 
nog op het feit, dat patiënten met een atriumseptumdefect vaak een astbene 
lichaamsbouw bezitten. 

De aorta-insufficiëntie bij het syndroom van Marfan moet men volgens 
McKusick (3 1 7) en Griffin (209) onderscheiden van die bij 

A. het acuut reuma, 
B. de lues, 
C. de atherosclerosis met verwijding van de aorta en grote polsdruk, 
D. de endocarditis, 
E. een trauma, 
F. een idiopathische verwijding van de aortaring, 
G. een aneurysma van één of meer sinus Valsalvae, 
H. een aneurysma dissecans op andere basis, 
I. congenitale afwijkingen aan de aortakleppen en een hoogzittend ventri

kelseptumdefect. 
McKusick (364F) wijst er ten slotte nog op, dat bij een aorta-insufficiëntie 

bij het syndroom van Marfan het promineren van de arteria pulmonalis en het 
linker atrium, het verlengde PR interval en een "Austin Flint murmur" de ge
dachten kunnen leiden naar de incorrecte diagnose van een reumatisch hart
gebrek met een gecombineerd aorta- en mitraal vitium. 

Volgens C. Mote 1942, berust een sacculair aneurysma van de aorta zonder 
dissectie in 35-75 procent der gevallen op een lues, en komt een aneurysma 
dissecans frequent voor bij de atherosclerosis en bij het syndroom van Marfan, 
doch zelden bij lues. 

Bean (33) wijst erop, dat men een aneurysma dissecans ook moet onderschei
den van een ruptuur van een aortaklep. 

Een lensluxatie moet men nog onderscheiden van een cataracta tremulans, 
een exsudaatmassa en een hydrofthalmus. 

Sinclair (462) vermeldt, dat bij zijn twintig patiënten met spier- en botpijnen 
bij het syndroom van Marfan slechts in één geval de diagnose syndroom van 
Marfan gesteld was. De gestelde diagnoses waren : acuut reuma, chronisch 
reuma, fibrositis, tuberculose, morbus Bechterew en een congenitale heup
luxatie. 
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Hoofdstuk XVIII 

T H E R A P I E  D E R  HABITUSAFWIJKINGEN 

Sinclair (462) meent, dat verscheidene habitusafwijkingen, o.a. de slapte der 
banden, ontstaan door een zwakte van het collageen, waardoor het bewegings
apparaat van de patiënt minder opgewassen is tegen de normale belasting, zo
dat men deze belasting moet trachten te verlagen. Vele skeletafwijkingen kunnen 
volgens Sinclair worden vermeden of verbeterd met fysische therapie of ver
anderingen van werk en omgeving. 

Versé (5 16) zegt dat, zo nodig reeds bij een zuigeling, een behandeling van 
de contracturen aangewezen is, en pleit ook voor maatregelen tegen de thorax-, 
wervel- en voetdeformaties en subluxaties, en hij beveelt zonnebaden, spieroe
feningen, gymnastiek, mechanotherapie en zo nodig een operatie van de trech
terborst aan. 

Hij waarschuwt tegen een overbelasting van de wervelkolom en een ondervoe
ding van de patiënt, daar beide al in een paar maanden tot een verkromming 
van de wervelkolom zouden kunnen leiden. Verder beveelt hij een gedoseerde 
rust en lichte heilgymnastiek aan. Als de conservatieve therapie niet helpt, 
moet men volgens hem, liefst op jonge leeftijd, bijvoorbeeld op het tiende jaar, 
opereren en wel door het maken van een spondylodese. 

Evenberg (145) zegt, dat het syndroom vaak te laat herkend wordt, hetgeen 
jammer is, daar tijdig genomen orthopaedische maatregelen verscheidene ha
bitusafwijkingen, o.a. zware kyfoskoliose, zouden kunnen voorkómen. 

Bossers (79I) pleit voor het gebruik van beugelapparatuur bij de zeer insta
biele knieën, en van een "Millwaukee frame" voor redressie van de skoliose, en 
hij raadt bij de extreme knikplatvoet een operatieve stabilisering van het onder
ste spronggewricht volgens Grice aan. 

Marfan (333) ziet weinig heil in de pogingen om de groei te stoppen met een 
roentgenbestraling van de botten of het kraakbeen, of met middelen die de hy
pofyse en de schildklier remmen. Hij stelt een bestraling der epifysen voor, 
die echter nooit is uitgevoerd. Hij legt verder de nadruk op spieroefeningen en 
orthopaedische maatregelen als het dragen van steunzolen, of van een corset, 
en een operatie der hamertenen. 

Hamwi (218) diende testosteron of durabolin toe en vond, evenals Moehlig 
(350), een verhoogde retentie van stikstof en fosfor. 

Marnou (1951) verkreeg een verhoging van het lichaamsgewicht en een ver-
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betering van de asthenie, van het sexuele infantilisme en van de psychische ge
steldheid, door toediening van testosteron door middel van implantatie (zie de 
theorie van Mouren (363) pag. 135 onder hypogenitalisme in het hoofdstuk 
Aetiologie). 

Enige malen werd ook, met schijnbaar succes, door toediening van oestro
genen getracht de groei te remmen (Schwartz (Utrecht) en van Buchem), doch 
deze pogingen zijn te gering in aantal om er een definitief oordeel over te kun
nen geven. 

Charamis (91), Jéquier (252) en Torynos kregen geen resultaten met de toe
diening van hormonen, en Charamis (91) zag ook geen effect van een toediening 
van calcium. 

Samenvattend geloven wij te mogen stellen, dat op orthopaedisch terrein bij 
vroegtijdig begonnen behandeling veel te bereiken zal zijn, en vaak met een
voudige maatregelen. Uiteraard dient men ook te zorgen voor een zo gezond 
mogelijke levenswijze van de patiënt. De toediening van hormonen lijkt door
gaans bij deze patiënten niet geïndiceerd. 

Versé (516) wijst nog met nadruk op het belang van de psychotherapie. De 
patiënten hebben vaak een minderwaardigheidscomplex. Het is van groot be
lang hen tijdig te plaatsen op een school voor slechtzienden of slechthorenden. 

Black ( 46) pleit ervoor patiënten te waarschuwen voor het aangaan van een 
huwelijk en het krijgen van kinderen. 

De therapie der oog- en cardiovasculaire afwijkingen bespraken wij reeds in 
desbetreffende hoofdstukken. 
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Hoofdstuk XIX 

D E  BINDW E E F S E L S TOFWI S S ELING 

In het hoofdstuk Aetiologie hebben wij reeds besproken, dat de afwijkingen 
bij het syndroom van Marfan hoofdzakelijk gevonden worden in weefsels ont
leend aan het mesoderm. Men zoekt dus steeds meer de verklaring voor deze 
afwijkingen in stoornissen in de stofwisseling van het mesoderm of één van zijn 
derivaten. 

Zoals reeds vermeld, werden door verscheidene onderzoekers bij het syn
droom van Marfan afwijkingen gevonden in het hydroxyproline- (HOPR) ge
halte der 24-uurs urine, het mucoproteïden- (MP) gehalte van het serum, of in 
de uitscheiding van zure mucopolysacchariden (MPS) in de 24-uurs urine, en 
wel steeds bij een klein aantal patiënten. 

Deze bevindingen brachten ons er toe om te gaan onderzoeken of er inder
daad bij een voldoende groot aantal patiënten met dit syndroom statistisch 
significante afwijkingen te vinden zijn in de 24-uurs uitscheiding van de hy
droxyproline met de urine of in het mucoproteïdengehalte van het serum. 

Wij vonden inderdaad een significante verhoging van de hydroxyproline
uitscheiding, doch geen eensluidende veranderingen in het mucoproteïdenge
halte van het serum. 

Vóórdat wij echter de resultaten van ons onderzoek kunnen mededelen en 
interpreteren, menen wij eerst in dit hoofdstuk, de huidige visie over enige as
pecten van de bindweefselstofwisseling te moeten weergeven. 

Wij zullen hiertoe primair enige algemene gegevens over de bindweefselstofwis
seling bespreken, daarna de inlichtingen die de hormonale inwerking op de bind
weefselstofwisseling, het lathyrisme, de scheurbuik en de koperdeficiëntie ons 
verschaffen, vervolgens nader ingaan op de eigenlijke stofwisseling van het hy
droxyproline (HOPR), en ten slotte nagaan welke biochemische afwijkingen er 
gevonden zijn bij het syndroom van Marfan. De voornaamste vragen die wij ons 
bij dit alles menen te moeten stellen, gezien de beschreven biochemische afwij
kingen bij het syndroom van Marfan, zijn :  

1 .  Welke rol spelen genoemde stoffen in de bindweefselstofwisseling en wat 
zijn de hormonale invloeden op deze stofwisseling? 

2. Waar ligt de stoornis bij de ziektebeelden die op het syndroom van Mar
fan lijken, of bij andere bindweefselstofwisselingsstoornissen? 
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3. Waar komen de mucoproteïden in het serum vandaan, en welke factoren 
beïnvloeden de serumspiegel hiervan? 

4. Waar komen de mucopolysacchariden en het hydroxyproline in de urine 
vandaan, en wat is van invloed op de grootte van hun uitscheiding met de 
urine? 

B I N D WE E FSELSTOF W I S S E L I N G  I N  H E T  A L G E M E E N  

Het bindweefsel bestaat uit een systeem van cellen en vezels, ingebed in een 
half vloeibare gelatineuze tussenstof, de zogenaamde grondsubstantie. 

Cellen 

Het bindweefsel is, in vergelijking met de parenchymateuze organen, celarm, 
maar een aanzienlijk deel ervan bestaat toch nog steeds uit cellen. 

De voor onze beschouwing meest belangrijke cellen zijn de fibroblasten en 
de mestcellen. 

De eerste zijn het talrijkst, en zij alleen vormen de collagene, reticuline en 
elastische vezels. Waarschijnlijk dragen zij tevens bij tot de vorming van de 
grondsubstantie (490a). 

De mestcellen bevatten granulae die zich metachromatisch kleuren met to
luidineblauw. Deze cellen bevatten de chondroitinesulfaten (CHS) A, B en C, 
het keratosulfaat en mucoproteïden, en zij zijn mogelijk ook de vormings- en 
stapelplaats van heparine, hyaluronzuur en histamine. Volgens Asboe-Hansen 
(14) zouden alleen hierin de zure mucopolysacchariden gevormd worden. 

Buiten de cellen liggen de vezels in de grondsubstantie. Deze fibreuze elemen
ten zijn onder de microscoop herkenbaar als collagene, reticuline en elastische 
vezels, op grond van hun uiterlijk en kleurbaarheid. 

Grondsubstantie 

Behalve uit cellen en vezels, bestaat het bindweefsel voor het grootste deel 
uit water, en het gehalte hiervan vormt meestal meer dan 70 procent van het 
gewicht. Het water is waarschijnlijk voor het grootste deel gebonden aan mu
coproteïde-mucopolysaccharide complexen, doch hoe het precies gebonden is 
is nog onzeker. 

Naast water, mucoproteïden en mucopolysacchariden, bevat de grondsub
stantie o.a. ionen, kleine organische moleculen als glucose, celmetabolieten en 
plasma-eiwitten. 

Het is in de loop der jaren wel vast komen staan dat al deze stoffen, niet 
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eenvoudigweg door het bindweefsel diffunderen, doch dat ze hierin actief aan 
de stofwisseling deelnemen en tevens regelmatig uitgewisseld worden tussen 
het bindweefsel en het plasma. 

Welke precies de functie van de grondsubstantie is, is nog niet zeker. Schuit (74) 
dacht dat ze materiaal leverde voor de opbouw van de elastica. Scolowju (74) 
meent dat zij een transportmedium vormt in het avasculaire deel van het bind
weefsel, en Oros (74) beschouwt ze als een wrijfbuffer voor de vezels. 

De eiwitten van het bindweefsel 

Wij kunnen deze als volgt indelen : 
1 .  De fibreuze eiwitten collageen, reticuline en elastine. 
2. De niet-fibreuze plasmaproteïnen, waarvan 50 procent zich buiten de 

bloedbaan bevindt. 
3. De mucoproteïden, welke bestaan uit mucopolysacchariden en eiwit. De 

hoeveelheid mucoproteïden is slechts drie tot vijfprocent van die van de fibreuze 
eiwitten. 

De fibreuze eiwitten 

Wij zullen onze beschouwing beperken tot het collageen en het elastisch 
bindweefsel, en het reticuline, dat alleen maar een bepaald soort collageen is, 
verder buiten beschouwing laten. 

Het collageen 

Het collageen vormt 50 procent van de lichaamseiwitten (5 17). Het heeft zijn 
eigen typische aminozuursamenstelling, waarin een laag gehalte aan tyrosine 
en zwavel bevattende aminozuren, en een hoog gehalte aan glycine, proline en 
hydroxyproline opvalt. Dit laatste komt alleen in collageen in grote hoeveel
heden voor ( 468). In zoogdiercollageen vormt het twaalf en een half procent van 
het droog gewicht. Van de hoeveelheid hydroxyproline zou de stabiliteit van 
het collageen afhangen (3 14F). 

Verder worden de collageenvezels gekarakteriseerd door een dwarsstreping 
die regelmatig terugkomt op afstanden van 640 Ángströmeenheden. 

De polypeptideketens van collageen worden gestabiliseerd door zijverbindin
gen met naburige ketens. Deze zijverbindingen worden o.a. gevormd door een 
waterstofbrug tussen de NH-groep van de éne keten en de zuurstof- of carbonyl
groep van een andere keten (428). Ook ester- en zoutbindingen zouden in aan-
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merking komen (5 17). Als men een collageenvezel verwarmt, breken de water
stofbruggen, de vezel contraheert zich tot 30 procent van zijn oorspronkelijke 
lengte, en er gaan hydroxyprolinehoudende complexen in oplossing. 

Verschillende vormen 

Slack (468) kon bij het onderzoek van collageen met behulp van radio-actief 
glycine C14, drie fracties onderscheiden. 

Fractie I: oplosbaar in neutraal zout. Dit is procentueel altijd een kleine frac
tie, die waarschijnlijk bestaat uit voorlopers van collageen, en men kan ze steeds 
isoleren op plaatsen waar actieve weefselgroei bestaat. Zij is metabool zeer ac
tief en kan dus snel opgebouwd en afgebroken worden. 

Fractie ll: (Tropocol/ageen): oplosbaar in zure citraatbuffer. Dit is procent
ueel een veel grotere fractie dan de vorige. Zij heeft een lagere "turnover" dan 
fractie I. 

De incorporatie van glycine in deze fractie is hoger dan bij fractie UI, doch 
het isotoop verdwijnt er traag uit. Fractie II staat, voor wat metabole activiteit 
betreft, tussen de fracties I en UI in. 

Fractie /IJ: het onoplosbaar collageen, dat overblijft na extractie van de eerste 
twee fracties. Het is metabool inert en vormt de grootste fractie, vooral in ouder 
collageen. 

Olsen (486) vond, dat bij oudere dieren het gehele oplosbare deel slechts 
2,20 procent van het totale collageen vormde, en bij jongere dieren 6,54 pro
cent. Tevens bleek hem, dat bij beide diersoorten de, in neutrale media oplos
bare, fractie bij ontsteking snel toenam tegelijk met de histologische regeneratie 
en dus bij regeneratie het eerst gesynthetiseerd wordt, terwijl  de in citraat op
losbare fractie meer correspondeerde met de rijpere collageenvezels. 

Ook anderen (364D) vonden bij jonge dieren meer gemakkelijk  oplosbaar 
collageen. Deze jonge dieren hebben ook een hogere hydroxyproline uitschei
ding met de urine. Bij oudere dieren zijn er meer waterstofbruggen tussen de 
ketens, en het hydroxyproline is hier steviger ingebouwd in het collageen. 

Opbouw van het collageen 

De actieve fibroblasten hebben in hun cytoplasma granulae die waarschijn
lijk  bestaan uit eiwit, mucopolysacchariden, alkalische fosfatase en cytochroom
oxydase. Recent is ontdekt, dat er zich in de fibroblasten een metabolisch zeer 
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actieve voorloper van collageen bevindt, die veel hydroxyproline bevat en waar
schijnlijk in de mitochrondrieën zit. 

Op welke plaats dan ook, in ieder geval worden in de fibroblasten deeltjes 
gevormd die als voorlopers van de collageenvezels uitgescheiden worden naar 
de grondsubstantie. Hierin volgt eerst een lineaire rangschikking van deze 
deeltjes, en vervolgens leidt waarschijnlijk een associatie met mucoproteïden 
en/ of mucopolysacchariden tot vorming van minder oplosbare macromoleculen 
van rijper collageen. 

De vrijwel algemeen aanvaarde huidige opvatting is, dat er bij de vorming 
van collageen eerst voorlopers opgebouwd worden. Waarschijnlijk wordt eerst 
een primitieve voorloper gevormd rijk aan glycine en praline, doch nog geen 
of weinig hydroxyproline bevattend. Na incorporatie van deze primitieve voor
loper in een peptide- of groter molecuul, wordt een deel van het praline eruit 
in de fibroblasten omgezet in hydroxyproline (fig. 26), waarbij deze primitieve 

VO R M I N G  VAN COLLAGEE N  

COLLAGENE VEZEL 

Fig. 26 

Primitieve voorloper 

Tropecollageen 

voorloper overgaat in een meer directe voorloper, "het tropocollageen", die 
dan door de fibroblasten uitgescheiden wordt naar de grondsubstantie om daar 
lineair gerangschikt te worden. 

Argumenten voor deze gang van zaken zijn:  
A. De proeven van Gould (213): Dieren met een vitamine C gebrek missen 

het vermogen tot herstel van een weefsellaesie, doordat zij slecht in staat zijn 
om nieuw collageen te vormen ; na toediening van vitamine C verdwijnt dit on
vermogen. De oorzaak van deze stoornis zou kunnen zijn de beperkte mogelijk
heid om een der voorlopers van collageen te vormen of om uit die voorlopers 
het collageen zelf te maken. Het tropocollageen werd door Highberger geïso
leerd uit de huid van jonge dieren, en werd in veel mindere mate dan normaal 
aangetroffen bij jonge dieren met een vitamine C deficiëntie. 
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Gould bestudeerde nu de gehalten aan hydroxyproline, proline en glycine in 
het granulatieweefsel van caviae met een vitamine C-deficiënt dieet vóór en na 
toediening van vitamine C op verschillende tijdstippen. 

Het bleek dat er bij normale dieren tot de vijfde dag na verwijdering van een 
huidcirkel weinig vorming van hydroxyproline was. Tot dat tijdstip overweegt 
de cellulaire infiltratie en is er weinig vezelvorming. Tussen de zesde en de 
achtste dag treden normaliter een sterke verhoging van het hydroxyprolinege
halte van het granulatieweefsel en een flinke vezelvorming op, welk proces tot 
de twaalfde dag doorgaat. 

Bij scheurbuik bleek in het granulatieweefsel de hoeveelheid glycine en proline 
relatief veel hoger dan normaal, doch de hoeveelheid hydroxyproline was veel 
te laag, en er trad geen of weinig vezelvorming op. Direct na toediening van 
vitamine C steeg het hydroxyprolinegehalte snel tot normale waarden en trad 
vezelvorming op. De relatieve overmaten aan glycine en proline namen twee 
maal zoveel af als het hydroxyprolinegehalte toenam, daar er twee maal zoveel 
glycine als hydroxyproline, en evenveel proline als hydroxyproline in het colla
geen zit, doch dit hydroxyproline uit proline gevormd wordt. Uiteraard bleef 
het absolute gehalte aan glycine gelijk en daalde dat van proline met de helft 
(fig. 26). 

Vitamine C gebrek zou dus de overgang van de primitieve voorloper in tro
pocollageen, dus de overgang van hydroxyproline in proline, min of meer ver
storen. 

De opvatting dat proline, dat zich hiertoe al in de polypeptidevorm moet be
vinden (3 14E), bij de collageensynthese deels omgezet wordt in hydroxyproline, 
en dat hierna tropocollageen overgaat in rijper collageen, wordt nog versterkt 
door de volgende experimenten : 

a. Fitton-Jackson (200) ontdekten bij proeven met osteoblasten van een 
kippenembryo in de weefselkweek, dat, bij toevoeging van met C14 gemerkt 
proline hieraan, een incorporatie van het C14 gevonden werd in een polypep
tide, en wel voor een groot deel in het hydroxyprolinedeel daarvan. 

b. Manner (364E) vond bij intraveneuze toediening van met C14 gemerkt 
proline, bij dertien tot veertien dagen oude kippenembryo's, een deel van het 
C14  terug in hydroxyproline. 

c. Praekop ( 417C en D) gaf een injectie van met C14 gemerkt proline aan 
jonge ratten, die vijftien uur of één of vier weken na de injectie gedood werden. 
De huid, en ook het karkas, werden nu onderzocht op oplosbaar en onoplos
baar collageen. Na vijftien uur was de specifieke activiteit in het hydroxyproline 
van de urine anderhalf maal groter dan die van het oplosbaar collageen, en drie 
maal groter dan die van het onoplosbaar collageen. Na één week was de speci
fieke activiteit van (HOPR) in het oplosbaar collageen van de huid 25 procent, 
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en in dat van het karkas 73-90 procent van die van het onoplosbaar collageen, 
waaraan de specifieke activiteit van de urine ongeveer gelijk was. Na vier weken 
was de specifieke activiteit van het hydroxyproline van de urine drie tot vijf maal 
groter dan die van het oplosbaar, en kleiner dan die van het onoplosbaar colla
geen (zie tabel 1 5). Daughaday (1331) vond bij onderzoek van kraakbeenstukjes 

Tabel 15 Specifieke activiteit in het hydroxyproline, na injectie van met C14 gemerkt praline 

Oplosbaar collageen van Onoplosbaar collageen van 
Tijd na injectie Urine huid en karkas huid en karkas 

1 5  uur A 2/3A 2/3A l/3A 
7 dagen B 1 /4B 3/4B B 

28 dagen c 1/5-1/3C 1/5-1/3C 3/2C 

van snel groeiende ratten, geïncubeerd in een medium met L-proline, gemerkt 
met C14, na 24 uur ook een specifieke activiteit, die afnam in de reeks vrij hy
droxyproline - hydroxyproline van oplosbaar collageen - hydroxyproline van 
onoplosbaar collageen. 

d. Sletten ( 484) : Studies met stikstof isotopen hebben aangetoond, dat nor
male dieren arginine kunnen omzetten in ornithine, en dit weer in glutamine
zuur en proline, en proline weer in hydroxyproline (fig. 27). Hij gaf nu aan 
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drie volwassen ratten gedurende drie dagen 0,519 gram hydroxy-DL-proline, 
dat gemerkt was met N1s, bij het standaarddieet, gedurende welke tijd de urine 
en faeces verzameld werden. Nadien werden de dieren gedood en werd een aan
tal aminozuren geïsoleerd uit het totale lichaamseiwit. 

De meerderheid van het N1s  werd uitgescheiden, en wel voor een klein deel 
met de faeces, en voor een groot deel met de urine, en dit laatste vrijwel geheel 
in de vorm van ureum en ammoniak, welke beide ongeveer evenveel N1s be
vatten. In totaal bevatte de urine echter nog meer N1s dan wordt uitgeschei
den in ureum en ammoniak ; dus wordt waarschijnlijk ook een deel van het 
N1s  uitgescheiden in de vorm van hydroxyproline. 10 mg a-aminozuur N 
werd in die periode van drie dagen meer uitgescheiden dan normaal, hetgeen 
aequivalent is aan 94 mg hydroxyproline. 

Een aanzienlijk deel van het toegediende N1s was geïncorporeerd in de li
chaamseiwitten, doch de verdeling ervan was in scherp contrast met die welke 
gevonden wordt bij het voeden van ratten met hetzelfde dieet, waaraan andere, 
met N1s  gemerkte aminozuren als leucine, lysine, glycine of proline worden 
toegevoegd. Deze aminozuren vervangen namelijk binnen drie dagen zes tot der
tig procent van de corresponderende aminozuren in de lichaamseiwitten. 

Bij de dieren die werden gevoerd met hydroxyproline, gemerkt met N1s, 
bleek na drie dagen minder dan 0,1 procent van het lichaamshydroxyproline 
vervangen door het N1s hydroxyproline uit het dieet. 

Er werd in het lichaam nog meer N1s  in het glutaminezuur dan in het hy
droxyproline gevonden. Het glutaminezuur, het asparaginezuur, het arginine 
en het tyrosine, die N1s bevatten, hadden dit mogelijk opgenomen uit ammo
niak of andere afbraakprodukten van het dieet-hydroxyproline. Het uit de weef
sels geïsoleerde proline bevatte nog minder N1s  dan het hydroxyproline. Dit 
alles wijst erop, dat het merendeel van het hydroxyproline in de lichaamseiwit
ten afkomstig is van proline en niet van hydroxyproline uit het dieet. 

e. Bij toevoeging van, met N1s gemerkt, proline aan het dieet van ratten 
bleek Stetten, dat na drie dagen ongeveer 25 procent van het hydroxyproline 
van het karkas N1s bevatte, dus gevormd was uit dit proline. Het hydroxypro
line was nu zelfs het aminozuur van het karkas, dat het meeste N1s  bevatte. 
Ook in glutaminezuur, arginine en ornithine werd het gevonden. Voor de rest 
werd drie procent van het N1s  uitgescheiden met de faeces, en ongeveer 40 pro
cent met de urine, en dit laatste vrijwel geheel in de vorm van ureum en ammo
niak. 

B. Go/dhaber (200) vond, dat collageen in vitro in een weefselkweek neer
geslagen kan worden als typische dwarsgestreepte fibrillen, alleen al door de 
temperatuur van het medium op te voeren tot boven de 37 oe. Hij meent, dat 
zulks ervoor zou pleiten, dat de cellen in vivo een collageenvoorloper produce-
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ren en afscheiden naar de grondsubstantie in de vorm van deeltjes van sub
fibrillaire afmetingen, "het tropocollageen", welke deeltjes vervolgens lineair 
gerangschikt worden. 

C. l'ïtton-Jackson (200) ontdekten in hun reeds vermelde proeven (Aa) dat, 
ofschoon door deze osteoblasten in de eerste 24 uur aanzienlijke hoeveelheden 
eiwitgebonden hydroxyproline gevormd werden, er dan nog geen typische col
lageenvezels aangetoond konden worden, en dat, als deze even later wél ver
schenen, het hydroxyprolinegehalte van het weefsel niet toenam. Dus moet er 
een hydroxyprolinehoudend eiwit als voorloper van het collageen bestaan, dat 
direct omgezet kan worden in typische collageenvezels. 

D. De bij het Iathyrisme o.a. door Smiley (1049) gevonden blokkade van de 
overgang van de hydroxyprolinehoudende voorloper van het collageen (oplos
baar collageen) in rijpere collagene vezels (zie pag. 202). 

Het elastisch bindweefsel 

De elastische vezels hebben een grotere elasticiteit dan de collagene vezels, 
doch bij uitrekken breken zij tien maal vlugger, en zij missen volledig de pe
riodiciteit in structuur van de collagene vezels. 

Het elastine bestaat waarschijnlijk uit twee verschillende fibreuze eiwitten, 
die A en B genoemd worden ( 468). Beide bevatten weinig hydroxyproline en 
veel valine, glycine en alanine. Ze zijn waarschijnlijk opgebouwd uit dunne 
fibrillen van steeds dezelfde dikte, namelijk  25 m1.1. 

Een hypothese luidt, dat binnen in een vezel het A-proteïne zit en er omheen 
het B-proteïne verbonden met een zuur mucopolysaccharide, namelijk een chon
droitinesulfaat (468). Volgens Moore ( 1 959) speelt ook hyaluronzuur een rol 
bij de vorming der elastische vezels. 

Over het metabolisme van elastine is nog weinig bekend. Slack toonde met 
injecties van radio-actief glycine, bij volwassen ratten aan, dat het elastine een 
zeer lage "turnover" heeft (468). 

De niet-fibreuze eiwitten van het bindweefsel 

Minstens de helft van de totale hoeveelheid plasmaproteïnen van het lichaam 
bevindt zich buiten de circulatie in het weefselvocht, maar waar zij precies ge
localiseerd moet worden is nog niet zeker (468). 

In het bindweefsel bevinden zich variabele hoeveelheden ervan. Een groot 
deel van het uit het bindweefsel extraheerbaar eiwit is plasma-albumine. Over 
de plasmaglobulinen in de weefsels is nog minder bekend. 

Deze plasmaproteïnen uit het bindweefsel hebben een innige relatie met het 
plasma, waarmee een grote uitwisseling bestaat, en een veel geringere met het 
bindweefsel zelf (191). 
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De mucoproteiäen 

Deze hebben een totaal andere aminozuursamenstelling als het collageen en 
bevatten onder andere geen hydroxyproline. Zij zijn opgebouwd uit een eiwit 
en zure mucopolysacchariden. Zij hebben, in tegenstelling tot de plasmapro
teïnen, een sterke band met de bindweefselstofwisseling, en niet zozeer met het 
plasma (191). 

Een van de grootste moeilijkheden bij het bestuderen van de literatuur over 
deze stoffen is de nomenclatuur. Men kent van deze eiwit-koolhydraatverbin
dingen in het serum verschillende indelingen, o.a. die van Meyer (346), Blix en 
Roseman (437). The Committee on Protein Nomendature of the American 
Physiological Society en The American Society of Biochemists noemen eiwitten 
met één of meer koolhydraatcomponenten, met uitzondering van nucleïnezuur, 

"glycoproteïden". 
Dit zijn stoffen met de eigenschappen van een eiwit, die echter aanzienlijke 

hoeveelheden hexosamine bevatten. 
De mucoprotefden (ook mucoproteïnen genoemd, doch wij prefereren de 

eerste naam omdat zij bestaan uit eiwitten in verbinding met andere stoffen, 
waaraan men normaliter de naam proteïden geeft) vallen onder de glycoproteï· 
den op door hun extra hoog hexosaminegehalte en een minder sterke verbinding 
tussen de eiwit- en de koolhydraatcomponent dan die van de andere glycoproteï
den. Deze mucoproteïden kunnen bovendien van de andere serumeiwitten geschei
den worden, doordat de serumeiwitten met perchloorzuur neerslaan, terwijl de 
mucoproteïden dan in oplossing blijven. Deze afscheidingsmogelijkheid wordt 
ook wel als grondslag voor hun definitie gebruikt, welke luidt "mucoproteïden 
vormen een serumeiwitfractie, die door fosforwolfraamzuur wordt neergesla
gen uit het filtraat van het serum, dat onteiwit is met perchloorzuur of trichloor
azijnzuur". Men spreekt ook van "P.C.A. soluble fraction". 

Talloze andere namen, als "seromucoïd, bloedproteose, acid glycoprotein, 
orosomucoïd en fractie VI mucoproteïnen" slaan min of meer op dezelfde ver· 
binding, doch zullen wij in het vervolg niet meer gebruiken. 

Bij de normale mens vormen de mucoproteïden ongeveer één procent van het 
totaal aan serumeiwitten (487) en acht tot negen procent van het totaal aan 
eiwitgebonden koolhydraten (1 87). Het zijn labiele zure verbindingen, die dus 
gemakkelijk  te isoleren zijn en licht onderhevig aan pathologische veranderingen. 

Alle globulinefracties van het serum bevatten koolhydraten. Het albumine 
bevat ze niet. De gamma-en beta-globuline bevatten er respectievelijk  één en 
vijf procent, dus weinig. In de alfa-globulinen zit 50 procent van het totaal aan 
eiwitgebonden koolhydraat van het serum. De mucoproteïden vormen norma
liter 25 procent der alfa-l fractie, en hebben een elektroforetische mobiliteit als 
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die van alfa I .  Kleine hoeveelheden mucoproteïden zitten nog in de alfa-2, beta
en gamma-fractie ( 45). 

Een duidelijke toeneming der serummucoproteïden gaat vaak, doch niet altijd, 
gepaard met een toeneming van andere delen der alfa-globulinefractie. 

Onder pathologische omstandigheden kunnen de MP vijf procent van het 
totaal aan serumeiwitten vormen en twintig procent van het totaal aan eiwit
gebonden koolhydraten van het serum. 

Deze goed isoleerbare fractie der MP is zeker niet homogeen, doch bestaat 
uit verschillende eiwit-koolhydraat verbindingen. Analyses van de MP werden 
onder andere verricht door Winzier 1947 en 1960, Mehl 1949, Gamp (1 87), 
Odin en Werner 1952 en Ferri en Biserte 1958. 

Zij bevatten in ieder geval neuraminezuur, fucose, eiwit en zure MPS, en de 
koolhydraatcomponent ervan bevat hexosen, hexosamine en neuraminezuur 
(een aldol-condensatieprodukt van pyrodruivenzuur en glucosamine). 

Elektroforetisch zijn de MP te scheiden in drie fracties, waarvan er één het 
orosomucoïd is. De mucoproteïden kleuren zich met P.A.S. 

De juiste functie der mucoproteïden is nog niet bekend (208). Zij hebben een 
totaal andere samenstelling als collageen. Men vindt ze veel in kraakbeen, bot 
en huid. De integriteit van het kraakbeen zou afhangen van de binding muco
proteïden--<:ollageen. 

Waarschijnlijk spelen de MP een belangrijke rol in de grondsubstantie van 
het bindweefsel. De fysische status hiervan varieert van de waterige tot de gel 
of vastere vorm (kraakbeen, bot) door een wisseling van de polymerisatiegraad, 
welke onder andere bepaald wordt door de hoeveelheid MP en ook door de 
hoeveelheid en soort MPS erin. In het vaste kraakbeen bijvoorbeeld komen 
veel CHS voor, terwijl  in bindweefselsoorten met een meer waterige consisten
tie meer hyaluronzuur gevonden wordt. 

Polymerisatie is het zich verbinden van twee of meer gelijke moleculen tot 
een groter geheel, zonder dat hierbij iets verloren gaat. 

Een hoge polymerisatiegraad van de grondsubstantie betekent, dat deze de 
gelvorm aanneemt, waarbij allerlei, in water oplosbare stoffen, er vrij vast in 
verankerd zitten. 

Meestal wordt bij deze hoge polymerisatiegraad een grote activiteit van de 
fibroblasten en mestcellen gevonden met een vorming van veel MPS, MP en 
tropocollageen, een laag serumgehalte aan mucoproteïden, een lage uitschei
ding van zure MPS en van hydroxyproline met de 24-uurs urine, terwijl  het 
volumen van de grondsubstantie hoog is. 

Bij een lage polymerisatiegraad vinden wij een meer waterige consistentie van 
de grondsubstantie en kunnen de, in water oplosbare stoffen, veel gemakkelij
ker uitgewisseld worden met de omgeving. 
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De basaalmembraan wordt in het algemeen beschouwd als een verdichting 
van de grondsubstantie met een heel hoge polymerisatiegraad. 

Rondom ontstekingsprocessen, tumoren en getraumatiseerd weefsel zien wij 
een depolymerisatie van de grondsubstantie optreden, mogelijk doordat de fibro
blasten onder deze omstandigheden meer depolymeriserende enzymen uitschei
den. Door deze depolymerisatie komen er veel, in water oplosbare, mucopro
teïden vrij uit de grondsubstantie naar de bloedbaan ( 191 ,  208 en Romani 1956). 
Als reactie hierop gaat in de regeneratiefase het aantal fibroblasten toenemen, 
en ook de hoeveelheid MP-korrels in de fibroblasten ; hierna neemt de grondsub
stantie weer toe in volumen door een polymerisatie tot de gelvorm, en ook de 
hoeveelheid MP erin neemt toe. 

De grondsubstantie wordt waarschijnlijk dus steeds vernieuwd door depo
lymerisatie en opname der in water oplosbare MP in de bloedbaan énerzijds en 
vervanging door secretie vanuit de fibroblasten en mestcellen anderzijds. 

Mogelijk  is een verandering van de samenstelling en van de fysische eigen
schappen van de grondsubstantie wel de basis van veel bindweefselziekten (428). 

Bij pathologische toestanden blijkt het serummucoproteïdengehalte zich te ge
dragen als een "acute phase reactans", wat bij stress verhoogd wordt. Deze 
verhoging wordt al vier tot acht uur na de stress duidelijk. Na een operatie 
worden de maximale serummucoproteïdenwaarden al na drie dagen bereikt 
(208). 

Bij het geven van een overzicht van het serummucoproteïdengehalte bij ver
schillende toestanden, gaan wij uit van het schema van Greenspan (208), dat 
wij hebben uitgebreid met enige gegevens uit de literatuur : 

Acuut en chronisch reuma, infect, ontsteking, neoplasma, leucaemie, opera
tie, trauma, shock, intoxicaties, spierziekten, roentgentherapie, bloeding, dege
neratieve processen, hartinfarct, decompensatie, ACTH, groeihormoon, cor
tison en parathormoa (490a) en afsluitingsicterus door ontsteking, tumor of bij 
metastatische leverziekte. 

L. E., Boeck, verhoogd mucoproteïdengehalte van het serum 
Amyloïd en normaal mucoproteïdengehalte van het serum 
Pfeiffer verlaagd mucoproteïdengehalte van het serum 

Obstructie-icterus door een steen, hepatitis, portale cirrhose (in 60-70 pro
cent), panhypopituaritisme, Addison (in 50-90 procent (490a), hyper- en hypo
thyreoïdie, diabetes mellitus, hyperoestrogene toestanden, nefrotisch stadium 
van een glomerulonefritis en morbus Kahler. 

Het orosmucoïd en het neurarninezuur zijn in het serum ook apart te bepa
len, evenals het hexosarnine (369). 

Het neuraminezuur in het serum is verhoogd bij carcinoom, acuut infect, 
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exsudatieve longtuberculose, hartinfarct en chronische reuma, en zit voorna
melijk  in de alfa-l fractie (186). 

Mucopolysacchariden 

Dit zijn hoog moleculaire polysacchariden, die hexosamine bevatten (Stary 
490a). Men kan ze verdelen in de neutrale mucopolysacchariden, waarvan wei
nig meer dan hun bestaan en hun kleurbaarbeid met P.A.S. bekend is, en de 
zure mucopolysacchariden, waarop wij hier nader zullen ingaan. 

Zure mucopolysacchariden: Deze zijn te verdelen in twee groepen, naar ge
lang zij sulfaatverbindingen bevatten of niet : 
Groep 1 .  De geen sulfaat bevattende : A. Hyaluronzuur 

B. Chondroitine 
Groep 2. De sulfaat bevattende : A. Heparitinesulfaat 

B. Keratosulfaat 
C. Chondroitinesulfaat A 
D. Chondroitinesulfaat B 
E. Chondroitinesulfaat C 

De chondroitinesulfaten A, B en C verschillen van elkaar in oplosbaarheid, 
optische rotatie, en in hun reactie bij enzymatische hydrolyse. 

Wij geven nu in twee tabellen op in welke weefsels de verschillende zure mu
copolisacchariden voorkomen, respectievelijk  volgens Stary (490a) en volgens 
Roseman (467), en hierna in één tabel de samenstelling der zure mucopoly
sacchariden volgens Roseman (437). 

Tabellen 16 en 17 Verdeling der verschillende zure mucopolysacchariden over de verschillende 
weefsels, volgens Roseman (links) en Stary (rechts) 

HA A B c KS Ch Andere Weefsel HA A B c Ks 

+ glasvocht oog 
+ synovia vocht + 

+ + + kraakbeen + + 
+ volwassen bot + + 

+ + navelstreng 
+ + fibroblasten 
+ + varkenshuid + + ? 

ligamenturn 
+ + + nuchae + + ? + 
+ + + pees + + + 
+ + + hartklep + + + 

+ + + cornea 
+ + + + fibula + + + 

+ + + + aorta + + 
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In deze tabellen betekent HA : hyaluronzuur ; A, B en C zijn de chondroitine
sulfaten ; Ks is keratosulfaat ; Ch is chondroitine, en onder "Andere" verstaan 
wij ongeïdentificeerde fracties. 

Volgens K. Meijer (346) komt in de aorta chondroitinesulfaat C in ongeveer 
gelijke hoeveelheden voor als chondroitinesulfaat B, en wordt chondroitine
sulfaat A alleen in hyalinekraakbeen gevonden. Hyaluronzuur zou volgens hem 
alleen in de cornea voorkomen, en heparitinesulfaat alleen in de aorta en de 
longen. 

Berenson (55a) geeft aan dat, volgens nieuwere onderzoekingen, CHS, A, B 
en C en heparitinesulfaat in de aorta voorkomen. 

Tabe/ 18 Samenstelling van zure mucopo/ysacchariden 

Mucopolysacchariden 

Hyaluronzuur 
Chondroitine 
Chondroitinesulfaat A 
Chondroitinesulfaat B 
Chondroitinesulfaat C 
Keratosulfaat 
Heparine 
Heparitinesulfaat 

Onderdelen waaruit ze bestaan 

Ac GM, GA 
Ac Galm, GA 
Ac Galm, GA, sulfaat 
Ac Galm, L-iduronic sulfate 
Ac Galm, Gal, sulfaat 
Ac GM, Gal, sulfaat 
GM, GA, sulfaat 
GM, GA, acetaat, sulfaat 

Hierbij betekenen : Ac GM : N-acetyl-D-glucosamine 
Ac Galm : N-acetyl-D-galactosamine 
GA : D-glucuronzuur 
Gal : D-galactose 

Over de synthese der mucopolysacchariden is, o.a. door isotopenstudies, al 
veel bekend, maar over hun metabolisme en de manier en mate van verwijde
ring ervan uit het lichaam nog niet. 

De voorlopers zijn uridinedifosfaatglycosiden als galactosamine, glucosami
ne en glucuronzuur. De laatste twee ontstaan direct uit glucose (437). 

Wat de sulfaathoudende zure mucopolysacchariden betreft, lijkt het wel waar
schijnlijk, dat het sulfaat geïncorporeerd wordt in het suikermonomeer, en niet 
in een tevoren reeds aanwezig polymeer als het chondroitine. 

Dit is van belang, omdat hierdoor de incorporatie van met S35 gemerkt sul
faat een beeld geeft van de volledige synthese van deze mucopolysacchariden 
onder verschillende omstandigheden. Als men het met S35 gemerkt sulfaat 
geeft, kan men de "tracer" localiseren door meting der radio-activiteit, of door 
biochemische extractie ervan uit de weefsels. Men krijgt hierdoor gegevens over 
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de sulfaathoudende zure mucopolysacchariden (MPS), doch niet over één van 
deze afzonderlijk. 

Het is nu wel bekend, dat de chondroitinesulfaten een halfwaardetijd heb
ben van zeven tot zestien dagen, variërend met de soort (261 en 1 33). 

Het hyaluronzuur heeft een ruim drie maal snellere "turnover" met een half
waardetijd van ongeveer twee tot vier dagen (261). Het zou aan de grondsub
stantie een deel van zijn eigenschappen verlenen, nl. viscositeit, gelatineus ka
rakter en waterbindend vermogen (732). 

In sera en urines van normale personen komen de zure MPS wel voor, doch 
in kleine hoeveelheden. Bij pasgeborenen is het serumniveau ongeveer 70 pro
cent van dat bij volwassenen, en vervolgens stijgt het geleidelijk tot 100 procent. 

Bollet (48) vond bij 34 volwassenen 215-385 llg/100 ml serum, gemeten als 
glucuronzuur, met een gemiddelde van 277, en een SD van 42 bij mannen en 
vrouwen van 18-52 jaar. 

Bardin (1955) vond 1 53-28 l llg/100 ml met een gemiddelde van 206 !lg/100 ml. 
De urine-uitscheiding der zure MPS stijgt met de leeftijd (492). Teller (492) 

bepaalde het gehalte in urines van normale kinderen volgens de methode de 
Ferranti en Rich (185b), en wel bij kinderen van enige dagen tot vijftien jaar, 
zowel bij jongens als bij meisjes. 95 procent der gevonden waarden lag op 
het vierde jaar bij 3,5 ± 3,3 mg glucuronzuur per 24 uur, en op het veertiende 
jaar bij 7,5 ± 5,1  mg. 

Stanton geeft als normale waarde twee tot tien mg per 24 uur aan, uitgedrukt 
als glucuronzuur. De zure MPS in de urine worden volgens hem voor het 
grootste deel gevormd door chondroitinesulfaat A en C en heparitinesulfaat. 

Story (490d) geeft voor volwassenen als normale waarde op : tien mg per 
24 uur, en Dorfman 20-50 mg per 24 uur. De laatste vond als voornaamste zure 
MPS in de urine de chondroitinesulfaten A en C. 

Een typisch voorbeeld van het bestaan van een erfelijke stofwisselingsstoor
nis van de zure MPS is de ziekte van Hurler (het gargyolisme). Dit is een pro
gressief verlopende aandoening, die voornamelijk gekenmerkt wordt door cor
neatroebelingen, een hepatosplenomegalie, skeletveranderingen, zeer uiteen
lopende cardiovasculaire afwijkingen en psychische stoornissen. 

In de urine vindt men hierbij een sterk verhoogde uitscheiding van zure MPS, 
namelijk tien of meer keer zoveel als normaal. Het betreft echter alleen een 
uitscheiding van grote hoeveelheden chondroitinesulfaat B en heparitinesulfaat 
(41 ,  79d, 133b, 26 1 ,  347 en 492). 

In de organen, met name vooral in de lever, het hart en de hersenen, bleken 
deze zure MPS in pathologische hoeveelheden opgestapeld te zijn. Als oor
zaak van het gargyolisme denkt men aan een stoornis in de stofwisseling der 
fibroblasten, met als gevolg een abnormaal hoge produktie en stapeling van, 
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normaal door hen niet gevormde, zure MPS (364F). Andere mogelijkheden 
zijn een onvermogen om deze zure MPS te binden of goed af te breken. Het 
klinisch of pathologisch-anatomisch beeld lijkt niet op het syndroom van 
Marfan. 

Volgens Teller (492) worden ook bij andere aandoeningen tekenen gevonden 
van een abnormaal metabolisme en een abnormale excretie van zure MPS, en 
wel zowel bij verworven als bij hereditaire ziekten. Hij noemt als zodanig het 
syndroom van Marfan (38 en 21), de reumatoïde arthritis, de lupus erythema
todes, de diabetes, en eventueel ook endocrine stoornissen als de hyper
thyreoidie. 

De zure mucopolysacchariden zijn waarschijnlijk hoog geladen met elektro
lyten. Ze hebben een sterke invloed op de waterhuishouding (hydratie) van het 
bindweefsel en de uitwisseling van elektrolyten tussen het bloed, de grondsub
stantie en de cellen. 

Als functies der zure mucopolysacchariden noemt Dorfan (133b) : 
a. controle van elektrolyten en water in de extracellulaire vloeistof; 
b. een rol bij de verkalking der botten ; 
c. een rol bij de wondheling ; 
d. een rol bij de afweer tegen een infectie ; 
e. een rol bij de bloedstolling. 
De specifieke functie van een bepaald bindweefsel wordt waarschijnlijk be

paald door de hoeveelheid en het soort zure mucopolysacchariden erin. 
Sterk in bouw op elkaar lijkende mucopolysacchariden kunnen een geheel 

verschillende functie hebben. Zo heeft chondroitinesulfaat B een antistollende 
werking, en chrondroitinesulfaat A niet. 

Alle regeneratie en herstel van bindweefsel begint met de vorming van grond
substantie. De eerste stap hierbij schijnt dat de cellen mucopolysacchariden 
afgeven aan het oedeemvocht, en wel zowel de zich met toluidineblauw meta
chromatisch kleurende, als de zich met P.A.S. kleurende mucopolysacchariden. 
In de eerste dagen wordt voornamelijk het metabool zeer actieve hyaluron
zuur afgegeven, en later meer de chondroitinesulfaten, waarna de fibrilvorming 
ook gaat beginnen. 

Hauss (244) injiceerde S35 bij ratten en konijnen, en bepaalde de opname hier
van in de verschillende weefsels gedurende de eerste 24 uur na de injectie. Zoals 
bekend, is deze opname een maat voor de synthese van zwavelhoudende zure 
MPS, en deze nu bleek duidelijk te stijgen als men een stress toediende in de 
vorm van een reentgenbestraling of het verwekken van een ontsteking. Mogelijk 
geschiedt zulks door een positieve invloed van de stress op de fibroblasten, of 
op fermenten in de grondsubstantie. 

Waarschijnlijk spelen de chondroitinesulfaten een rol bij de opbouw van fi-
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breuze eiwitten, en hierdoor wordt begrijpelijk dat hun "turnover" lager is dan 
die van het hyaluronzuur, dat een andere metabole functie schijnt te hebben. 

De zure MPS spelen waarschijnlijk een rol bij de kraakbeen- en beenvorming, 
en bij het herstel van weefsellaesies. Hiervoor pleit, dat bij callusvorming het 
gehalte aan zure MPS en hexosamine in de callus in de eerste dagen zeer sterk 
toeneemt (262), dat bij groei der botten hun hexosaminegehalte duidelijk toe
neemt, en dat er veel zure MPS worden gevonden in de osteoblasten, de spon
giosa en in verkalkend bot. 

Bij onze bespreking der verschillende zienswijzen op de bindweefselstofwis
seling, het odoratisme, de scheurbuik, de koperdeficiëntie en het syndroom van 
Marfan, zullen wij herhaaldelijk gebruik moeten maken van histiochemische 
gegevens, en wij zullen dus nu eerst ingaan op wat hierover bij normale perso
nen bekend is. 

Het blijkt hierbij al direct, dat men uiterst voorzichtig dient te zijn met het trekken van 
conclusies uit histiochemische onderzoekingen, o.a. die van de aortawand, daar deze elkaar 
sterk tegenspreken. 

Een eerste vereiste is al, dat men dient te weten hoe de coupes gemaakt zijn, daar de elas
tische lamellen parallel lopen met de wand, en men bij tangentiële coupes een zeer onregel
matig patroon van deze lamellen krijgt, met een netvormig verloop en onregelmatige dikte. 
Ook het beeld van de kleuring der MPS in de grondsubstantie kan bij deze snijrichting zeer 
bedrieglijk zijn (57). 

Het volgende valt te zeggen over de verschillende gebruikte kleuringsmethoden : 
Metachromatische kleuring wil zeggen, dat een object door een bepaalde kleurstof een kleur 

krijgt die niet de kleur is van de kleurstof, dus zich bijvoorbeeld rood kleurt met een blauwe 
kleurstof. 

Alcian blue geeft een metachromatische kleur aan de MPS, en wel vooral aan de zwavel
houdende. 

Toluidine blauw geeft een metachromatische kleur aan alle zwavelhoudende zure MPS en in 
l ichte mate ook aan hyaluronzuur, terwijl collageen zich hiermee orthochromatisch kleurt, 
dus de kleur der kleurstof aanneemt. 

P.A.S. geeft een orthochromatische kleur aan glycogeen, spierweefsel, collageen, glycopro
teïden en neutrale MPS. 

V. Gieson geeft een orthochromatische kleur aan collageen. 
De substantie, die zich zowel bij het syndroom van Marfan als bij het lathyrisme ophoopt 

in de grondsubstantie van de aorta en die zich zwak basofiel kleurt met haematoxyline-eosine 
en metachromatisch met toluidine blauw, Alcian blue en Hale's colloidaal ijzer en zich niet 
kleurt met P.A.S., wordt door vrijwel alle onderzoekers beschouwd als te behoren tot de 
chondroitinesulfaten (CHS). De één houdt het echter voor chondroitinesulfaat B (Churchill 
93), de ander voor chondroitinesulfaat C (Braunstein 57), en men is het er zelfs niet over eens 
welke chondroitinesulfaten er nu in de aorta zitten (zie pag. 186 en 187). 

Het is wel zeker, dat er zich bij normale personen steeds zure MPS in de aorta bevinden, 
doch de hoeveelheden ervan zouden volgens Braunstein (57) sterk wisselen. 

Churchill (93) vond bij normale personen een hoeveelheid zich met P.A.S. kleurend materi
aal direct om de elastische vezels, en bovendien een zich met toluidine metachromatisch kleu
rend materiaal, dat de hele ruimte tussen de elastische lamellen gelijkmatig opvulde en dat 
bestond uit chondroitinesulfaten. 

190 



Volgens Berenson (55a) zitten de MPS vooral in de intima en in het vijfde deel van de 
media dat het dichtst bij het lumen ligt. 

Over een samenhang van het MPS-gehalte van de aortawand met de leeftijd bestaat nog 
een volledig verschil van mening. Sommigen menen, dat dit gehalte met de leeftijd toeneemt 
(57 en 74), anderen vonden geen samenhang (261, Uotile en Bottcher), en Berenson (55a) 
neemt aan, dat de MPS in de aorta met de leeftijd afnemen. 

Ook over een samenhang van het MPS-gehalte van de aortawand met de arterio- of athe
rosclerose zijn de meningen verdeeld. Braunstein (57) en Berenson (55a) bijvoorbeeld vonden 
bij obducties van 200 volwassenen ouder dan zestien jaar slechts bij ernstige atherosclerose 
veranderingen in het elastisch weefsel van de media, alsook spierweefselverval, doch nooit op
hoping van MPS in pseudocysten, zoals bij de medianecrasis idiopathica cystica van Erdheim. 

Bunting (74) bezag hetzelfde en vond daarentegen een maximaal gehalte aan CHS in de 
wand tussen de dertig en de vijftig jaar, en daarna een vermindering van de hoeveelheid 
elastische vezels, spiervezels en grondsubstantie, en een toeneming van het collageen. Op plaat
sen waar spier- en elastische vezels te gronde gingen, vond hij wel een ophoping van grondsub
stantie, doch niet op die plaatsen waar alleen spiervezels verloren gingen. Hij vond wel meer
tjes van grondsubstantie, die even groot kunnen zijn als bij de Erdheimse medianecrose. 

Ondanks deze tegenstrijdigheden gaan sommigen zelfs zo ver om een stofwisselingsstoornis 
der MPS als de oorzaak van atherosclerose te zien. 

In het kraakbeen zouden de metachromatische kleurbaarbeid met toluidineblauw en de 
hoeveelheid CHS duidelijk afnemen met de leeftijd. Stary (490a) vond in ribkraakbeen van 
pasgeborenen vijftien tot negentien procent CHS, en bij 85-jarigen slechts 0,2 procent. Kraak
been bevat meer MPS dan bot. Jonge mensen zouden in hun bindweefsel ook meer water en 
hexosamine hebben dan ouderen. 

H O R M O NALE I NV LO E D E N  O P  D E  B I N DW E E PS E LSTOFWISSELI N G  

Vooral bij de  eerste stappen van de  regeneratie schijnen hormonale factoren 
een min of meer grote rol te kunnen spelen. 

Wij zullen nu in het kort bespreken wat over deze hormonale invloeden op 
het bindweefsel bekend is, omdat hieruit waardevolle gegevens te putten zijn 
voor ons onderwerp, en hierbij eerst onze aandacht vestigen op de zure muco
polysacchariden en mucoproteïden, en daarna op het collageen. 
Invloeden op de zure mucopolysacchariden en mucoproteïden (zie ook pag. 1 85) 

De mestcellen worden gekarakteriseerd door granulae in hun cytoplasma, die 
zure mucopolysacchariden bevatten en die zich metachromatisch kleuren met 
verschillende basische kleurstoffen als toluidineblauw, hetgeen typisch is voor 
de chondroitinesulfaten en het hyaluronzuur. 

Deze zure MPS verkeren in verschillende graden van polymerisatie en zijn 
in verschillende mate sulfaathoudend. 

Vooral hyaluronzuur komt in deze mestcellen voor, en verder komen er 
waarschijnlijk ook in voor histamine, heparine en serotonine. 

Bij toediening van g/ucocorticosteroiden zien wij , dat de mestcellen snel kleiner 
worden en vacuolen in hun cytoplasma gaan krijgen. De granulae, die normali
ter de cel opvullen als ronde druppels, klonteren nu samen en verliezen hun 
neiging zich metachromatisch te kleuren met basische kleurstoffen. 
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Het aantal mestcellen neemt af en hun functie wordt geremd, o.a. blijkens de 
vermindering van hun opname van radio-actief sulfaat. De synthese der chon
droitinesulfaten neemt af. Ook het histaminegehalte van het bindweefsel zou 
kleiner worden, en de hoeveelheid grondsubstantie en haar gehalte aan MPS 
nemen eveneens af (490a). 

Minera/ocorticosteroiden hebben een andere, en vaak tegenovergestelde, wer
king. Bij Cushing zien wij een ophoping van vetweefsel, deels ten koste van het 
MPS-gehalte van het bindweefsel. De vermindering van de cellulaire en de hu
morale reactiemogelijkheid bij infecties is mogelijk ook het gevolg van het af
nemen van de hoeveelheid zure MPS. 

Thyreotroop hormoon (TSH) heeft een werking die in het algemeen het 
tegengestelde is van die der glucocorticosteroiden. Bij de toediening van TSH 
zien wij, dat het vetweefsel gemobiliseerd wordt, en wordt vervangen door 
weefsel dat rijk is aan mucopolysacchariden. De mestcellen worden groot, en 
hun protoplasma beladen met MPS bevattende granulae. 

Bij levende dieren kan men het afgeven van deze stoffen uit de cellen naar de 
grondsubstantie zien. Vooral hyaluronzuur wordt in de mestcellen geprodu
ceerd en door deze afgegeven. Daar deze stof een sterk waterbindend vermogen 
heeft, neemt het volumen van de grondsubstantie sterk toe. 

Bij overstimulatie met TSH, bijvoorbeeld bij dieren zonder schildklier, 
neemt de hoeveelheid MPS in de grondsubstantie nog verder toe en kunnen deze 
in de extracellulaire ruimte komen. Deze grondsubstantie heeft dan de consis
tentie van een gehydreerde gel, en is de substantie die aanleiding gaf tot de 
naam myxoedeem. 

In het retrobulbaire weefsel vindt men bij de door TSH verwekte exofthal
mus ook dezelfde verschijnselen : ophoping van mestcellen en van zure muco
polysacchariden (vooral hyaluronzuur), en stijging van het watergehalte (14). 
Bij hypothyreoïdie zien wij hetzelfde proces in de cutis en subcutis, doch ook 
in het interstitiële bindweefsel van hart, skelet en spieren. 

Stary (490a) vond bij hypothyreoïdie een verhoogd gehalte aan MPS en 

· d h ·d B d" bi k h d d 
. hyaluronzuur 

d" water m e UI . oven Ien ee em at e ratiO , Ie 
chondroitinesulfaten 

normaal kleiner is dan één, hier gestegen was tot 1 ,3 1 .  
Volgens Stary (490a) vindt men bij hyperthyreoidie een verhoogd gehalte 

aan serum mucoproteïden en alpha-I globulinen, en een verlaging van het bind
weefselgehalte aan MPS, en bij hypothyreoïdie het tegenovergestelde. Toedie
ning van thyranon zou leiden tot een verhoging van het mucoproteïdengehalte 
van serum en urine. 

Het groeihormoon (GH) heeft dezelfde werking als TSH, mogelijk doordat 
de gebruikte preparaten nog TSH hebben bevat. 
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Bij acromegalie en gigantisme is er een verhoogde activiteit van GH en 
TSH, dus bevordering van de groei en regeneratie van het bindweefsel, met 
als gevolg : een grove dikke huid en een hypertrofie van het kraakbeen, de been
deren en de bloedvaten. 

Na hypofysectomie is er een flinke afneming in de synthese van chondroitine
sulfaten in vitro ( 1 33). Toediening van GH aan de dieren in vivo herstelt deze 
synthese. 

Bij diabetes is er volgens Stary (490a) een verminderde synthese van MPS. 
Dorfman (1 33b) vond er een vertraagde "turnover" van hyaluronzuur bij, die 
weer genormaliseerd werd door toediening van insuline. De concentratie van 
MPS, o.a. in de huid, is bij diabetes eveneens afgenomen, wat mogelijk de ver
klaring vormt voor de slechte wondheling, de gevoeligheid voor infecties en 
de vervroegde arteriosclerosis bij diabetes. 

Toediening van parathormon geeft een depolymerisatie van de grondsub
stantie (52 en 288b). Mogelijk neemt hierdoor het mineralenbindend vermogen 
van de botten af, zodat er een ontkalking gaat optreden en ook de beenmatrix 
oplost ( 137). Als gevolg van de depolymerisatie van de grondsubstantie komen de 
mucoproteïden (MP) in het bindweefsel vrij uit de grote complexen waarin zij 
gevangen zaten. Zij worden nu gemakkelijker oplosbaar en verdwijnen deels 
naar de bloedbaan. Het serum- en het urinegehalte aan MP zijn dan ook bij 
hyperparathyreoidie verhoogd (1 37, 1 9 1  en 490a). 

Hormonale invloeden op het collageen 

Klein (288a) behandelde ratten met een extract uit de bijschildklieren, en 
vond dat de HOPR-excretie per 24 uur met de urine hierdoor steeg. Hij onder
zocht hierna de HOPR-excretie bij drie patiënten met een, later ook patholo
gisch-anatomisch bewezen, hyperparathyreoidie. 

De eerste patiënte, een dame van 67 jaar, had een dagelijkse excretie van 
75-95 mg, en gedurende een crise steeg deze excretie tot 1 75 mg HOPR/24 uur. 
Zij had botlaesies. De twee anderen hadden geen botafwijkingen en een nor
male uitscheiding van HOPR. 

Ook Jasin (259a) vond een verhoogde 24-uurs uitscheiding van HOPR bij 
hyperparathyreoidie. 

Dull ( 133h) vond bij een patiënt met hyperparathyreoidie een HOPR-ex
eretie van 100 mg HOPR per 24 uur, die na behandeling daalde tot 6 1  mg. 

Johnston (259c) vond, dat de incorporatie van proline, gemerkt met C14, in 
rattenbotten in vitro, door een injectie van parathormon in vivo, aanvankelijk 
geremd werd en na drie dagen hoger was dan normaal. 

Keiser (288d) vond een verhoogde uitscheiding van HOPR met de urine bij 
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injectie van parathormoa bij vier personen met of zonder hypoparathyreoidie. 
Tevens vond hij bij zes normalen een daling van de HOPR-uitscheiding bij een 
vier-uurs intraveneus calcium-infuus, en niet bij patiënten met hypoparathy
reoidie of bijschildklieradenomen. Hij gelooft dus, dat deze daling secundair 
aan een remming der bijschildklieren optreedt. De serumspiegels van HOPR 
bleven bij deze proeven ongewijzigd. 

Klein (288e) vond een goed parallel lopen van de alkalische fosfatase, de 
"calciumaccretion rate" (de opname in het bot), de calciumresorptie en de hy
droxyproline-uitscheiding met de 24-uurs urine, bij de verschillende botziekten. 

De hydroxyproline-uitscheiding correleerde het best met de calciumresorptie. 
Corticosteroïden geven een vermindering van de collageensynthese (79L). Bij 

het syndroom van Cushing zien wij een aantasting van het collageen in de 
grondsubstantie der botten, en striae, als teken van een degeneratie van colla
geen en elastisch bindweefsel, welke ook de oorzaak zou kunnen zijn van de 
verhoogde fragiliteit der vaten (490a). 

Invloed van het groeihormoon: Kraakbeen bestaat uit slechts één soort cellen, 
en heeft een eigen bloedstroom ; dus verandert het metabolisme ervan weinig 
onder gunstige omstandigheden in vitro. 

Daughaday (133) maakte hier, zoals wij reeds hebben vermeld (pag. 1 80), 
gebruik van om aan te tonen dat groeihormoon, gegeven aan gehypofysecto
miseerde ratten in vivo, de verminderde synthese van chondroitinesulfaat in 
vitro herstelt. Hij vond nu volgens dezelfde methode, dat in vitro in het kraak
been van gehypofysectomiseerde ratten de omzetting van proline in hydroxy
proline tot de helft verminderd was, en dat bij inspuiting van groeihormoon bij 
deze dieren in vivo, deze omzetting in vitro 33 procent hoger lag. 

Banfield (79e) vond, dat de concentratie van, met azijnzuur extraheerbaar, 
collageen in de huid van hamsters steeg na toediening van groeihormoon. 

Dat groeihormoon de collageensynthese bevordert, wordt ook waarschijnlijk 
gemaakt door de dikke collageenvezels die wij vinden bij acromegalie. 

Uitgaand van de veronderstelling, dat de hydroxyproline-excretie met de 
24-uurs urine een maat is voor de hoeveelheid metabool actief (oplosbaar) col
lageen (een hypothese waarop wij later nog terugkomen), vinden wij in de on
derzoekingen van Jasin (259a), Dull ( l 33h) en Keiser (288c) wel een sterk argu
ment voor een positieve invloed van het GH en het schildklierhormoon op de 
collageensynthese : 

Jasin (259a) onderzocht bij twee hypofysaire dwergen, drie cretins, één pa
tiënt met het syndroom van Cockayne, twee met arthrogryposis en één met het 
syndroom van Hurler, de excretie van hydroxyproline met de urine, en deze 
bleek, met uitzondering van één patiënt met hypofysaire dwerggroei, in alle 
gevallen verlaagd zowel per 24 uur als per m 2 lichaamsoppervlak. Bij behandeling 
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van de andere hypofysaire dwerg met menselijk groeihormoon gedurende 28 da
gen, steeg de HOPR-uitscheiding van 14, 1 mg tot 63,5 mg per dag, en 24 dagen 
na het staken van deze therapie was zij weer gedaald tot 1 8,6 mg per 24 uur. Bij 
behandeling der cretins met schildklierhormoon, konden in alle gevallen snel 
zeer hoge waarden worden bereikt. Het vrije HOPR was steeds één tot drie pro
cent van het totaal uitgescheiden hydroxyproline. 

Bij één volwassen acromegaal vond Jasin een gemiddelde uitscheiding van 
101 ,5 mg per 24 uur, welke na bestraling van de hypofyse daalde tot 58,3 mg/24 
uur. Vijf andere acromegalen in een niet actief stadium van hun ziekte, hadden 
allen hoog normale of slechts licht verhoogde waarden. 

Dull ( 1 33h) vond bij vijf normale kinderen een 24-uurs uitscheiding van 
HOPR van 27-96 mg, bij vijf normale volwassenen van 8-3 1 mg en bij zeven 
volwassenen met ziekten die niet het bindweefsel betroffen, van 7-27 mg. Drie 
patiënten van respectievelijk 1 5, 21 en 22 jaar met panhypopituaritisme hadden 
een uitscheiding van 34, 45 en 42 mg per 24 uur. Na acht dagen behandeling 
met GH steeg de uitscheiding bij de 22-jarige van 42 tot 72 mg per 24 uur. Een 
patiënt met een ernstige hyperthyreoidie had een uitscheiding van 9 1  mg per 
24 uur. 

Krivikko (288h) vond bij elf patiënten met een hyperthyreoidie de serum
waarden van hydroxyproline één maal gelijk aan - en verder steeds hoger dan -
de hoogste normaalwaarde, en de 24-uurs HOPR-uitscheiding met de urine 
steeds hoger dan de hoogste normaalwaarde. 

Keiser (288c) vond bij zes normalen en één myxoedeem patiënt, op een 
HOPR-arm dieet, dat trijodotyrosine, gedurende 10-21 dagen oraal gegeven in 
een dosis die de normale mens hyperthyreotisch maakt en de hypothyreoïdie pa
tiënt euthyreotisch, na 24 uur een stijging geeft van 56-109 procent in de 
HOPR-excretie. Bij de hypothyreoïdie patiënt was de uitscheiding gestegen van 
3, 1 tot 1 5,4 mg. Het vrije HOPR was steeds minder dan vijf procent van het 
totaal. Tien dagen na het staken van de therapie was de uitscheiding weer als 
voorheen. 

Tot slot valt nog op te merken dat TSH een verdikking geeft van de colla
gene vezels in de buikhuid (Dyrbye 1959). 

Benoit (79H) bepaalde de uitscheiding van hydroxyproline met de 24-uurs 
urine bij patiënten met verschillende hormonale en botafwijkingen en vond : 

Bij twee patiënten met een actieve acromegalie een verhoogde uitscheiding 
Bij twee inactieve " " normale 
Bij vier " hypopituaritisme normale 
Bij zes actieve hyperthyreoidie " verhoogde 
Bij drie " on behandelde primaire hypothyreoïdie " normale 
Bij een hyperparathyreoidie zonder botlaesies " normale 
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Bij een " hypoparathyreoidie " normale 
Bij twee " Klinefelter " verhoogde 
Bij een " Turner " verhoogde 
Bij een " actieve Paget " verhoogde 
Bij zes " inactieve Paget " normale 
Bij zes " Cushing " normale 
Bij een Conn " normale 
Bij een " faeochromocytoom " normale 

Eveneens vond hij een normale uitscheiding bij één gravida, bij twaalf dia
beten, bij één Fanconi, alsmede bij verscheidene patiënten met levercirrhose, 
sclerodermie, periarteritis nodosa, scleredema, L.E., colitis ulcerosa en essen
tiële hypertensie. Metapyron, ACTH of hydracortison gaven geen verandering 
in de uitscheiding. Een verhoogde hydroxyproline-uitscheiding werd ook ge
vonden bij verbrandingen, Klinefelter en zeer actieve sclerodermie (556A) als
mede bij carcinoom met botmetastasen en het malabsorptie syndroom (3 141). 
Het geven van parathorman deed de verlaagde uitscheiding van een patiënt met 
hypoparathyreoidie stijgen. 

Bij alle patiënten met een verhoogde HOPR-excretie was de uitscheiding van 
totaal N normaal. 

LATHYR I S M E  

Onder deze benaming vallen in de  literatuur twee duidelijk van elkaar ver
schillende pathologische toestanden. 

Ten eerste geeft men deze naam aan een, vooral in India en Afrika, bij de 
mens en huisdieren voorkomend en van oudsher bekend ziektebeeld, geken
merkt door zwakte en rigiditeit in de extremiteiten, vooral in de benen, en soms 
gepaard gaand met incontinentia urinae et alvi. Men vindt hierbij een degene
ratie van vele banen in het ruggemerg en ook van de perifere zenuwen. Een 
lensdislocatie is er niet bij beschreven (Dekking 1 33e ). 

Deze ziekte wordt veroorzaakt door het eten van veel lathyrus sativatus, cly
menum of cicera. Wij zullen haar hier nu verder buiten beschouwing laten. 

Een geheel ander beeld, veel gelijkend op het syndroom van Marfan, kan 
experimenteel opgewekt worden o.a. bij ratten en kuikens, en Geiger deed zulks 
voor het eerst in 1933. 

Van de lathyrussoorten kan men hiervoor het best de lathyrus odoratus ge
bruiken ; vandaar dat men dit beeld ook "Odoratisme" noemt, mede ter onder
scheiding van het menselijk lathyrisme. De ziekte is echter ook op te wekken 
met uit de lathyrus odoratus of andere lathyrussoorten geïsoleerde stoffen. 

Het al dan niet optreden van afwijkingen en de ernst van deze zijn afhanke-
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lijk van de dosering der vergiften en het tijdstip van toediening. Men kan het 
beeld verwekken door deze agentia te geven aan het einde van de graviditeit of 
aan zeer jonge ratten, doch bij volwassen ratten zijn  zij niet werkzaam. 

De afwijkingen worden vooral gevonden in de aorta en de botten. 

Afwijkingen in de aorta 

Macroscopisch ziet men, vooral in het distale deel van de aorta ascendens en in 
de aorta descendens, vaak intramurale haematomen en een aneurysma disse
cans. Deze aneurysmata vindt men ook wel eens in de aorta abdominalis, en 
soms zijn ze zelfs multipel (552). 

Betrekkelijk zelden vindt men hierbij nog een hypoplasie van de aorta, arteria 
pulmonalis of ductus Botalli, een coarctatio of een rechts verlopende aortaboog 
(408). Vaak is er een knik in de aorta ter hoogte van een kyfose in de wervel
kolom. 

Microscopisch vindt men (34, 408 en 552), dat de gehele aorta is aangedaan, 
vooral de boog. Er is een fragmentatie, afneming in aantal en verdunning der 
elastische lamellen, afwezigheid der gladde spiercellen en een proliferatie der fi
broblasten, waarvan de kernen vaak atypisch zijn. Ook de interlamellaire fibril
len gaan verloren. De aortawand is meestal duidelijk verdikt door de sterke 
fibroblastenproliferatie. 

Bovendien bestaat er een sterke ophoping van zure MPS, die zich metachro
matisch kleuren met Hale's colloïdaal ijzer, tussen de elastische lamellen, vooral 
ter hoogte van het aneurysma, en speciaal langs het oppervlak der elastische 
lamellen, welke zich echter zelf niet metachromatisch kleuren. 

Dezelfde microscopische veranderingen vond Walker (552) ook in de arteria 
pulmonalis, het begin van de aorta en de arteriae coronariae, en eveneens in 
het endocard van de linker boezem. 

Volgens Bean (34) en Dastur (1 33a) begint de laesie met een verminderde 
cohaesie der elementen in de media, door een afneming van de bindende kracht 
van de grondsubstantie. Vervolgens zou er een pleksgewijze necrose in de spier
vezels optreden, terwijl de elastische vezels nog normaal lij ken, en hierna zou er 
een scheur in de intima ontstaan. 

Afwijkingen in de botten 

Macroscopisch vindt men de volgende veranderingen (34, 1 38, 169, 298, 4 1 1 
en 543) : De epifysen zijn verdikt en misvormd en zij glijden vaak af. Ligamen
ten en kapsels kunnen loslaten van hun inserties, en het kraakbeen- en been
weefsel gaat op die plaatsen prolifereren. 
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Subluxatie en dislocatie in de gewrichten met degeneratieve arthritis. 
Degeneratie en bloedingen, met als gevolg een loslating van ligamenten in 

het gebied van de tuberositas tibiae en de trachanteren van het femur. 
Kyfoscoliose en hernia nuclei pulposi. 
Protusie van het middendeel van het sternum met angulatie der ribben. 

Microscopisch vindt men de volgende afwijkingen : De epifysen der lange bot
ten en wervels zijn aanvankelijk vergroot. De kraakbeencellen erin zijn ver
meerderd in aantal en licht vergroot ; zij verliezen hun fraaie ordening en komen 
in groepjes te liggen, met hiertussen een kraakbeenmatrix, die zich abnormaal 
sterk metachromatisch kleurt. 

Deze matrix verliest haar cohaesie op sommige plaatsen, wordt vezelvormig 
en gaat desintegreren in een vlak tussen de zone der prolifererende cellen en 
het verkalkte kraakbeen. Hier treedt dan soms een scheur op, met als gevolg 
een afglijden der epifysen, welke hierna gaan degenereren. Hierna worden ech
ter nieuwe kolommen prolifererend kraakbeen waargenomen in de streek van 
de metafyse, en de groei der botten gaat door. 

Ook op de aanhechtingsplaats van kapsels, ligamenten en spieren treedt een 
ophoping van veel metachromatisch materiaal, in en buiten de fibroblasten, op, 
alsook een verlies van cohaesie van de beenmatrix, met als gevolg een loslaten 
der aanhechtingen, en vervolgens een nieuwe periostale botvorming op die 
plaatsen. Men vindt tevens een algemene demineralisatie van het skelet. 

In de wervels kan een degeneratie van de nucleus pulpasus optreden, met als 
gevolg een hernia nuclei pulposi, een collaps der wervellichamen, of een afglij
den der epifysen. 

In de spieren vindt men microscopisch geen afwijkingen. De creatininewaar
den zijn ook normaal, doch het zuurstofverbruik is verhoogd. 

Verder zijn multipele herniae en een lichte remming van de spermatogenese 
beschreven. 

Voor de gevonden afwijkingen bij het lathyrisme heeft men een verklaring 
gezocht in een stoornis in het metabolisme van respectievelijk 

A. de mucopolysacchariden, 
B. het elastisch bindweefsel, 
C. het collageen. 
We zullen de gebruikte argumenten in deze volgorde de revue laten passeren. 

A. Stoornis in de mucopolysacclzaridestofivisseling 

Taylor vond in de aorta een constant samengaan van een degeneratie der 
elastische lamellen met een accumulatie van MPS-houdende grondsubstantie, 
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waarschijnlijk grotendeels uit chondroitinesulfaten bestaande. Hij meent dat 
deze stoffen uit de elastische vezels afkomstig zijn. 

Ponsetti (412) vond echter geen constante relatie tussen de degeneratie der 
elastische lamellen en de ophoping van de grondsubstantie, en ook geen verhoog
de opname van S35 ter hoogte van het aneurysma. 

Churchill (93) vond, dat de hoeveelheid P.A.S. positief materiaal rond de 
elastische vezels toegenomen was, evenals de hoeveelheid chondroitinesulfaten, 
bij een normaal blijvende verdeling van deze twee stoffen in de grondsubstantie. 
Daar hyaluronidase, dat chondroitinesulfaat A en C aantast en B niet, de 
kleurreactie van de grondsubstantie niet wijzigde, gelooft hij,  dat bet, zich met 
toluidineblauw metachromatisch kleurende, in abnormaal grote hoeveelheden 
aanwezige materiaal chondroitinesulfaat B is. Hij acht het onwaarschijnlijk, dat 
dit CHS afkomstig is uit de elastische vezels, daar deze zichzelf niet metachro
matisch kleuren met toluidineblauw, en omdat er herhaaldelijk CBS-ophopin
gen gezien werden rond schijnbaar normale elastische vezels. 

Pedrini en Casteliani (90), Kowalewsky (280) en Bolognani (49) vonden, res
pectievelijk in de epifyse, in genezende wonden en in callus, bij proefdieren een 
afneming van de hoeveelbeid hexosamine en MPS ten opzichte van normale 
dieren. Bolognani vond tevens een afneming van het neuraminezuurgehalte in 
de epifyse. 

Casteliani herinnert er aan, dat Dasier (108) bij het lathyrisme een bescher
mende werking vond van glutamine, een voorloper van het hexosamine en een 
activator van de synthese van chondroitinesulfaat. 

Smith (487d) vond bij injiceren van radio-actief anorganisch sulfaat een veel 
geringere opname hiervan dan normaal in de MPS der lange botten, en denkt 
aan een verminderde synthese van de MPS hierin. 

De afwijkingen bij het lathyrisme worden vooral gevonden op plaatsen waar 
CHS de belangrijkste mucopolysacchariden van de grondsubstantie zijn (1 1 ,  34 en 
1 33). Dit was o.a. een reden voor Versé (5 16) en Ponsetti om aan te nemen, dat 
een verminderde vorming of een verhoogde afbraak der CHS de oorzaak is van 
het lathyrisme. 

Volgens Hurley (245) gaat de vermeerdering van de grondsubstantie vooraf 
aan de afwijkingen aan de elastische vezels. Hij denkt aan de mogelijkheid, 
dat de versterkte metachromatische kleuring van de grondsubstantie met tolui
dine- en Alcian blue bij het syndroom van Marfan en bij het lathyrisme niet 
behoeft te wijzen op een vermeerdering der MPS, doch dat deze veroorzaakt kan 
zijn door hun grotere dispersiegraad als gevolg van een depolymerisatie van de 
grondsubstantie. 

Schwartz (456) vond bij lathyrus-ratten, met de bekende veranderingen in de 
aorta, een verhoging van het serumgehalte van MPS, hexosamine en MP, waar-
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schijnlijk ten gevolge van een depolymerisatie of van verminderde polymerisatie 
van de grondsubstantie van het bindweefsel, waarop ook de toegenomen meta
chromasie zou kunnen wijzen. 

Yamakawa (259d) gaf aan gespeende ratten gedurende vijftig dagen injecties 
met hyaluronidase. Dit leidde tot zeer uitgesproken veranderingen in de aorta, 
die sterk op die bij lathyrisme lijken, namelijk :  gezwollen en gebroken elasti
sche vezels, oedeem en pseudocysten. Ook in de botten traden sterke verande
ringen op : kyfoscoliose, elongatie van de zone der proliferende cellen en ver
anderingen in de trabeculae, lijkend op die bij osteogenesis imperfecta. 

Er werden noch bij behandeling der ratten met lathyruszaden, noch bij die 
met hyaluronidase-injecties, afwijkingen gevonden aan de ogen of in het elek
trocardiogram. Toevoeging van CHS of van vitamine E aan het dieet van de 
met hyaluronidase behandelde dieren gaf een protectie tegen het effect op de 
botten en de aorta. Dit effect ontstaat dus waarschijnlijk door een destructie 
van hyaluronzuur of van de chondroitinesulfaten. 

B. Stoornis van het metabolisme van het elastisch bindweefsel 

Walker (553a) vond bij heel jonge lathyrus-ratten slappe, lange mesenteria en 
multipele divertikels van dunne en dikke darm. De elastische vezels in het me
senterium en het mesocoecum bleken dun, en de bloedvaatjes ervan waren zeer 
fragiel. Ook in verschillende lichaamsholten, en in de subcutis, was het elastisch 
bindweefsel dun. 

De matrix van het kraakbeen was minder kleurbaar met toluidineblauw dan 
normaal, en de kraakbeencellen waren onrijp. 

Om deze algemene veranderingen buiten de aorta te krijgen, moet men het 
toxine geven in de eerste weken na de geboorte, terwijl de elastogenesis dan 
normaliter juist zeer actief is. Bij ratten ouder dan zeven weken, kan men zelfs 
geen aneurysmata in de aorta meer verwekken. 

Dit alles maakt het waarschijnlijker, dat lathyrogene stoffen de vorming der 
elastische vezels storen, dan dat ze tot een verhoogde afbraak van deze leiden. 

McCal/um (327) vond, bij toevoeging van lathyrogene stoffen aan het me
dium van arteriae coronariae in vitro, een uitblijven van de normale vorming 
van elastische vezels, terwijl de arteriën zich verder normaal ontwikkelden. 

Churchi/1 (93) voerde tegen deze theorie als argument aan, dat "indien het 
lathyrisme een stofwisselingsstoornis was van het elastisch bindweefsel, er ook 
op andere plaatsen in het lichaam dan in de aorta en botten afwijkingen zou
den moeten optreden, hetgeen niet het geval is". 

Dit tegenargument is nu achterhaald door de vondsten van Walker (533a). 
Ten slotte zou men als volgt een verband kunnen leggen tussen de theorieën 

A, B en C :  
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De buitenste lamel der elastische vezels bevat het B-proteïne. Dit eiwit is te 
extraheren uit elastisch- en collageenweefsel, en is verbonden met CHS (zie 
pag. 1 82). Als men nu aanneemt, dat er een afwijking bestaat in de stofwisseling 
van de chondroitinesulfaten, dan zou men kunnen veronderstellen dat deze se
cundair leidt tot een stoornis in de stofwisseling van elastisch bindweefsel (op
bouw buitenste lamel), en mogelijk ook in die van het collageen. 

C. Stoornis in de collageenstofwisseling bij het /athyrisme 

Bij het lathyrisme vinden we de afwijkingen vooral in organen die rijk zijn 
aan collageen, zoals bloedvaten en bindweefsel (108). 

Men heeft de invloed van het lathyrisme op de collageenstofwisseling vaak 
onderzocht onder omstandigheden waarbij normaliter een flinke synthese van 
nieuw collageen plaats heeft, o.a. in subcutaan geïmplanteerde polivinylsponsjes 
of crotonoliezakjes en bij met terpentijn verwekte abcessen, of met carrageen 
verwekte granulomen. 

Gewoonlijk gaan fibroblasten en bloedvaatjes zich rond deze plaatsen eerst 
sterk vermeerderen, en dringen er dan in binnen. Er wordt dan een homogene 
matrix tussen de fibroblasten neergelegd, die zich orthocbromatisch kleurt met 
acidofiele stoffen en P.A.S. en metachromatisch met toluidineblauw. Hiernaast 
ontstaan in de grondsubstantie fibrillen, alleen in aanwezigheid van fibroblasten, 
doch zonder ruimtelijke relatie hiermee, en met de toename van de vezelvorming 
neemt de hoeveelheid grondsubstantie weer af. 

Bij het lathyrisme vond Enziger (1 38) minder fibroblastenproliferatie dan 
normaal. De fibroblasten zelf vertonen echter volgens hem en Hurley (242) 
geen afwijkingen, en groeien ook in de sponsjes binnen. Het neerleggen van 
grondsubstantie geschiedt ook normaal. Het hexosaminegehalte van de sponsjes, 
dat een graadmeter is voor de hoeveelheid MPS, bleek ook niet duidelijk ver
anderd. 

Over het hydroxyprolinegehalte van het bindweefsel bij deze proeven zijn de 
meningen verdeeld, evenals over de totale synthese van collageen. Enziger (138) 
en Hurley (242) vonden beide verminderd, terwijl Dasier (109) ze niet veranderd 
vond. Men moet hierbij echter enige feiten voor ogen houden, die voor dit ver
schil van mening een verklaring kunnen geven, namelijk :  

a .  De hoeveelheid collageenfibrillen is, volgens alle auteurs, afgenomen, en 
hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de totale hoeveelheid colla
geen verminderd is, doch men gaat dan eigenlijk alleen uit van de rijpere vor
men van collageen. De vezels zijn, volgens Enziger, dun en slecht geordend, en 
kleuren zich minder dan normaal met van Gieson (1 38). Ponsetti (412), Dastur 
( 1 33a) en Sinclair daarentegen vonden geen afwijkingen in de structuur der 
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collagene vezels, en zulks zowel bij gewoon microscopisch als bij elektronen
microscopisch onderzoek. 

b. Het staat nu wel vast, dat het oplosbaar collageen relatief en absoluut 
sterk toegenomen is (109, 1 69, 490b, Gross 1959, Levene 1 959 en Mikkonen 
1 960). 

c. Men kan het totale gehalte aan collageen indirect schatten door het hy
droxyprolinegehalte te vermenigvuldigen met 7,46. Aldus krijgt men echter, mo
gelijk, een andere indruk van de totale hoeveelheid collageen dan wanneer men 
deze rechtstreeks bepaalt. 

d. Omgekeerd kan men het hydroxyprolinegehalte afleiden uit een meting 
van het totale gewicht van het collageen. 

In de epifysen, de botten en het kraakbeen vonden resp. Follis ( 169), Enziger 
(138), Casteliani (90) en Levene (296) een normaal hydroxyprolinegehalte bij 
lathyrus-dieren, terwij l  toch, Dasier e.a., op deze plaatsen het aantal collagene 
vezels is afgenomen. 

Een verbetering van ons inzicht geven de experimenten van Smiley (490b) en 
Martin (364d). 

Smiley vond, dat lathyrogene stoffen de toestand van moleculaire aggregatie 
van het collageen veranderen, waarbij de door verdund zuur of neutraal zout 
extraheerbare (oplosbare) fractie sterk toeneemt. Hij gaf nu tegelijk proline, ge
merkt met C14, en beta-aminopropionitrile (een sterk lathyrogene stof) aan 
rattenembryo's, en vond dat het oplosbare collageen duidelijk was toegenomen 
ten opzichte van normaal, en dat de overgang van proline-C14 in hydroxyproline
C14 normaal geschiedde. Als hij het HOPR bepaalde uit het oplosbaar colla
geen en uit het residu (onoplosbaar collageen), bleek de incorporatie van pro
line-C14 in het hydroxyproline van het oplosbaar collageen aanvankelijk even 
snel te verlopen als normaal, doch vond hij drie verschillen met normale ratten
embryo's, en wel : 

a. de specifieke radio-activiteit bereikte bij de lathyrus-dieren een hogere top 
in de oplosbare fractie ; 

b. daalde in deze fractie, trager dan bij normale dieren ; 
c. de hoeveelheid C14 in de residufractie nam trager en minder toe dan nor

maal, doch daalde niet tijdens de flinke stijging van het radio-actieve C14 in de 
oplosbare fractie. 

Als Smiley het beta-aminopropionitrile pas 24 uur na het proline-C14 gaf, 
vond hij, zoals normaal is, een hogere specifieke activiteit in het residu dan in 
de oplosbare fractie. 

Na toediening van beta-aminopropionitrile trad echter geen verhoging van de 
specifieke activiteit van het oplosbare deel op, hetgeen te verwachten zou zijn 
als de vezels in de residufractie onder invloed van het beta-aminopropionitrile 
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opgelost zouden worden. Dit alles pleit sterk tegen een verstoring van de inte
griteit der rijpere collageenvezels en vóór een blokkade tussen de oplosbare en 
de residufractie bij het lathyrisme. 

Jackson denkt, dat de fibroblasten alleen alfa-collageen bevatten, en Simley 
neemt aan, dat de alfa-collageeneenheden normaliter steeds meer kruisverbin
dingen gaan krijgen door vorming van een ester- of andere band, en zo uitein
delijk overgaan in rijper en niet extraheerbaar collageen (fig. 28). 

VOR M I NG VAN COLLAGEEN 

Fibroblast 

Grondsubstantie 

(3 Collageen 

(5 Collageen 

R1jpe collageenvezels 

Fig. 28 

Martin (364d) e.a. toonden aan, dat het extraheerbaar collageen van lathyrus
dieren de mogelijkheid om dubbele ketens (beta-collageen) te vormen mist bij in 
vitro incubatie, en dat het voornamelijk bestaat uit enkele ketens (alfa-collageen) 
terwijl  men normaliter zowel alfa- als beta-collageen erin vindt. 

Als men normale dieren proline-C14 geeft, vindt men dit het eerst terug in 
het alfa-collageen, van waaruit het snel overgaat in het beta- en het gamma
collageen en in de rijpe collageenvezels. De specifieke radio-activiteit verdwijnt 
dus snel uit het alfa- en het beta-collageen. Bij het lathyrisme gaat de radio
activiteit moeilijk over in het beta-collageen, en hoopt zij zich dus op in het 
(oplosbare) alfa-collageen. 

Martin (364d) vond een verhoogde uitscheiding van HOPR in de 24-uurs 
urine. Ook Jasin (259a) en ZifJ(556) vonden bij lathyrus-dieren in de huid een 
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vergrote hoeveelheid extraheerbaar collageen, alsook een verhoogde HOPR-uit
scheiding met de urine, terwijl de groei der dieren normaal was. Het oplosbaar 
collageen nam toe met 50-300 procent, en de hydroxyproline-excretie per 24 uur 
nam eveneens met 100-300 procent toe. Het hydroxyproline werd voor 90 pro
cent in de peptidevorm uitgescheiden. Het totale gehalte aan HOPR in de huid 
was, evenals het watergehalte, niet veranderd. 

De oudere opvattingen van o.a. Menzies (1951), dat er bij het lathyrisme een 
afbraak is van de rijpe collageenvezels, is dus nu wel op zeer stevige gronden 
vervangen door de stelling, dat er bij het lathyrisme een blokkade in de rijping 
van het collageen bestaat tussen de omzetting van proline in hydroxyproline 
énerzijds, en de vorming van niet extraheerbaar collageen anderzijds, met als 
gevolg een verlaging van de hoeveelheid niet extraheerbaar collageen in de huid, 
de aorta en de botten, en een verhoging van het extraheerbaar (oplosbaar) col
lageen hierin. Parallel hiermee is, evenals bij de versterkte groei, de 24-uurs ex
cretie van hydroxyproline met de urine verhoogd. 

Hiernaast bestaan er dus aanwijzingen voor een stoornis in de stofwisseling 
der mucopolysacchariden en van het elastisch bindweefsel. Hoe het onderling 
verband tussen al deze afwijkingen is en welke ervan primair is, is nog niet 
zeker. Een voor de hand liggende gedachte is dat, gezien de veronderstelde 
grote betekenis van de chondroitinesulfaten bij het totstandkomen van zowel 
elastisch als collageen bindweefsel, een stoornis in de chondroitinesulfaatstof
wisseling primair zou kunnen zijn. 

Werkwijze der /athyrogene stoffen 

Met zekerheid is hierover nog niets bekend. Men kan de stoffen, geïsoleerd 
uit de verschillende lathyrussoorten, of synthetisch gemaakt, indelen in vier 
groepen, nl. : 

A. de organische nitrillen, 
B. de ureïden, 
C. de hydraziden, 
D. de hydrazinen. 
Het opmerkelijke is, dat alle lathyrogene stoffen twee functionele groepen 

hebben, die zo geplaatst zijn, dat zij complexen kunnen vormen, die een vijf- of 
zesring bevatten. 

Eveneens opmerkelijk is, dat al deze stoffen aldehyde-(C<�) blokkeerders 

zijn. Bovendien is, als men deze stoffen in vivo geeft, hun werking op de extra
heerbaarbeid der verschillende collageensoorten in vitro op te heffen door 
dl-glyceraldehyde, een andere carbonylverbinding (C = 0) of een organisch 
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aldehyde aan het milieu toe te voegen. Waarschijnlijk geschiedt deze neutrali
sering van het effect der lathyrogene stoffen door een competitie-effect. 

Tevens is gebleken, dat de kleurstof 2�initrophenylhydrazine, waarvan 
bekend is dat zij zich snel bindt met aldehydegroepen, zich in vitro snel aan 
normaal collageen bindt, en niet aan het collageen van in vivo met lathyrogene 
stoffen behandelde dieren. De werkzaamheid der lathyrogene stoffen kan men 
ook verminderen door modificatie van hun terminale CN of NHz-groep. 

De uit dit alles voortvloeiende hypothese van Levene (296) is, dat de lathy
rogene stoffen werken door het blokkeren van vrije aldehydegroepen, die het 
collageen heeft, en zo de polymerisatie van het collageen belemmeren (fig. 29). 

� �2 
HO-C--C 

HOPR +-X I 1/H OH 
H2-C C---C 

"-N/ ' * I 0---N==C HO " ' \ �C-OH /" \ / /� *\ CH2 H2-cl-c
"'-

H 
/

// \ / 
HOPR --x 

/
NH H2N -CH2 

., H-C--C " I Lathyrogane stof OH H2 

x waterstofbrug 
* aangr�pl ngspunt lathyrogene stof 

Fig. 29 Aangrijpingspunt van /athyrogene stoffen. 

Een andere mogelijkheid is de volgende : alle cyaniden kunnen met de S-S 
band van cystine reageren, en dan ontstaat hieruit cysteine. Eén der brokstuk
ken van het collageen is cystine, en hier zouden dus de lathyrogene stoffen ook 
aan kunnen grijpen (553b). 

Ten slotte vermelden wij nog het onderzoek van Ponsetti (413), die de lathy
rogene stof, "amino-acetonitril" gaf, gemerkt met C14• Hij vond, dat binnen 
24 uur vijftien procent van het C 14 in de C02 der uitademingslucht zat, en 80 
procent in de urine. Slechts voor een klein deel bleek het C14 hier geïncorpo
reerd in het vrij amino-acetonitril, doch voornamelijk in creatinine, ureum en 
allantoine. Waarschijnlijk verliep dit proces via een overgang van het C14 in 
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glycine. In het lichaam werden de lathyrogene stoffen voornamelijk gevonden 
in de botten, in het kraakbeen, de lever, de spieren en de nieren. In de lever 
bevond het C14 zich vooral in het glycine en het serine. 

Dat het C14 in de lever vooral in het glycine en het serine zit, en in de urine 
vooral in het ureum, creatinine, allantoine en hippuurzuur, wijst, volgens Pon
setti op een omzetting in het lichaam van het cyanideradicaal van de lathyro-

gene stoffen in een carboxylgroep ( C<�
H
) 

S C H E U R B U I K  

Na het reeds eerder vermelde onderzoek van Gould (pag. 179) willen wij hier 
nu nog even verder op ingaan. 

Pirani (406) gelooft, dat er bij de scheurbuik een algemene aantasting plaats 
heeft van de intercellulaire matrix van het bindweefsel. Bij experimenten met 
ratten vond hij, zowel bij acute als bij chronische scheurbuik, een verhoging 
van het mucoproteïdengehalte van het serum, welke niet correspondeerde met 
de hoeveelheid vitamine C in het dieet. Histiochemisch bleek, dat de polymeri
satiegraad van de grondsubstantie van het bindweefsel was afgenomen. Het kan 
zijn, dat de door de fibroblasten gevormde mucoproteïden niet goed polymeri
seren bij een gebrek aan vitamine C, of dat zij hierbij depolymeriseren. Het ex
tracellulair materiaal is bij deze lage polymerisatiegraad weinig visceus en goed 
in water oplosbaar, en het komt dus makkelijk in de bloedbaan. Bij vitamine C 
toediening daalde het mucoproteïdengehalte van het serum weer snel tot de norm. 

De uitscheiding van de mucoproteïden met de urine bleek bij scheurbuik ook 
verhoogd (490a). 

Bij vitamine C-deficiëntie wordt, volgens Wolfsbach, in plaats van dentine 
en bot, een vloeibaar materiaal gevormd, dat na toediening van vitamine C 
snel de gelvorm aanneemt, dus een hogere polymerisatiegraad krijgt. 

Het mucoproteïdegehalte van het serum is dus een graadmeter voor de poly
merisatiegraad van de grondsubstantie. Ook bij infecties en tumoren zijn deze 
serummucoproteïden verhoogd, en wel, waarschijnlijk, door een depolymerisatie 
van de grondsubstantie. 

Richardson (428) vond bij vitamine C-deficiëntie een verminderde metachro
matische kleurbaarbeid van de grondsubstantie met toluidineblauw, en hij meent 
dus, evenals Slack, dat bij scheurbuik de synthese der chondroitinesulfaten ver
minderd is. 

Stary (490a) vond in de grondsubstantie van de aorta ook een verminderd 
gehalte aan mucopolysacchariden bij scheurbuik, alsook een verminderde kleur
baarheid, zowel met toluidineblauw als met P.A.S. 
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Wil/iams (545) vond bij scheurbuik, zowel bij de door intradermale injecties 
van carrageen verwekte ontsteking, als bij gewone wonden, bij caviae en ratten, 
een normale infiltratie met fibroblasten, en toeneming van de grondsubstantie, 
doch de gewoonlijk hierna optredende vorming van collagene vezels bleek ernstig 
gestoord. De trahekelvorming in de botten bleek ook irregulair, evenals de ver
kalking van het kraakbeen, terwijl  er geen duidelijk verhoogde afbraak van 
collageen plaats vond. 

Het in neutraal zout of zuur oplosbare, en ook het niet oplosbare collageen, 
bleken duidelijk  te zijn verminderd. 

Martin (364d) vond bij de experimenteel verwekte scheurbuik een duidelijke 
afneming van de uitscheiding van hydroxyproline met de urine per 24 uur, welke 
weer normaal werd na toediening van vitamine C. 

Samenvattend is er dus bij scheurbuik naar alle waarschijnlijkheid een blok
kade in de rijping van collageen tussen de primitieve voorloper en het tropo
collageen, en eveneens een verminderde productie van MPS en een verminderde 
polymerisatie van de grondsubstantie. 

KOPERGEBREK 

Bij verscheidene dieren zagen O'De/1 (1 14), en ook Carnes (104e), bij koper
gebrek de volgende veranderingen optreden : 

A. De botten bleken fragieler dan normaal. 
B. Er ontstonden bloedingen door dissecties, vooral in de grote vaten, en wel 

speciaal in de aorta vlak voorbij de boog, doch ook in de arteria pulmonalis 
en de aa. coronariae. De wand dezer vaten bleek verdikt. Er bestond een dis
ruptie en een fragmentatie der elastische lamellen, die wijd uiteen lagen, door 
de ophoping ertussen van een materiaal dat zich groen kleurde met de Gomo
ritrichrome methode, en dus waarschijnlijk collageen of een van zijn voorlopers 
was. Carnes vond metachromatisch P.A.S.-positiefmateriaal tussen de lamellen, 
en dacht aan een afwijking in het elastisch bindweefsel. 

C. Abdominale herniae. 
D. Neurologische verschijnselen, o.a. verlammingen. 
Het is interessant waar te nemen dat, ook bij kopergebrek, een beeld ontstaat 

dat lijkt op lathyrisme. 
Helaas is over de pathogenese van de afwijkingen hierbij nog niets bekend. 

H ET HYDROXYPROLINE  

Na alles wat tot nu  toe besproken werd, lijkt ons nu het meest geschikte mo-
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ment aangebroken om te zien waar het hydroxyproline in de urine eigenlijk  van
daan komt en wat een verhoging van de uitscheiding ervan met de urine dus 
zou kunnen beduiden. De meningen over de herkomst van het HOPR in de 
urine zijn nog zeer verdeeld. Wij zullen eerst de bekende feiten weergeven en 
vervolgens hierna trachten tot een conclusie hieromtrent te komen. 

Hydroxyproline en groei 

Ziff (556) vond, in 1956, dat groeiende kinderen een hogere HOPR-uitschei
ding met de urine per 24 uur hebben dan volwassenen, en dat slechts groeiende 
kinderen een lagere uitscheiding hebben dan normale kinderen. Hij vond bij 
zestien normale kinderen van vijf tot veertien jaar, namelijk vijftien jongens en 
één meisje, een gemiddelde uitscheiding van 63,7 mg per etmaal met een varia
tiebreedte van 38,4-126,3 mg, zowel volgens de methode van Wiss als volgens 
die van Troll of die van Keston. 

Ook jonge ratten en caviae hebben een hogere uitscheiding van HOPR per 
etmaal dan volwassen dieren, en verscheidene onderzoekers toonden een relatie 
aan tussen de mate van groei en de hoeveelheid oplosbaar collageen bij dieren 
(Gross 1958, 79E en Kao 1959). 

Ziff vond, dat het HOPR in vrije vorm slechts twee tot drie procent vormde 
van de totale hoveelheid HOPR, die per 24 uur werd uitgescheiden, zowel bij 
kinderen als bij volwassenen. 

Bij kinderen berekende hij, dat het HOPR 6,25 procent bedroeg van het to
taal aan aminozuren dat per 24 uur wordt uitgescheiden, en dit percentage is 
vier maal zo hoog als dat bij volwassenen. 

Jasin (250) vond eveneens, dat de HOPR-excretie evenredig is met de groei. 
Hij bepaalde hiertoe de 24-uurs uitscheiding van HOPR zowel absoluut als per 
vierkante meter lichaamsoppervlak, daar hij van mening is, dat het lichaams
oppervlak een betere maat is voor de groei en de hoeveelheid oplosbaar colla
geen dan het lichaamsgewicht. 

Daar het lichaamsoppervlak, speciaal tijdens de perioden van snelle groei, 
namelijk van 0--1 jaar en boven de 10 jaar bij jongens, en boven de 12  jaar bij 
meisjes, snel toeneemt, koos Jasin de volgende groeperingen : (tabel no. 19). Hij 
bepaalde de HOPR-uitscheiding volgens de methode van Prockop (414). 

Er bleek dus, als men de HOPR-excretie bepaalde in mg/m2, geen overlap
ping te bestaan tussen de volwassenen en de kinderen in enige leeftijdsgroep, 
en bovendien bleken de hoogste excretiewaarden te worden gevonden in de 
leeftijdsgroepen van 0--1 en 10--14 jaar, waarin de snelste groei plaats heeft. 
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Tabel 19 Gemiddelde hydroxyproline-excretie bij normalen op verschillende leeftijden (!asin ( 250)) 

Groep Aantal Lichaamsop pervlak HOPR gemiddeld Variatie HOPR gemiddeld Variatie 
in m2 in mg per 24 uur in mg per 24 uur per m2 

Gemiddelde HOPR-excretie bij normale volwassenen 

Poliklinische 12 1 ,49-2,19 32,9 14,5-54,6 18,1 9,3- 30,6 
Gehospitaliseerden 1 1  34,7 19,3-59,1 

Gemiddelde HOPR-excretie bij normale kinderen 
leeftijd 

Poliklinische 7 0- 1 j 0,20-0,39 32,7 17,6- 43,0 102,2 48,0-130,0 
21 1-10j 0,44-1,30 49,0 14,9-150,0 66,1 41,9-141,6 

Gehospitaliseerden 9 0- 1 j 0,25-0,45 31 ,2 21,3- 53,2 95,1 53,4-141,2 
23 1-10j 0,49-1,24 47,7 24,0-102,2 63,1 42,5- 85,0 
1 2  10-14 j 0,99-1,64 103,7 67,0-169,0 80,5 55,0-121,5 

Tabel 21 Invloed van 25 gram gelatine op de serum- en urinewaarden van hydroxyproline ( Praekop 417 B)) 

Patiënt Tijd Vrij HOPR in serum per mi Peptidevorm in serum per mi Basale excretie Basale clearance 

23 j nuchter 1 ,2 �g 1 ,3 �g vrij 1 �g per mi vrij 1,0 ml/min 
na 2 uur 23 �g 13 �g 348 en 317 �g per mi 17 en 18 mi/min 

50 j nuchter 1 ,6 �g 1 ,0 �g peptide 35 en 36 �g per mi peptide 25 en 26 mlfmin 
tv na 2 uur 23 �g 29 �g 1 140 en 1410 �g per mi 70 en 102 mi/min 0 
\0 



Ook Jones (259F), die de HOPR-uitscheiding met de urine bestudeerde bij 
80 normalen van 5-50 jaar, vond een duidelijke samenhang tussen de grootte 
van deze uitscheiding en de groei. Hij onderscheidt vijf groeiperioden, namelijk :  

een langzame van 2- 6 jaar, 
een gestadige van 6-12 jaar, 
een versnelde van 12-14 jaar, 
een maximale van 14-16 jaar, 
een afnemende van 16-20 jaar, 

en dit komt in zijn tabel (20) goed tot uiting. 

Tabel 20 Hydroxyproline-uitscheiding in de 24-uurs urine bij 80 normale personen van 5 tot 
49 jaar zonder dieet 
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Hydroxyproline en dieet 

Ziff en ook Prockop (417B) vonden, dat het geven van een vleesrijke maaltijd 
nauwelijks effect had op de 24-uurs excretie van hydroxyproline met de urine. 
Zij gaven nu dieren, die op HOPR-arm dieet (minder dan 100 mg HOPR per 
dag met vooral weinig vis, vlees en gelei) met ruim voldoende calorieën en vi
taminen stonden, verschillende toegiften en vonden het volgende (fig. 30) : Bij 
het geven van vier gram vrij HOPR of PR (proline) in één, twee of vier doses 
op drie achtereenvolgende dagen, trad geen noemenswaardige stijging op van 
de totale HOPR-excretie, doch wel een sterke stijging van de uitscheiding van 
het vrije HOPR. 
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Twaalf gram HOPR extra gaf nog een sterker effect op de excretie van het 
vrije HOPR, doch had eveneens geen effect op de uitscheiding der HOPR-pep
tiden. 

Bij het geven van een mengsel van aminozuren, die in gelatine zitten, trad 
geen stijging op van de uitscheiding van HOPR-peptiden. 

1 1 1 I a: 300 :::> :::> 
� 
a: 2�0 � 
" • VRI) HYDROXYPROLINE :IE 
� 0 HYDRDXYPRDtiNE • ... 200 z REPTIDEN 

� a: .. >- •�o >< 0 a: 0 >-::t 
... z 100 : 
ii: :::> 

•o Jl��� JlJl] iJlJl�. h Ir 
PERSOON AF JA R S R F  A F  J R  R B  RF AF  JA AS. R F  AF  JJI R B  ltF A F  J R. A.l A F  

SUPPLEMENT HYOROXY· HYDROXY· AMINOZUREN GELATINE 
GEEN urr a or. 

OP HET DI�ET PROLINE 4 a•. PROLINE 12 111. GELATINE 21 gr. 

Fig. 30 Invloed van het gebruik van hydroxyproline en gelatine op de uitscheiding van 
vrij hydroxyproline en hydroxyproline-pepten. 

Vijf gram gelatine gaf geen verhoogde uitscheiding van de vrije of de gebon
den vorm van HOPR. 

28 gram gelatine gaf een 21/rvoudige stijging van de uitscheiding van het 
vrije HOPR en een vier- tot vijfvoudige stijging van de HOPR-peptidenuit
scheiding, doch de hoeveelheid HOPR die nu meer werd uitgescheiden, bedroeg 
slechts 2,5 procent van de hoeveelheid HOPR in de 28 gram gelatine (4 gram 
HOPR). 

100 gram gelatine gaf nog een duidelijker verhoging van de HOPR-uitschei
ding van de beide fracties. 

Vier gram HOPR met een mengsel van de aminozuren, die in gelatine zitten, 
gaf een hogere uitscheiding van vrij HOPR dan optrad met vier gram HOPR 
alleen. 

Vier gram HOPR samen met gehydrolyseerde caseïne, met acht gram proline 
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of met glutaminezuur, gaf ook een hogere excretie van het vrije HOPR dan op
trad met vier gram HOPR alleen. De uitscheiding der HOPR-peptiden bleef 
echter ongewijzigd door deze combinaties. 

Het geven van alleen glutaminezuur of gehydrolyseerde caseïne deed niets. Pa
tiënten met het syndroom van Marfan reageerden op al deze diëten als normalen. 

Dat het geven van praline of glutaminezuur een verhoging van de HOPR
excretie geeft, kan volgens Praekop (41 7B) liggen aan een competitie-effect van 
deze stoffen bij de terugresorptie van HOPR in de tubuli. 

Schäfer (487c) vond bij een congenitale afwijking in de prolinestofwisseling, 
waarbij het serumpraline te hoog is, een verhoogde 24-uurs excretie van HOPR 
en glycine met de urine, hoewel de serumspiegels voor deze twee stoffen nor
maal waren. 

Hij zoekt de verklaring hiervoor in het feit, dat ook bij normalen het tubu
laire transportsysteem van deze drie aminozuren in de nier gemeenschappelijk  
is, en de nier dus, als zij veel praline aangeboden krijgt en uitscheidt, ook min
der hydroxyproline en glycine terugresorbeert, zoals ook uit het intraveneuze 
geven van praline aan normale personen bleek. 

Scriver (4900) vond hetzelfde, doch het bleek hem tevens, dat a. de verhoog
de uitscheiding van hydroxyproline en glycine met de urine bij het geven van 
een praline-infuus niet gepaard ging met een verhoging van de serumwaarden 
voor deze twee stoffen ; b. de typische aminoacidurie, die beperkt bleef tot deze 
drie aminozuren, pas optreedt tegen dat de Tm voor praline bereikt was. Waar
schijnlijk wordt dus praline het gemakkelijkst door de tubulus getransporteerd, 
en pas als aan dit transport te hoge eisen gesteld worden (in de buurt van de 
Tm), worden de andere twee aminozuren minder teruggeresorbeerd. Bij het 
geven van een hydroxyproline-infuus trad ook een verhoogde uitscheiding van 
deze drie aminozuren met de urine op. Summer (486) vond bij een belasting van 
kinderen met praline per os wél een verhoging van het serumhydroxyproline
gehalte. 

Praekop (417b) onderzocht bij twee normale vrouwen (op een HOPR-arm 
dieet) de plasmaspiegels en de excretie van zowel vrij als gebonden (peptide
vorm) HOPR (bepaald volgens eigen methode (414)) vóór en na een gift van 
25 gram gelatine, en vond (tabel 21 ) :  

Ofschoon de  hoeveelheden gebonden en vrij HOPR in het serum basaal ver
gelijkbaar waren, werd veel meer HOPR in peptidevorm uitgescheiden, zowel 
nuchter als twee uur na de gelatine ; dus ligt de clearance van HOPR-peptiden 
hoger dan die van het vrije HOPR. 

Het geven van een HOPR-arm dieet gedurende drie tot zes weken gaf geen 
daling van de HOPR-excretie per 24 uur, en deze daling trad evenmin op als 
direct in aansluiting hierop nog drie dagen lang een eiwitarm hydroxyproline-
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loos dieet gegeven werd, hoewel de rest N- en de totale aminozuuruitscheiding 
hierbij daalden. Ook vasten heeft geen invloed op de HOPR-excretie. 

Mei/man (364h) beschouwt het hydroxyproline, daar het, behalve voor een 
klein percentage in elastine, in geen ander Iichaamseiwit gevonden wordt dan 
in collageen, in vivo als een label voor het collageen. Bij afwezigheid van exo
gene bronnen als gelatine of een collageenrijk dieet, scheiden mensen een min 
of meer constante hoeveelheid HOPR uit, en wel voornamelijk in de peptide
vorm. Het vrije HOPR vormt, zelfs bij een grote "intake" ervan, nooit meer dan 
een paar procent van het totaal uitgescheiden HOPR. 

Op een dieet vrij van hydroxyprolinebronnen is, volgens Meilman, de hoe
veelheid HOPR in de urine evenredig met de, bekend lage, " turnover rate" van 
collageen. 

Een hoge uitscheiding van hydroxyproline wordt gevonden bij het syndroom 
van Marfan, bij kinderen, in gevallen van verbranding, hyperparathyreoidie, de 
ziekte van Paget en acromegalie, en soms bij thyreotoxicose, terwijl  de gemid
delde uitscheiding, vooral van het vrije HOPR, ook verhoogd zou zijn bij osteo
porose (3 14F). 

Een lage uitscheiding vindt men bij allerlei vormen van slechte groei, bijvoor
beeld het cretinisme, de hypofysaire dwerggroei en het syndroom van Hurler, 
en bij de Sheehan. 

Samenstelling van de hydroxyprolinepeptiden 

Men weet nog weinig van de samenstelling en het aantal van de hydroxy
prolinepeptiden en hun variaties bij ziekten. 

Wij geven hierover nu de literatuurgegevens : 
Westall (536) toonde in de urine met papier- en kolomchromatografie een 

peptide aan, dat gelijke hoeveelheden HOPR en PR bevatte. 
Mechanic (1 960) identificeerde twee peptiden, die respectievelijk (HOPR 4, 

PR 4, glutamine) en HOPR (HOPR, PR 3, glutamine 9) bevatten. 
Biserte (45) vond het diketopiperazine van proline-hydroxyproline bij rachi

tis-kinderen en dacht, dat dit bij de isolering ontstond door een cyclisatie van 
het di peptide : HOPR - PR. 

Kibriek vond met de chromatografie, gebaseerd op het principe der ionenuit
wisseling, in de urine van vijf personen steeds vijf pieken. Hij vond de twee pep
tiden van Mechanic niet, doch wel het diketopiperazine van Biserte. 

Mei/man (364h) vond volgens dezelfde methode eveneens vijf pieken van hy
droxyprolinepeptiden. Hij ging nu de grootte van de totale HOPR-excretie na, 
alsook de grootte van deze vijf componenten bij normalen, bij normalen die 
gelatine extra kregen, bij vrouwen direct post parturn (involutie van de ute
rus) en bij verschillende bindweefselziekten, dit alles bij een HOPR-arm dieet. 
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Het totaal der HOPR-excretie was alleen duidelijk verhoogd bij patiënten 
met het syndroom van Marfan, bij welke ze gemiddeld 80 rog per 24 uur be
droeg. Bij alle andere patiënten bleek de uitscheiding 30-60 mg/24 uur, volgens 
een modificatie van de methode van Neuman en Logan. 

Bij het geven van gelatine vond Meilman ook enige verhoging van het vrije, 
zowel als van het gebonden HOPR. Post parturn bleek er alleen de eerste dag 
een verhoging van de totale uitscheiding van HOPR te bestaan. 

Het bleek, dat de relatieve grootte der vijf hydroxyprolinepeptiden pieken 
bij normalen op vrij dieet, bij extra gelatinegift aan normalen, bij patiënten 
met L.E., sclerodermie, het syndroom van Hurler, reumatoïde arthritis, bij 
gravidae direct post parturn en ook bij patiënten met het syndroom van Mar
fan, identiek was. Er bestond dus slechts een kwantitatief verschil in de grootte 
van alle pieken bij de verschillende groepen. 

De gevonden pieken werden als volgt geïdentificeerd : 
Piek A is het diketopiperazine van proline en hydroxyproline (een kunstpro-

dukt). 
Piek B bevat slechts vrij hydroxyproline. 
Piek C; hiervan is de samenstelling nog onbekend. 
Piek D bevat in ieder geval HOPR en glutamine. 
Piek E is HOPR + PR, en hieruit ontstaat bij de scheidingsprocedure diner-

daad vrijwel zeker piek A. 
Piek F is een verbinding van HOPR - PR en glycine. 
Van de beschreven pieken komen E en F zeker in collageen voor. 
Prockop (417D) vond bij zijn proeven in de urine (zie pag. 179) drie soorten 

hydroxyprolinepeptiden met een halfwaardetijd van respectievelijk 1 , 5  en 50 

dagen. Waarschijnlijk komen de eerste twee uit het oplosbare collageen, en de 
laatste uit het onoplosbare. 

Inderdaad was na vijftien uur de specifieke activiteit van de urine te vergelijken 
met die van oplosbaar, en na 28 dagen met die van onoplosbaar collageen. Na 
vier weken kon deze specifieke activiteit in de urine nauwelijks meer uit het 
oplosbaar collageen komen, daar de specifieke activiteit daarin zeer laag was. 
De relatieve bijdragen van het oplosbare en het onoplosbare collageen aan de 
specifieke activiteit in de urine zijn uit te drukken in de formule : 

f 1  x 1 + f2 x 2 = x 3, 
als f 1  de fractionele bijdrage van het oplosbare collageen aan het HOPR in de 
urine is, f2 die van het onoplosbare, en X I ,  X 2 en X 3 de specifieke activiteiten 
van het oplosbare en het onoplosbare collageen in urine zijn. Uiteraard is 
f1 + f2 = 100. Na 28 dagen betekent dit, dat ongeveer 70 procent van het 
HOPR in de urine uit onoplosbaar collageen komt. 
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H Y P O T H E S E N  

Welke zijn nu de verschillende opvattingen over de oorsprong van het hy-
droxyproline in de urine? 

De belangrijkste zijn wel : 
A. Dat het voornamelijk uit het dieet komt. 
B. Dat het voornamelijk van collageenafbraak komt. 
C. Dat het voornamelijk afkomstig is uit het oplosbaar collageen en dat de 

grootte van de excretie dus evenredig is met de opbouw van collageen. 
Vóór A pleiten de gegevens van Ziff (556) en Prockop (417a) over de verho

ging van de HOPR-uitscheiding bij het geven van 28 gram gelatine. 
Tegen A pleit sterk, dat de HOPR-excretie ongewijzigd blijft bij vasten en 

na drie tot zes weken hydroxyproline-arm dieet, en zelfs als hierna nog drie da
gen hydroxyprolineloos, eiwitarm dieet gegeven wordt (288a). Bovendien pleit 
de zeer constante HOPR-excretie bij grote groepen normale personen zonder 
dieet hier ook sterk tegen. 

Er is ook geen diurnale variatie in de HOPR-excretie, noch enige verandering 
hierin bij dehydratie of hyperhydratie, zelfs niet bij een drievoudige verandering 
van het urinevolumen, en de HOPR-excretie is eveneens onafhankelijk van fac
toren die de uitscheiding van andere aminozuren beïnvloeden. 

Vóór B en C pleit, dat Meilman (364h) in de urine minstens twee HOPR
peptiden vond, die ook in collageen voorkomen. De produkten die in vivo ont
springen aan het lichaamscollageen, zijn echter helaas niet te onderscheiden van 
die welke in de urine komen uit voedselgelatine of collageen. 

Ook de proeven van Stetten (481) pleiten ervoor, dat het merendeel van het 
HOPR in de urine afkomstig is uit het Iichaamscollageen, daar het HOPR uit 
het dieet vrijwel niet geïncorporeerd wordt in het collageen, en toch bijna alle 
HOPR in het lichaam uitsluitend in dit collageen voorkomt (417a). 

ad B. Als het urine-HOPR van de collageenatbraak afkomstig is, zijn er drie 
factoren die de HOPR-excretie kunnen beïnvloeden, namelij k :  

a .  d e  clearance van de nieren ; 
b. de mate van afbraak van het totaal aan HOPR tot ureum en C02; 
c. de mate van collageenafbraak. 
ad a. Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat variaties in de clearance een 

belangrijke rol spelen bij het bepalen van de grootte van de HOPR-excretie. 
Bij kinderen is deze vier tot vijf maal zo hoog als bij volwassenen (556), ter

wijl toch de totale aminozuuruitscheiding bij kinderen lager is. Bij het syndroom 
van Marfan gaat de verhoogde HOPR-uitscheiding samen met een normale 
totale aminozuuruitscheiding. 

ad b. Van de mate van omzetting van HOPR (peptiden) in ureum en C02 

215  



is nog weinig bekend. Bij de proeven van Stetten (481) met het geven van radio
actief HOPR bleek, dat veel N15  in het urine-ureum en -ammoniak teruggevon
den wordt. Prockop ( 417D) denkt, dat onoplosbaar collageen bij zijn afbraak 
voor het grootste deel in de urine komt als C02 en ureum, en slechts voor 
een klein deel als hydroxyproline (fig. 31 ). Volgens hem komt het hydroxypro-

Profine 
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Fig. 31 Hydroxyprolinestofwisseling 

line in de urine dus zowel uit het oplosbare als uit het onoplosbare collageen. 
Er zijn dus grote veranderingen in de collageenatbraak nodig, voordat dit zich 
verraadt door een verhoogde HOPR-uitscheiding met de urine. Men denke bij
voorbeeld aan de involuerende uterus met normale HOPR-uitscheiding met de 
urine. 

ad c. Dit laatste verwaarlozend, kwamen Prockop en Sjoerdsma (417a) tot 
de conclusie, dat de HOPR-excretie evenredig is met de collageenatbraak, waar
voor nog zou pleiten dat beide afnemen met de leeftijd. Ook de verhoogde uit
scheiding van hydroxyproline bij hyperparathyreoidie, botmetastasen en Paget 
pleiten hier volgens sommigen voor. 

Tegen B zou volgens enige auteurs pleiten, dat bij ziekten waarbij door som
migen een verhoogde atbraak van collageen aangenomen wordt, zoals de col
lageenziekten en osteoporose, de HOPR-excretie normaal is. 

ad C. Ziff (556) dacht, ter verklaring van de hogere excretie van HOPR bij 
kinderen ten opzichte van die bij volwassenen, aan de volgende mogelijkheden : 

a. Bij kinderen is er een relatief grote pool van hydroxyprolinepeptiden, die 
gereed ligt voor de collageensynthese, dus een pool van collageenvoorlopers. 

b. Bij kinderen is er een relatief grote hoeveelheid oplosbaar collageen. De 
verhoogde excretie zou dan hydroxyprolinepeptiden kunnen betreffen, die be-
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trokken zijn bij het metabolisme van deze oplosbare, en dus waarschijnlijk cir
culerende, metabool actieve vorm van collageen. 

Tegen de eerste hypothese zou pleiten, dat bij de synthese van eiwitten in het 
lichaam een pool van peptiden als voorlopers niet bekend is. Dat een eiwitarm 
dieet, met als gevolg een vermindering van de eiwitsynthese, geen verandering 
geeft van de HOPR-excretie, kan ook aangevoerd worden tegen de hypothese 
dat het HOPR in de urine afkomstig is van een pool van hydroxyprolinepeptiden. 

Vóór de tweede hypothese van Ziff pleit zeer veel, nl. : 
a. De toegenomen HOPR-excretie bij versterkte groei (kinderen, acrome

galie, toediening van GH of TSH) en de afgenomen HOPR-excretie bij vermin
derde groei of Sheehan. 

Het lijkt onwaarschijnlijk, dat renale factoren hierbij een rol spelen, omdat 
de verhouding renal clearancejfiltration rate per eenheid lichaamsoppervlak 
laag is in de eerste levensjaren, om kort daarna de volwassen waarde te berei
ken en dan constant te blijven. Hoewel een invloed van GH en TSH op de 
nierfunctie bekend is, lijkt het niet logisch hierin de verklaring te zoeken. 

b. De verhoogde uitscheiding van HOPR bij de actieve sclerodermie (444A) 
en de Paget ( 133h) met hun verhoogde botaanmaak. 

c. De verhoogde HOPR-excretie bij hyperparathyreoidie of bij injecties met 
parathyreoidextract bij normalen. 

Dat patiënten zonder botlaesies een normale HOPR-uitscheiding hebben, 
bewijst dat het collageen de bron van de vermeerderde uitscheiding is. 

De HOPR-excretie loopt parallel met de toeneming van de alkalische fosfatase 
in het serum, welke wijst op een verhoogde osteoblasten- en mogelijk ook fibro
blastenactiviteit, en dus op collageenvorming. 

Dull (1 33a) vindt de bepaling van de HOPR-excretie per 24 uur op een vlees
en gelatinevrij dieet een even gevoelige index voor de collageen "turnover" als 
de calciumbalans. 

d. Dezelfde correlatie tussen verhoging van de HOPR-excretie en verhoging 
van de alkalische fosfatase wordt ook gevonden bij de vitamine D-deficiëntie 
en bij de vitamine D-deficiënte rachitis (288a). 

Kibriek (288g) bepaalde bij negen patiënten met pseudohypertrofische spier
dystrofie (een progressieve aandoening die meestal op het vijfde jaar begint en 
waarbij veel spierweefsel vervangen wordt door bindweefsel en vet, dus met 
flinke toename van collageen) de HOPR-uitscheiding met de 24-uurs urine, en 
vond deze steeds verminderd, evenals bij twee patiënten met facioscapulohu
merale spierdystrofie. Hoe dit te interpreteren, is ons nog niet duidelijk. 

Er zijn nog te veel onduidelijke punten om tot een zekerheid te komen, en 
één bepaald gegeven als de verhoogde HOPR-uitscheiding bij de hyperpara
tbyreoidie wordt als uitgangspunt gebruikt voor tegenovergestelde redenerin-
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gen. Vaak zullen ook een verhoogde botaanmaak en -afbraaK hand in hand 
gaan. 

e. Bij scheurbuik is er een verminderde collageenvorming en geen verhoogde 
collageenafbraak. De alkalische fosfatase en de HOPR-excretie zijn laag. Het 
blok ligt hier vóór het oplosbaar collageen. 

f. Bij het lathyrisme, waar het blok voorbij het oplosbaar collageen ligt, is 
dit laatste dus vermeerderd en vinden wij ook een verhoogde HOPR-uitschei
ding. 

Alles bijeen genomen, lijkt de theorie, dat de grootte van de hydroxyproline
uitscheiding per 24 uur met de urine voornamelijk bepaald wordt door de hoe
veelheid oplosbaar, metabool actief collageen, het meest voor de hand te liggen 
en sterk te staan. Wij zullen dus bij toestanden met een verhoogde HOPR-ex
cretie, als het syndroom van Marfan, de verklaring moeten zoeken in een toe
neming van de hoeveelheid oplosbaar collageen. 

G E V O N D E N  B I O C H E M I S C H E  A F W IJ K I N G E N  B IJ H E T  

S Y N D RO O M  V A N  M A R F A N  

A. Afwijkingen in de mucoproteïden 

Bacchus (21) onderzocht zes patiënten uit één familie, die allen een arachno
dactylie, slechte spierontwikkeling, een hoog gehemelte en oogafwijkingen had
den. De laatste werden niet nader omschreven, en over cardiovasculaire afwij
kingen en het vóórkomen van het syndroom in de familie werd niets vermeld. 
De serum-mucoproteïden werden bepaald volgens de methode van Popper, 
welke gebaseerd is op die van Winzler. 

Alle bepalingen werden in duplo verricht. 
Bij 22 normale personen vond hij hiermee een gemiddelde waarde van 

96 ± 6,2 mg per 100 ml, en bij de zes patiënten een van 65,0 ± 4, 7. Volgens de 
methode Popper vonden anderen als normaalwaarde 57-66 mg per 100 ml bij 
in totaal 3 1  personen. De bij normale personen gevonden waarden liepen bij 
de bepalingen van Bacchus uiteen van 92 tot 120 mg per 100 ml, hetgeen ook 
Popper constateerde. 

Daar vitamine C de fibroblastenactiviteit en de vorming van bindweefsel sti
muleert, gaf Bacchus aan drie normale personen 400 mg vitamine C per dag ge
durende zes dagen, en aan een vergelijkbare groep niet. 

Het serum-mucoproteïdengehalte bij normalen bleek door deze vitamine C
toediening niet te veranderen. 

Vier van de bovengenoemde patiënten gaf hij dezelfde dosis vitamine C bij 
het dieet, en de twee overigen niet. Het bleek nu, dat er een significante daling 
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van het, toch reeds lage, serum-mucoproteïdengehalte optrad bij deze patiënten 
door het geven van deze dosis vitamine C. Bacchus verklaring hiervoor is, dat 
door de vitamine C toediening de fibroblastenactiviteit gestimuleerd wordt, 
waardoor meer mucoproteïden naar het bindweefsel zouden gaan. 

Persoonlijk lijkt het ons meer voor de hand liggend om aan te nemen, dat 
bij vitamine C-toediening de polymerisatiegraad van het bindweefsel stijgt, 
waardoor minder mucoproteïden van hieruit naar het serum zullen gaan. 

Bacchus (22) herhaalde later deze experimenten. Hij bepaalde nu weer het 
serum-mucoproteïdengehalte bij zes patiënten, en wel bij vier, van wie twee 
met een Iensdislocatie, uit de eerste serie van zes, en ook nog bij een jongen van 
achttien met de typische habitusafwijkingen, een lensdislocatie, een zeer luide sys
tolische soufile langs de linker sternaalrand, alsook bij een vrouw van 34 jaar 
met de typische habitusafwijkingen en een aneurysma der sinus Valsalvae, zon
der lensdislocatie. Bij beiden kwam het syndroom niet in de familie voor. 

Het serum-mucoproteïdengehalte werd weer bepaald met de methode van 
Popper, het hexosegehalte hiervan met de orcinolreactie, het fucosegehalte met 
de methode van Dische, het neuraminezuurgehalte met de difenylaminoreactie, 
en het serumgehalte aan zure mucopolysacchariden met de methode Bollet (48). 
De serum-mucoproteïden werden ook chromatografisch bepaald met behulp 
van diaethylamino-ethylcellulose. 

Bacchus vond nu bij vijf patiënten een serum-mucoproteïdengehalte van 
68,0 ± 5,5 mg per 100 mi, en bij 40 normale personen een van 94,0 ± 3,0 mg 
per 100 mi. Het verschil was statistisch significant. Ook de serumwaarden van 
hexosen, hexosamine, neuraminezuur en fucose waren significant lager bij zijn 
patiënten dan bij norrifalen (tabel 22), doch vormden een normaal percentage 
van de mucoproteïden, dus bestaat er geen kwalitatief verschil. 

Tabe/ 22. Seromucoidbestanddelen bij het syndroom van Marfan en controles (Bacchus ( 22)) 

Bepaling 

Serornucoid 
Serornucoidhexose 
Serornucoidhexosarnine 
Serornucoidsialic acid 
Serornucoidfucose 

Controles (N = 8) 
als pct. v. totaal 

rng per 100 mi serurn MP 

94,0 ± 3,0 
7,5 ± 0,5 7,9 
9,2 ± 0,029 10,0 
4,2 ± 0,004 4,7 
0,46 0,5 

Marfan (N = 5) 
als pct. v. totaal 

rng per 100 mi serurn MP 

68,0 ± 5,5 
4,8 ± 0,25 7,1 
6,8 ± 0,059 10,0 
3,1 ± 0,012 4,6 
0,1 7  0,25 

Het gemiddelde niveau der serum-mucopolysacchariden (voornamelijk be
staande uit chondroitinesulfaten) bij tien controles was 147 ± 12, 4 �g/100 ml 
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en bij vijf patiënten 374 ± 21,2 Jlg/100 ml. Ook dit verschil was statistisch signi
ficant, doch zijn normaalwaarden liggen aanzienlijk  lager dan die van Bollet 
zelf. Met chromatografie werden in de mucoproteïden drie fracties gevonden, 
zowel bij normalen als bij de patiënten. 

Een bezwaar is, dat Bacchus zo weinig klinische gegevens verstrekte over zijn 
patiënten, dat moeilijk valt uit te maken of deze allen met zekerheid leden aan 
het syndroom van Marfan. Tevens is het tegen de verwachtingen in, dat een 
daling van de serumspiegel van mucoproteïden gepaard gaat met een stijging 
van die der mucopolysacchariden. 

J. James en T. Leeming vonden bij 46 patiënten van McKusick met het syn
droom van Marfan geen afwijkingen in het serum-mucoproteïdengehalte ten 
opzichte van controles (364F), en Lehman (294) bij zes patiënten evenmin. 

B. Afwijkingen in de zure mucopolysacchariden 

Bacchus vond dus een verhoging in het serumgehalte hiervan. Bossers (79J) 
vond geen afwijkingen in dit serumgehalte, bepaald, via papierelektroforese met 
koolhydraatkleuring, bij acht patiënten. 

Berenson (38) ging de 24-uurs uitscheiding met de urine na van mucopro
teïden en zure mucopolysacchariden bij normalen en bij vijf patiënten met het 
syndroom van Marfan. 

Hij verkreeg uit de urines van de patiënten een grof mengsel van mucopro
teïden en zure mucopolysacchariden door dialyse (scheiding van cristalloïden en 
colloïden door dialyse door een semipermeabele membraan), filtratie, concen
tratie bij 80 °C {eliminatie van bij hitte neerslaand eiwit) en precipitatie met al
cohol. Dit met water extraheerbaar mengsel (150-250 mg per 24 uur) bestond 
voor zes procent uit stikstof, drie procent uit "uronic acid", negen procent uit 
hexosamine en zeven procent uit neuraminezuur. 

Ofschoon kleine verschillen bestonden, in de analyse van het grove mengsel, 
tussen de patiënten en normalen, kan toch wel gezegd worden, dat patiënten 
met het syndroom van Marfan een sterk (20-40 maal) toegenomen uitscheiding 
van zure MPS per 24 uur hebben. 

Een elektroforetische scheiding der MPS toonde de aanwezigheid van twee 
stoffen met verschillende loopsnelheden aan, lijkend op die van hyaluronzuur 
en chondroitinesulfaat. Dit laatste werd geanalyseerd als zijnde chondroitine
sulfaat A of C (79C). 

Later (55a) vond Berenson, dat het grove mengsel van MP en zure MPS 
vooral bestond uit chondroitinesulfaat A en C, en verder uit sporen hyaluron
zuur, heparitinesulfaat, en waarschijnlijk ook chondroitinesulfaat B. 

In 1965 vond hij bij zeven patiënten met het syndroom van Marfan een twee-
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tot viervoudige toename van de uitscheiding van mucopolysaccbariden, die nor
maal 5-10 mg/24 uur bedroeg. Zowel bij normalen als bij de patiënten met 
het syndroom van Marfan vormden de chondroitinesulfaten A, B en C bet 
merendeel van de uitgescheiden MPS, terwijl  hij kleinere hoeveelheden chon
droitine, heparitinesulfaat en keratosulfaat vond (79P). 

De uitgescheiden hoeveelheden zure MPS zijn echter volgens hem veel kleiner 
dan die bij het syndroom van Hurler waarbij de uitscheiding tien maal te hoog 
is, zodat een kwalitatie·;� test als die van Berry (41), welke bij het syndroom van 
Hurler vaak positief uitvalt, waarschijnlijk voor het syndroom van Marfan niet 
bruikbaar is (79C). 

K. Meyer (364 en 364!) onderzocht bij drie patiënten met het syndroom van 
Marfan, mannen van respectievelijk 20, 33 en 44 jaar, het ribkraakbeen met als 
controles drie normale mannen van 23-40 jaar. De totale MPS-fractie die ge
ïsoleerd werd, bleek elf tot twaalf procent van het drooggewicht van het kraak
been te zijn bij de patiënten met het syndroom van Marfan, en zestien tot acht
tien procent bij de controlepersonen. Bij de patiënten met het syndroom van 
Marfan bestonden de MPS uit cbondroitinesulfaat C en keratosulfaat in een 
verhouding 1 : 1, en bij de controlepersonen was deze verhouding 2,5 :  I .  In de 
nucleus pulposus is bij normalen deze verhouding ook 1 :  I ,  dus dezelfde als die 
in het kraakbeen bij de patiënten met het syndroom van Marfan. 

Normaliter zien wij bij de veroudering van ribkraakbeenderen : 
a. een geleidelijke afneming van het totaal MPS-gehalte ; 
b. een relatieve toeneming van keratosulfaat t.o.v. chondroitinesulfaat, zo

dat op 60 jaar de verhouding 1 :  1 wordt ; 
c. een vervanging van CH4-sulfaat door CH6-sulfaat. Het kraakbeen van de 

patiënten met het syndroom van Marfan verschilde van dat van hun leeftijds
genoten door a. een lager MPS-gehalte, b. een hoger percentage aan keratosul
faat en c. een behoud van CH4-sulfaat. 

Bij onderzoek van de urine vond Meijer geen kwalitatieve of kwantitatieve 
afwijkingen in de uitgescheiden MPS bij enige patiënten met het syndroom van 
Marfan. 

Hurley (245) vond een normaal hexosaminegehalte in de aorta bij alle vijf 
patiënten met het syndroom van Marfan bij wie hij dat bepaalde. Hij onder
zocht stukjes aorta uit de buurt van een gebied waarin macroscopische laesies 
bestonden, doch die zelf macroscopisch normaal leken. 

Microscopisch vond hij een gegeneraliseerde toename van de grondsubstan
tie + de Iocale ophopingen in pseudocysten. Dat het hexosaminegehalte 
toch normaal is, pleit er volgens hem voor, dat er in werkelijkheid geen ver
hoging is van het MPS-gehalte, doch een verminderde polymerisatie van de 
grondsubstantie. 
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C. Afwijkingen in het hydroxyproline 

Sjoerdsma (465) onderzocht de totale uitscheiding van hydroxyproline in de 
24-uurs urine bij verschillende groepen personen, met een eigen modificatie van 
de methode van Wiss en vond hierbij het volgende (tabel 23 en fig. 32). 

Tabel 23 Vrij en totaal hydroxyproline in de 24-uurs urine van normalen en patiënten met 
verschillende ziekten ( Sjoerdsma (165)) 

Tot. HOPR in Vrij HOPR in 
mg/24 uur mg/24 uur 

Groep Aantal Geslacht Leeft. Gemidd. Variatie Gemidd. Variatie 

Normale volwassenen 12 6 m  6 v  1 8-25 25,1 I4,0- 38,7 0,65 0,1 9-2,16  
Verschillende ziekten 37 1 8  m 19 v 20-77 22,9 I I ,S- 42,5 0,89 0,26-3,26 
Syndroom van Marfan IO S m  2 v  1 7-3 1 61,6 1 6,0-I06,0 2,9 0,55-9,89 
Carcinoïd syndroom 4 9 m  1 v 50-69 34,2 1 6,4- 42,5 1 , 1  0,37-3,1 6  
Syndroom van Ehler-Danlos 6 4 m  2 v  24-62 24,9 14,7- 33,9 2,0 0,50-4,7 
Argyria 1 1 v  36 80,1 5,6 
Kahler I I V 64 5I ,2 5,0 
Non-pulmonary hypertrofie 
osteoarthropathy 1 l m  27 1 1 9,9 5,1 
Osteogenesis imperfecta 4 4 m  6 31 ,9 I 4,1- 41,0 0,36 

In de groep der verschillende ziekten bevonden zich : reumatoïde arthritis, 
asthma bronchiale, arteriosclerosis, cardiovasculaire ziekten, essentiële hyper
tensie, colitis ulcerosa, ileitis regionalis, Hodgkin, emfysema pulmonum, scle
rodermie, hereditaire cerebellaire ataxie, aneurysma aortae van onbekende oor
sprong, obesitas en twee maal een graviditeit. 

Het vrije HOPR vormt bij de normale volwassenen slechts 2,4 procent van 
het totaal aan hydroxyproline, en dit percentage lag bij de patiënten met het 
syndroom van Marfan slechts iets hoger. 

Acht van de tien patiënten met het syndroom van Marfan hadden een da
gelijkse excretie die hoger was dan het gemiddelde bij de normale personen 
(fig. 32). 

Toen equivalente hoeveelheden van de gehydrolyseerde 24-uurs urines van 
twee normalen en van twee patiënten met het syndroom van Marfan papier
chromatografisch werden onderzocht, zag Sjoerdsma bij de patiënten veel hel
derder vlekken voor hydroxyproline dan verwacht werd op basis van de cola
rimetrische bepalingen. 

Hij gaf de patiënten geen HOPR-arm dieet, in tegenstelling tot Ziff (556), 
die met de methode Praekop een gemiddelde uitscheiding van 21 ,8 mg HOPR 
per 24 uur vond bij normale volwassenen, en vier tot vijf maal hogere waarden 
voor kinderen. 
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Fig. 32 Uitscheiding van het totale hydroxyproline in mg per 24 uur 

De totale hoeveelheid aminozuren, die per 24 uur uitgescheiden werden, wa
ren gelijk bij de normalen en de patiënten met het syndroom van Marfan, dus 
vormde de verhoogde hydroxyproline-excretie bij de laatsten geen onderdeel 
van een algemene amino-acidurie. 

Bij de "non-pulmonary hypertrofie osteoarthropathy" daarentegen, ging de 
verhoogde HOPR-excretie samen met een zevenvoudige toename van de totale 
uitscheiding van aminozuren. 

Opvallend was, dat de gemiddelde HORP-uitscheiding bij de kinderen met 
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een osteogenesis imperfecta veel lager lag dan de 62,7 mg, die Ziff als ge
middelde 24-uurs uitscheiding bij normale kinderen vond. 

Breton (60a) schrijft, dat door Biserte bij acht van zijn patiënten met het syn
droom van Marfan constant een verhoogde uitscheiding per 24 uur van een 
diketopiperazinemengsel van proline en hydroxyproline gevonden werd. Hij 
vermeldt helaas niet bij hoeveel patiënten zulks werd nagegaan. Ook bij rachi
tis-kinderen en verschillende andere afwijkingen zou dit voorkomen. 

Tabe/ 24 Hydroxyproline-uitscheiding van patiënten met het syndroom van Marfan en in de 
leeftijd vergelijkbare controles 

Syndroom van Marfan Controles 
Leeftijd No. Hydroxyproline (mg/24 uur) No. Hydroxyproline (mg/24 uur) 

Variatiebreedte Gemiddelde 

1 1  260 3 106-242 170 
1 2  327 3 172-306 218 

13 1 275 2 233-348 290 
1 4  1 512 1 8  1 55-696 353 
1 5  3 102 1 1 3 209 1 2  109-684 385 
17 2 171 238 2 100-124 1 1 2  
1 8  3 85 109 239 2 56-125 91 

23 1 131  4 21 -61 34 
25 1 194 3 37-65 53 

33-38 3 122 136 416 5 13-29 23 

Lekieffre (3 14c) vond, volgens de semi-kwantitatieve methode van Biserte, 
bij alle zes patiënten die hij onderzocht, vijf kinderen onder de elf en één vrouw 
van 38 jaar, geen of slechts een spoortje vrij hydroxyproline en een duidelijk 
verhoogde uitscheiding van een diketopiperazinemengsel van HOPR en PR, en 
na hydrolyse dus duidelijk te grote hoeveelheden proline en hydroxyproline. 

Bij toediening per os van hydroxyproline, proline, gelatine, caseïne enz., rea
geren patiënten met het syndroom van Marfan, zowel voor wat betreft het vrije 
als het totale HOPR, hetzelfde als normale personen (Prockop 417b). 

Ook Lekieffre vond bij twee patiënten met het syndroom van Marfan een 
verhoogde uitscheiding van HOPR per 24 uur. 

Jones (259E) vergeleek de HOPR-uitscheiding met de urine per 24 uur van 
zeventien patiënten met het syndroom van Marfan tussen I 1 en 38 jaar met die 
van 56 leeftijdsgenoten. De HOPR werd bepaald volgens Prockop (tabel 24). 
Praeadolescenten en volwassenen hadden allen een duidelijk verhoogde uitschei
ding, doch zeven van de tien adolescenten niet. Hij hield als eerste wel rekening 
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met de leeftijdsinvloed op de HOPR-uitscheiding, doch niet met die van het 
geslacht, en zijn aantal patiënten is nog te klein voor een statistische waarde 
van dit onderzoek. 
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Hoofdstuk XX 

EIGEN KLINISCH O N D E RZOEK 

H E T  V I N D E N  VAN D E  P A T I Ë N T E N  

V oor de doelstellingen van ons onderzoek, welke wij in de Inleiding beschre
ven, was een der eerste vereisten het vinden van een voldoende groot aantal 
patiënten. Dit bleek een van de zwaarste taken waarvoor wij ons gesteld zagen. 
Wij begonnen ermee in 1958 vanuit Eindhoven door binnen een straal van 
60 kilometer alle internisten, kinderartsen, cardiologen en oogartsen te vragen 
ons bij hun patiënten te introduceren. Hierna hebben wij de patiënten opge
zocht die op de Interne en Oogheelkundige Kliniek van de Groningse Universi
teit bekend waren, althans de weinigen van hen die nog leefden. Als resultaat 
van al deze inspanningen hadden wij toen zeventien patiënten. Vervolgens heb
ben wij een grote familie met vele patiënten ontdekt in het oosten van het land, 
en verwerkten wij de lijst van patiënten, ons verstrekt door de Nederlandse Ver
eniging ter Voorkoming van Blindheid. Ten slotte hebben wij nog door het ge
hele land heen verspreid patiënten gevonden. 

Een speciale localisatie van de verspreide, dus niet in één grote familie ver
vatte, patiënten in een bepaalde streek van het land hebben wij niet gevonden 
en lijkt ons ook niet te verwachten. 

Ten aanzien van de frequentie van vóórkomen van het syndroom van Mar
fan is het nog van belang op te merken, dat wij ons onderzoek noodzakelijker
wijs moesten beperken ; naar onze overtuiging zijn er dan ook in Nederland 
minstens vier à vijf maal zoveel patiënten als wij vonden. 

Samenstelling van de groep der onderzochte personen 

Bij de 247 door ons onderzochte personen bevonden zich naast 122 patiënten, 
die duidelijk leden aan het syndroom van Marfan en 44 familieleden van dezen 
ook 8 1  andere personen bij wie om een of andere reden gedacht was aan het 
syndroom van Marfan. Uiteraard zagen wij veel meer familieleden, die normaal 
leken, zonder dat wij deze allen konden onderzoeken. 

Slechts door het verzamelen van een maximum aan gegevens bleek het moge
lijk, zij het nog steeds moeilijk, de juiste diagnose te stellen. 

Onderzoek van de patiënten 

Naast een uitgebreide anamnese, zoals gebruikelijk in de Interne Kliniek, 
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hebben wij bij alle personen die wij onderzochten, een zeer uitvoerige familie
anamnese opgenomen, speciaal gericht op het vóórkomen van het syndroom van 
Marfan. Ook hebben wij , na het algemeen lichamelijk onderzoek, het voorko
men van de symptomen van het syndroom van Marfan nog apart nagegaan bij 
de onderzochte personen. 

Voor zover mogelijk werd iedere patiënt doorgelicht en verder onderzocht 
met een thoraxfoto en elektrocardiogram, hoewel zulks, vooral bij het gaan 
onderzoeken van patiënten op grote afstanden, vaak bijzonder moeilijk of zelfs 
onmogelijk bleek. 

Tevens namen wij enige uitwendige lichaamsmaten, zoals deze aangegeven 
zijn door Martin (364B), om een objectieve indruk te krijgen van de graad van 
verlenging der extremiteiten. 

Als zodanig maten wij : 
Lichaamslengte: De verticale afstand tussen het hoogste punt van de schedel 

en de grond. 
Spanwijdte: De rechtlijnige afstand tussen beide dactylia (punt aan de voor

rand van de middenvinger-top, dat bij hangende arm het diepst ligt) bij ge
strekte, horizontaal zijwaarts gehouden armen. 

Gewicht: Met alleen onderkleding, in kg. 
Armlengte: De afstand acromion (het punt aan de zijkant van de processus 

acromialis van de scapula, dat bij rechtopstaan en afhangende arm het meest 
zijdelings gelegen is) tot dactylion, bij horizontaal gestrekte arm. 

Hand/engte: De afstand van het middelpunt van een lijn tussen beide stylia 
(punt van processus styloideus dat bij hangende arm het meest distaal ligt) tot 
het dactylion van de middenvinger. 

Vinger/engte: De afstand van falangion (het punt aan het proximale einde 
van de grondfalanx, dat aan de dorsale omslagrand van de gewrichtsvlakte ligt) 
tot dactylion. 

Beenlengte: De afstand van spina iliaca ventralis superior (het meest naar 
onder gelegen deel hiervan) tot resp. het midden van de malleolus externus en 
de grond onder de rnaBeolus externus. 

Voetlengte: De afstand van pternion (meest naar achteren gelegen gedeelte 
van de hak) tot akropodion (meest naar voren gelegen gedeelte van de grote 
teen). 

Lengte grote teen: De afstand phalangion tot akropodion. 
Alle lengtematen drukken we uit in cm (absoluut) en ook geven wij ze als 

procent van de lichaamslengte. 
Uiteraard zullen deze metingen, die nogal eens op kleine zolderkamertjes bij 

niet intelligente patiënten met contracturen verricht moesten worden met een 
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eenvoudige metalen centimeter, niet altijd geheel aan de ideale criteria van 
Martin (364B) voldoen, al werd het gemiddelde van de metingen aan beide zij
den genomen. 

Daar wij de patiënten door het hele land zagen, was het ons niet mogelijk bij 
een voldoende aantal van hen een betrouwbare metacarpaal- of falangeaalindex 
te bepalen (Roentgen). 

Familieonderzoek 

Bij alle onderzochte personen hebben wij dus door een uitvoerige anamnese 
getracht uit te maken of er patiënten met het syndroom van Marfan in hun fa
milie voorkwamen, of althans afwijkingen die een onderzoek in deze wenselijk 
maakten. Deze anamnese werd steeds aangevuld met een verzoek om inlichtin
gen aan de huisarts en meestal ook aan specialisten. 

Indien er ook maar enige verdenking ontstond op het bestaan van het syn
droom van Marfan bij iemand in de familie van de onderzochte patiënt, dan 
werd zulks verder persoonlijk nagegaan. Wij hebben er trouwens naar gestreefd 
om, ondanks het feit dat ons onderzoek niet als erfelijkheidsonderzoek was op
gezet, zoveel mogelijk familieleden van de patiënten te zien, en wel vooral de 
ouders. De familieanamnese immers, hoe uitgebreid ook, bleek nogal eens on
betrouwbaar, zelfs bij intelligente patiënten, en wel voornamelijk in positieve 
zin. Als men meemaakt dat een patiënt uit de laatste klas van de middelbare 
school zijn broer beschrijft als volledig normaal voor wat lichaamsbouw en 
ogen betreft, terwijl deze broer een zware myopie en lensdislocatie bleek te 
hebben, twee meter lang was en een der meest uitgesproken gevallen was die ik 
ontmoette, dan leert men dat men zulke familiegegevens, hoe zorgvuldig ook 
opgenomen, niet te hoog moet aanslaan en dat, wil men tot een gefundeerd oor
deel komen, men de familie zelf moet onderzoeken. 

Vooral de vals-positieve familieanamnese heeft ons veel werk bezorgd, het
geen zeer verklaarbaar is als men bedenkt, dat er uiteraard in vele families fre
quent personen voorkomen met "slechte ogen" zonder dat hier veel conclusies 
uit te trekken zijn en dat de habitusafwijkingen van familieleden wel zeer uit
gesproken moeten zijn om een voldoende houvast te bieden. Bovendien mag 
men bij de meeste patiënten niet informeren naar het bestaan van cardiovascu
laire afwijkingen in hun familie, om ze niet onnodig de vrees te geven dat ze 
zelf iets aan het hart hebben. 

In de familie van de onderzochte patiënt waren gemiddeld minstens drie per
sonen bij welke men, volgens de in de anamnese verstrekte gegevens, aan het 
bestaan van het syndroom van Marfan zou kunnen denken. Onvolledige adres-
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sen, het niet bekend zijn van de naam van de huisarts, onvolledige of ontbrekende 
gegevens van de huisarts en de tactische problemen bij het benaderen van deze 
familieleden, maakten het wel zeer moeilijk  al deze personen op te sporen en 
zelf te zien. Gelukkig zijn we hierin toch vrijwel volledig geslaagd. De corres
pondentie omvatte ruim 4600 brieven, en voor het bezoeken van de patiënten 
werden ongeveer 30.000 kilometers afgelegd. 

DIAGNOSE 

De criteria die wij aanhielden voor het stellen van de diagnose "Syndroom van 
Marfan" zijn gebaseerd op die van Lynas (304, pg. 167). 

De groep der cardiovasculaire afwijkingen noemden wij slechts positief als 
er een duidelijke aorta-insufficiëntie was zonder aanwijzingen voor een lues of 
reuma, een duidelijke roentgenologische verwijding van de aorta, of bij het be
staan van ernstige hartafwijkingen, waarvan mocht worden aangenomen, dat 
ze congenitaal en/ of hereditair waren. 

De groep der oogafwijkingen noemden wij slechts positief als er een dislocatio 
lentis was, een iriscoloboom of blauwe sclerae. 

De groep der habitusafwijkingen noemden wij slechts positief als meer dan 
vijf van de volgende symptomen duidelijk aanwezig waren : I. hoog smal ge
hemelte, 2. grote slappe oren, 3. sternum excavatum of carinatum, 4. een ver
kromming van de wervelkolom, 5. overbeweeglijke gewrichten, 6. varices enjof 
herniae, 7. contracturen, 8. hypotone spieren, 9. laag gewicht, dunne extremi
teiten en weinig subcutaan vet, 10. afwijkende maten. 

Van de door ons genomen maten bleken wij in de literatuur de beste vergelij
kende gegevens te kunnen vinden ten aanzien van de lengte, de spanwijdte en 
de arm-, hand- en middenvingerlengte. Als drie van deze vijf maten significant 
afwijkend waren in positieve zin ten opzichte van de vergelijkende maten uit de 
literatuur, dan meenden wij hierin een steun voor de diagnose te kunnen zien. 
Voor de lichaamslengte en de spanwijdte gingen wij voornamelijk af op de ge
gevens van J. F. de Wijn (553F). De gegevens over de andere drie maten ont
leenden wij aan het handboek van Martin, de Tabulae Biologicae en aan de ge
gevens ons ter beschikking gesteld door het Antropologisch Instituut van de 
Universiteit van Amsterdam. Wij beschouwden de armlengte als pathologisch 
als deze 45 of meer procent van de lichaamslengte was, tenminste boven de leef
tijd van elf jaar ; onder die leeftijd werd de maat positief genoemd als het per
centage 0,5 procent hoger was dan het gemiddelde voor de leeftijd. 

Als normaalwaarden voor de armlengte, uitgedrukt in percentages van de 
lichaamslengte, vonden wij : 
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pct. pct. pct. pct. 
2 jaar 41 ,7 8 jaar 43,5 
4 jaar 42,0 10 jaar 43,6 
6 jaar 43, 1  43,0 12 jaar 44,2 44,2 

De handlengte beschouwden wij als positief indien deze meer dan 1 1 ,5 pro
cent van de lichaamslengte was, en de middenvingerlengte als deze meer dan 
6,5 procent van de lichaamslengte bedroeg. 

In de tabellen der patiënten wordt dus met "maten +" bedoeld, dat drie of 
of meer van deze maten positief waren. 

De hand- en de vingerlengte beschouwden wij nog apart, omdat immers vol
gens de meeste onderzoekers de uiteinden der ell.tremiteiten relatief het meest 
verlengd zijn. Als de som van beide percentages (van de lichaamslengte) minder 
was dan 1 8,2, noemden wij dit - ; als ze 1 8,2 of hoger was -:- , als ze 1 8,6 of 
hoger was + + ,  en als ze 19,0 of hoger was + + +. 

Ook berekenden wij nog de verhouding tussen de absolute lengten van arm 
en middenvinger, om te zien of er een naar distaal toenemende verlenging der 
extremiteiten was, en om niet afhankelijk te zijn van een mogelijk door wervel
verkromming verminderde lichaamslengte. Als de middenvingerlengte 14,5 of 
meer procent van de armlengte bedroeg, werd dit als pathologisch beschouwd. 

De afstand spina iliaca anterior superior tot malleolus externus was normaal, 
volgens onze gegevens, kleiner dan 55 procent van de lichaamslengte, en de af
stand spina iliaca antedor superior tot de grond kleiner dan 59 procent van de 
lengte. De voetlengte beschouwden wij als pathologisch als deze tot 7 jaar meer 
dan 1 5,ï, van 7-12 jaar meer dan 1 5,5, en na het veertiende jaar meer dan 14  
procent van de lichaamslengte was. 

I N D E L I N G  D E R  GROE P E N  O N D E R Z O C H T E  P E R S O N E N  

Mmfan I 

Groep A: Habitusafwijkingen, oogafwijkingen en cardiovasc. afwijkingen 9 
Groep B: Cardiovasculaire- en oogafwijkingen . 2 
Groep C: Habitus- en oogafwijkingen . 58 
Groep D: Habitus- en cardiovasculaire afwijkingen 8 

Marfan // 

Groep Ea: Oogafwijkingen en patiënt in de familie . 
Groep Eb: Cardiovasculaire afwijkingen en patiënt in de familie . 
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Groep Ec: Habitusafwijkingen en patiënt in de familie . 24 
Groep Fa: Oogafwijkingen . 16  
Groep Fb: Cardiovasculaire afwijkingen . 6 
Groep Fe: Habitusafwijkingen. 13  
Groep H: Normale familieleden . 44 
Groep K: Uitvallers 46 

Buiten de beschreven families zagen wij zelf nog zes patiënten van wie mag 
worden aangenomen, dat ze aan het syndroom leden, doch bij wie een onder
zoek onmogelijk was, en wij hoorden van collegae nog van negen patiënten bij 
wie zulks ook niet kon. 

De patiënten werden in deze groepen genummerd te beginnen met de jongste 
en zonder onderscheid van geslacht. 

G E G E V E N S  VAN D E  O N D E R Z O C H T E  P E R S O N E N  

Het leek ons, gezien het zeer grote aantal onderzochte personen, het meest 
overzichtelijk om de gegevens onder te brengen in een tabellengroep (25), waarin 
zowel de anamnese, de familiegegevens, de bevindingen bij lichamelijk onder
zoek en de maten, als de uitslagen van het onderzoek van het hydroxyproline
gehalte van bloed en urine vermeld staan. 

Als toelichting op deze tabellen, het volgende : 
Het nummer (Nr) geeft aan de groep waartoe de patiënt behoort en de volgorde 
in die groep ; de eerste patiënt in een groep is de jongste. 
Onder geslacht (Gs) betekent M = mannelijk  en V = vrouwelijk. 
Met L.o wordt aangegeven de leeftijd waarop de patiënt door ons onderzocht 
werd. 
In de kolomfamilie (Fm) betekent + de aanwezigheid van één positief familie
lid, + + de aanwezigheid van twee of drie positieve familieleden, en + + + de 
aanwezigheid van meer dan drie patiënten in de familie. Met - wordt bedoeld 
geen patiënt in de familie volgens de anamnese, met - - geen patiënt in de fa
milie volgens de anamnese en de gegevens van de huisarts, en met - - - be
doelen wij dat er geen patiënt met het syndrO(!>m van Marfan in de familie voor
komt volgens de anamnese, de gegevens van de huisarts en een eigen onderzoek. 
Met L.l wordt bedoeld de lichaamslengte in centimeters. 
Met Sw wordt bedoeld de spanwijdte in centimeters. 
Met Gw wordt bedoeld het gewicht in kilogrammen. 
Met Ar wordt bedoeld de armlengte in centimeters. 
Met Ha wordt bedoeld de lengte van de hand in centimeters. 
Met M.V wordt bedoeld de lengte van de middenvinger in centimeters. 
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Met Sp-m wordt bedoeld de afstand van spina iliaca ventralis superior tot mal
leolus externus in centimeters. 

Met Sp-G wordt bedoeld de afstand van spina iliaca ventralis superior tot de 
grond onder de malleolus externus in centimeters. 

Met Vt wordt bedoeld de voetlengte in centimeters (in de derde kolom is 
onder dit hoofd een schoenmaat opgegeven). 

Met Gt wordt bedoeld de lengte van de grote teen in centimeters. 
Met Ct wordt bedoeld het bestaan van contracturen aan de ledematen (de 

delen waarin ze gevonden worden zijn aangegeven). 
Voor de gewrichten worden door de gehele tabel heen de volgende afkortingen 
gebruikt : S = schouder, El = elleboog, P = pols, V = vinger, D = duim, 
MCP = metacarpofalangeaal gewricht, lP = interfalangeaal gewricht, H = 
heup, K = knie, Pa = patella, En = enkel en T = teen. 
Onder contracturen betekent A = arm en B = been. In deze en de volgende 
kolommen tot de kolom H + V  betekent + dat een kenmerk in lichte mate, 
doch duidelijk aanwezig is, + + dat het er evident is, en + + + dat het zeer 
uitgesproken is. 
Met Sm wordt bedoeld sténomélie, dus dunne ledematen. 
Met D wordt bedoeld de dolichocéfalie. 
Met G wordt bedoeld het typische lange smalle gelaat. 
Met Vh wordt bedoeld het hoge en/of smalle gehemelte (h = hoog en s = smal). 
Onder Ka (kaken) rangschikken wij de irregulaire tandinplanting (I) en de prog
nathie (P). 
Met Or worden bedoeld de oren, die groot (g), wijd uiteenstaand (w) en slap (s) 
kunnen zijn. 
Onder Sn (sternum) betekent E = excavatum, C = carinatum, AsT, Li + = 
asymmetrische thorax met aan de voorzijde uitpuilende linker thoraxhelft en 
AtT = astbene thorax. 
Onder Wk (wervelkolom) betekent S = scoliose, K = kyfose, Lo = lordose, 
C = cervicaal, T = thoracaal, Lu = lumbaal en KS = kyfoscoliose. 
Onder Kn (knieën) betekent Vr = varus, Vg = valgus, R = recurvatus en 
HP = hoogstand der patellae. 
Onder Vt (voeten) betekent P = planus, Vg = valgus, Vr = varus, kv = klomp
voet, C = cavus, Ev = equinovarus en Hv = hallux valgus. 
Onder He (herniae) betekent V =  varices, He = hernia, Ha = haemorrboïden, 
D = diastase der mm. recti en P = prolaps. 
Onder Bd (banden) zijn de gewrichten aangegeven, waarin een overbeweeglijk
heid bestaat. 
Met V (subcutaan vet) en S (spieren) wordt de slechte ontwikkeling hiervan 
bedoeld. 

232 



Van H + V  (hand + vinger) en M (maten) werd de betekenis al eerder aange
geven. 
Met H (habitusgetal) wordt bedoeld het aantal van de tien eerder genoemde 
habitusafwijkingen die aanwezig zijn bij de desbetreffende patiënt(e). 
In de rubriek ogen betekent D.L. = lensdislocatie, L.L. = lensluxatie, S.L. = 
subluxatio lentis en E.L. = ectopia lentis, L.E. = lensextirpatie, H = hyper
metropie, D = dioptrie, S = sferisch en C = cylindrisch. 
In de rubriek cardiov. betekent kl. = klachten, s. = symptomen, s.s = systo
lische souffie en diast. s = diastolische souffie, T. = tensie, Pols r.a = regulair 
aequaal, M.c lijn = de medioclaviculairlijn, V.A.L. = de voorste axillairlijn, 
decomp. = decompensatio cordis, P. = pulmonalis, A. = aorta, st. = ster
num, P.M. = punctum maximum, I.C.R. = intercostaalruimte, v. = vinger, 
Li.V. = linker ventrikel, art. puls. = arteriële pulsaties, X. = roentgenologisch 
onderzoek en E.C.G. = elektrocardiogram. 
Met U.Vol. wordt bedoeld het volumen van de verkregen 24-uurs urine. 
U.Hopr. is de gevonden hoeveelheid hydroxyproline hierin in milligrammen. 
Tevens is aangegeven de leeftijd die de patiënt had op het moment dat wij de 
urine onderzochten, omdat die leeftijd nogal eens niet gelijk was aan de onder
zoekleeftijd. Een 1 teken achter het urinevolumen betekent dat dit, ons inziens, 
te laag was om waarschijnlijk 24-uurs urine te zijn. De uitslag is dan wel op
gegeven in de tabellen, doch niet gebruikt voor de statische beschouwingen. 

Ten aanzien van de gegeven maten dient nog vermeld, dat steeds is opgegeven 
het gemiddelde van de metingen links en rechts, en dat op de bovenste regel 
de absolute maat in centimeters voorkomt, en op de regel eronder de maat als 
percentage van de lichaamslengte. 

Op de derde regel wordt in de kolom lichaamslengte nog opgegeven hoe
veel deze absoluut en percentsgewijs (vierde regel) van de gemiddelde normaal
waarde afwijkt, in de kolom middenvingerlengte hoeveel procent deze vormt 
van de absolute armlengte, en in de kolom voet de schoenmaat. 
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Tabel 25 Klinische gegevens en hydroxyproline-uits/agen, per patiënt gerangschikt 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

A 1 V 7j + + +  142,0 145,0 31,5 63,8 1 7,0 9,7 76,0 
St21 +21,5 102,1 44,9 1 1 ,9 6,8 53,7 

+ 1 5,1 15,2 

Ogen: D.L. en geen miosis. Strabismus convergens. 

22,0 
15,5 
36 

+ 
VT 

+ +  
AB 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80.Li. grens een v. buiten de M.c.lijn. Ictus heffend. Re. grens mediost. 
S.s. 1-2 over de P. P2 luider dan A2.X: duidelijk naar !i. en re. vergroot hart, uitpuilende conus P., aorta 
waarschijnlijk g.b. E.C.G. : re. belasting en hypertrofie (Pulmonaalstenose?). 

9 j :  U.Vol. : 1450 m\ - U.Hopr. : 66,5 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

A 2  M 8j + + +  135,0 1 5 1,5 32,5 66,5 16,5 9,5 81,0 22,0 + + 
St21 +8,5 1 12,5 49,3 12,2 7,0 60,0 16,3 VT AB 

+6,3 14,3 + +  
VT 

Ogen: S.L.cong. Geen miosis. L.E. : Re. Myopie. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 1 5/80. Pols 80 r.a.Li. grens 2-3 v. buiten de M.c. lijn. Re. grens aan re. st. 
rand. lctus diffuus. Geen frémissement. S.s. I over de P. en 1-2 over de A. P2 luider dan A2.X: globulair hart 
naar !i. en re. vergroot, !i.V. te bol, conus P. promineert, aorta lijkt normaal. E.C.G. : li.hypertrofie (Arachno
dactyliehart). 

10j : U.Vol. : 660 ml - U.Hopr. : 31,41 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

A 3  M 1 8j + +  197,0 201,5 65 93,0 24,2 13,2 1 10,0 9,8 + +  + 
St7 +23,0 100,2 47,2 12,1 6,6 55,8 4,9 T AB 

+ 1 1 ,7 14,2 + VT 
Op 1 1  jaar: 1 54,0 163,0 32,6 V 

14 jaar: 173,0 180,0 44,6 
16  jaar : 178,0 190,0 54,5 

Ogen: S.L. Geen miosis. L.E.- Hyperm. Klachten begonnen op 8 jaar. 
Cardiov.: Op 1 1  jaar : Li. grens slechts even buiten de M.c.lijn. S.- en posts.s. aan de punt en luide MI .X: bol hart 
met verstreken taille. Prominerende conus P. Sterke vergroting der li.V., hypoplastische aorta. HARTCATH. :  g.b. 
E.C.G. : negatieve T3, resp. arythmie en compleet R.B.B. Circ.tijd: 6,5. 
Op 18 jaar : Geen cardiale kl. of s. Li.grens in V.A.L. en re. grens mediost. lctus heffend met syst. frémissement. 
S.s. 2-3 over alle ostia met P.M. aan de punt en uitstraling naar oksels en carotiden. A2 1uider dan P2.T. : 130/60. 
Pols 70 r.a. met extrasyst. Goede arteriële pulsaties (Arachnodactyliehart?). 

21 j :  U.Vol. : 2050 ml - U.Hopr. : 38,13 mg 
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G 

G 

G 

Vh 

+ +  

Ka 

+ +  
I 

Or Sn 

+ + 
GW E 
s 

Wk Kn Vt He Bd 

+ +  
SH 
K 

V s H+V M H 

+ +  + 7 

Bijzond.: Eén maal pneumonie. Clinodactylie alleen van de wijsvinger. Tenen l ,  2 en 3 zeer lang en 4 en S g.b. 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ + 
GS C 

AsT 
LI+ 

Wk 

+ 
SLo 
T 

Kn Vt 

+ 
Vg 

+ 
c 

He Bd 

+ 
SEI 
K 

V 

+ 

s H +V M H 

+ + + +  + +  9 

Bijzond.: Trage lichamelijke ontw. Snel moe. Bij inspanning soms bleek en gauw blauw en bovendien soms buik
pijn. Testikels nog niet geheel ingedaald, doch wel in het scrotum. Rozenkransvingers. Derde teen wijkt af naar 
mediaal en ligt over de tweede heen. Loopt opvallend houterig. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ +  + + 
p 

+ +  
E 
Ast 
Li + 

+ 
K 
TL u 

+ 
Hv 

+ 
PV 

+ + + +  + 8 

T 

Bijzond.:Hypernerveus. Diep gegroefde tong. Zwemvliesvorming aan de handen. Vingers naar volair gekromd. 
Verminderde flexie van M.C.P. en LP. gewrichten der pinken. Operatie bilateraal gehad voor hamertenen, en 
nu vrijwel stijve I.P. gewrichten van alle tenen. X voeten : holvoeten, die zeer lang en smal zijn en waarvan de 
grote teen opmerkelijk veel langer is dan de overige. Op 10 jaar was de botleeftijd 13 jaar. Kleine ossa tibiale 
externa beiderzijds. X schedel : sella klein, steil naar boven vóór lopende schedelbasis. X handen : botleeftijd op 
1 1  jaar is 14 jaar. Neiging tot subluxatie M.P. dig. 2 beiderzijds. M.C.I. = 7,82 en Ph.I = 5,2 (Falangeaalindex). 
X ribben, wervels en bekken g.b. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

A 4  M 18j - - - 203,0 201,0 72,8 97,0 25,0 13,5 1 14,0 120,5 29,0 9,0 + +  
+29,0 99,0 48,3 12,3 6,7 56,4 59,4 14,3 4,4 T 
+ 14,3 14,0 48 

Op 201/ljaar 205,0 75 

Ogen: Cong. L.L., L.E.-. Geen miosis. Visus re. met S-14 en C-12:  4/10 en li. oncorrigeerbaar 5/60. 
Anisocorie. Klachten begonnen op 4 jaar. 

Sm 

+ +  
AB 
VT 

Cardiov.: Op 18 jaar : Ongewoon snel verkouden. Lichte dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kl. en geen 
decomp. s. T. : 160/80. Li. grens in M.C. lijn, re. grens mediost. Ictus in 6 I.C.R., heffend met licht diastolisch 
frémissement. S.s. 1 en ook praes.s. over P. en A. Blazende diast.s. 2 over A. en punt. X :  hart niet vergroot, 
dubieuze verwijding van aorta asc., boog en descendens. E.C.G. g.a. 
Op 20 jaar: Geen cardiale kl. Geen decomp.s. Li.grens 1 vinger buiten de M.C. lijn. Re. grens aan li. strand. 
Ictus in 5 I.C.R. Blazende s.s. 1-2 over het gehele praecordium met P.M. over 5 I.C.R. li. parast. en de ictus. 
Zachte s.s over de A. en carotiden. Diast. souffie over het st. uitstralend naar de P. P2 luider dan A2. X :  wat fors 
hart met forse li.V. Lange sterk pulserende aorta, iets uitpuilende conus P. E.C.G. : g.a. Rechtstand. 
Op 201/2 jaar : Geen decomp. kl. of s. T. : 160/65. Hartgrootte als voren. S.s. over het gehele praecordium met 
P.M. over de tweede I.C.R. re. Diast. s. over de 2 en 3 I.C.R. !i. en re. en over de 4-5 I.C.R. li. A2 luider dan P2. 
Fonoc. : duidelijke diast. s. over de A. en lichte mids. s. over de A. met brede tweede toon. Hartcath. :  g.b. 
Apexcurve : korte steile stijging met hierna inzinking in de top die zeer diep is. X: hart van normale grootte, de 
aorta is nu, althans in haar begin, zeker duidelijk verwijd. 

201/l j :  U.Vol . :  1000 mi - U.Hopr. : 51,08 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

A 5  V 23j 177 180,0 70,5 82 21,8 1 1 ,8 101,0 25,2 7,7 + + 
+ 14,5 101,7 46,3 12,3 6,7 57,1 14,2 4,4 VT AB 

+ 8,2 14,4 42 + +  VT 
Op 14 jaar reeds > 170 El 

Ogen: D.L. Geen miosis. L.E.-. H. : 120 !i = re. Strabismus conv. Klachten op 3 jaar. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort, verder geen cardiale kJ. Oedeem, verder geen cardiale s. T. :  145/90. Pols r.a. Li.grens 
in M.c.lijn en re. grens aan li. st. rand. Ictus heffend 4 I.C.R. li. S.s. 1-2 over de punt en 2 over mediost. met muzi
kale bijklank, zonder uitstraling en gelijkblijvend na inspanning. P2 1uider dan A2. X: hart fors, duidelijk ver
brede oorsprong van de aorta. E.C.G. :  verticaalstand en compleet R.B.B. 

25 j :  U.Vol. : 960 mi - U.Hopr. : 43,18 mg 
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G 

+ +  

G 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + +  + +  + +  + + + + + + + + + + +  + +  1 0  
I E s Vr p V PK 

AtT Lu 
AsT He 
Li + 

Bijzond.:Altijd al iets sneller vermoeid dan anderen. 1 maal hemiaoperatie. Zwemvliezen. Op 20'/daar was de 
M.C.I. (metacarpaalindex) : 10,9 en de P.I . : 5,9. X :  thorax zeer lang, smal en ondiep met laagstaande diafrag
mata ; de physiologische thoracale kyfose is nagenoeg geheel verstreken. Opvallend uitgesproken sulcus costa
rius aan vele ribben. Opvallend hoge en smalle (kubische) cervicale en thoracale wervels; opvallend grote proc. 
transv. van de lumbale wervels ; overgangswervel lumbosacraal. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + + + + + + + + + +  + 8 
PI s p V PH 

T Vg 

Bijzond.: Geen. 
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Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

A 6  M 31j + +  
St30 

181 ,0 1 90,0 63,0 83,0 23,0 1 3,0 103,0 1 10,0 28,0 
+ 7 105,0 45,9 12,7 7,2 56,9 60,8 1 5,5 
+3,8 1 5,6 45 

Ogen: D.L. cong. Bilaterale L.E. Geen miosis. H :  1 8  li. en re. 

8,2 + 
4,5 EL 

T 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Laatste 1-2jaar, na een griep, dyspnoe d'effort en hoesten bij inspanning. T. : 140/30. Pulsus celer. 
Li. grens in V.A.lijn en re. grens aan li. stern. rand. Heffende ictus. Diast.s. over Erb en punt, doch het luidst over 
de A., blazend van karakter en muzikaal. S.s. 1-2 over mediost. Thrill over de carotis. P.2 luider dan A2. Lever 
2 v. Gebruikt digitalis. Fonoc: aan de punt en over Erb : holodiast.s. en protos s. en over de A . :  mids.s. en diast. 
decrescendo s. X :  hart : sterk naar li. vergroot, li. V. vergroot, aortaknop sterk geprononceerd en hili gestuwd. 
E.C.G. : I i. belasting. Later toenemende decomp. cordis en vier maanden later dood. Obd. : aneurysma dissecans 
aortae. Mier. : elastische degeneratie aorta media. Myocard g.a.v.b. 

+ 

Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

A 7 M 39j 176,0 1 80,0 60,0 79,0 22,0 1 1 ,8 
St31 + 1 3,0 102,3 44,9 12,5 6,7 

+7,4 15,0 

26,5 8,5 + +  
15,1 4,8 T 
43 

+ +  
AB 
VT 

Ogen: S.L. cong. naar onderen L.E. Miosis. Visus re. : 1 '/2/60 met S + 8 en li. : 0,75/60 met S +8. Astigmatisme. 
Klachten vanaf 4e jaar. 
Cardiov.: Chronisch hoesten. Rookt pakje sigaretten dd. Lichte dyspnoe d'effort en oedemen. Verder geen 
cardiale klachten. Geen decomp.s. Pols r.a. Li.grens I vinger buiten de M.c.lijn en re. grens I v. !i. van het 
st. Blazende s.s. 2 over de punt en 1 over de A. en P. A2 luider dan P2. X. : hart duidelijk vergroot naar li., 
50% van de thoraxbreedte, sterk geprononceerde aortaknop en wat verbrede aorta ascendens. E.C.G. : g.a.v.b. 

42 j: U. Vol. : 2050 mi - U.Hopr. : 43,34 mg - S.Hopr. : 48,6 y 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

A 8 V 44j + +  
St7 

171 ,0 181,0 60,0 
+8,5 105,8 
+5,0 

1 2,0 
7,0 

+ 

Ogen: L.L. naar onderen. Geen miosis. Visus re. : I/300 en li. I/36 met + 1 2. Ablatio retinae. Cataract re. 
Cardiov.: Dyspnoe klachten. T. : 150/80. Pols r.a. Hart vergroot naar li. S.s. over 3-4. I.C.R. !i. X. : licht ge
dilateerd globulair hart met lichte dilatatie van de aorta descendens. E.C.G. : Slurring, horizontale stand met 
sterke kloksgewijze draaiing, ventriculaire extrasystolen, QRS 0, 10 sec. 

46 j :  U.Vol. : 1680 mi - U.Hopr.: 20,90 mg 
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G 

+ 

G 

G 

+ 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + + + + +  + + + + +  + +  + + + +  + 9 
PI E KS R p V SPa 

T En 

Bijzond.: Heeft rachitis gehad. Hoort matig. Grote tenen ingekort. Rondom de excavatie puilt de thorax uit. 
Sterk uitstekende patellae. Contracturen alleen van de drie laterale tenen. Tenen wijzen naar mediaal. 

Vh Ka 

+ +  + 

Or 

+ +  
I 

Sn 

+ +  
c 
AST 
Li + 

Wk Kn Vt 

+ 
Vr 

+ 
Hv 

He Bd V 

+ 

s H +V M H 

+ + +  + 6 

Bijzond.: Kreeg op zijn 38e jaar bilateraal degeneratieve maculaveranderingen met verdere visusvermindering. 
Fundus : sterke myopische veranderingen, peripapillaire atrofie in maculagebied ; sterke atrofievan de choreoidea, 
pigmentophopingen in de retina. Centraal scotoom. Vergrote blinde vlekken. Bij geboorte reeds peeten cari
natum en dolichosténomélie. Debiel. Laat gaan lopen wegens algemene zwakte en de aanvankelijk zeer sterk 
vergrote beweeglijkheid in de gewrichten. Uitpuilende ossa frontalia. Scapulae alatae. Zwemvliezen aan de 
handen. Duimen naar uloair verkromd. Deuk in de neus. Normale testes, kleine penis en normale oksel- en 
pubisbeharing. doch geringe baardgroei. Ulcus duodeni gehad. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ + 
E KS 

T 

Bijzond.: Zwemvliezen. Scapulae alatae. 

Kn Vt He Bd 

+ 
p 

V s H+V M H 

+ 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

A 9 M 48j + + + 1 82,0 1 84,0 58,0 86,5 23,4 1 3,3 106,3 
St1 +8,0 101,1  47,5 12,8 7,3 58,4 

+4,4 15,4 42 

7,0 -1-
3,8 V 

+ +  

+ 
AB 
VT 

Ogen: L.L. naar boven. L.E.-. Miosis. Visus re. met S + 5 :  1 ,5/10 en li. minder dan 1/10. Astigmatisme. Cataract. 
Exopthalmus vooral li. Myopische sikkel in fundo. Klachten begonnen op 6 jaar. 
Cardiov.: Chronisch hoester, die veel rookt en al tien jaar dyspnoe d'effort heeft ; ook angine d'effort. Tensie : 
1 20/20. Pols r.a., celer met extrasyst. Homo pulsans. V.D. licht verhoogd. Capillair pols. Oedeem. Li. grens in 
M.c. lijn, met heffende ictus en re. grens aan li. st. rand. S.s. I punt en s.s. 1-2 en diast. s. 1 over A. met uitstra
ling naar de carotiden, gelijkblijvend na inspanning. X. : hart duidelijk naar I i. vergroot met aorta vorm. Brede 
geslingerde aorta. E.C.G. : I i. H. + belasting. Een half jaar later overleed patiënt aan progressieve aorta-insuffi
ciëntie met decompensatie. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

B I M 4j + + +  101,0 101,0 16,0 42,5 12,0 7,1 53,0 
St5 -3,0 100,0 42,1 1 1 ,9 7,0 52,5 

-3,0 16,7 

57,0 16,4 
56,4 1 6,2 

24 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Myopie. Strabismus conv. Klachten vanaf 2 jaar. 

5,0 
5,0 

Cardiov.: Geen cardiale klachten of s. T. : 120/80. Pols 60 r.a. Hart niet duidelijk vergroot, wel fors. Verdub
belde tweede toon aan de punt. Geen souffies. P2 luider dan A2. X. : Bolle ventrikels vooral li. Opvallend brede 
arcus aortae. E.C.G. : g.a. 

6 j :  U.Vol. : 3501 mi - U.Hopr. : 21,97 mg 

+ 

Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

B 2 V 1 1j 130,0 1 33,0 27,0 59,0 15,5 9,0 
St27 -12,5 102,3 45,4 1 1 ,9 6,9 

-9,6 1 5,3 

71,0 76,0 22,5 
54,6 58,5 17,3 

32 

6,0 
4,6 

+ 
AB 
VT 

Ogen: L.L. L.E.-. Geen miosis. Visus met + 10. re. : 5/10 en li. : 5/5. Strabismus. Klachten vanaf 5 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale klachten of s. T. : 140/90. Pols r.a. met resp. arhytmie. Hart niet vergroot. A2 luider dan 
P2. Tweede toon aan de punt gespleten. S.s. I punt zachter na inspanning. X. : g.a. E.C.G. : g.a. Op 121/2 jaar 
li. grens in M.c. lijn met heffende ictus en re. grens aan li. sternaal rand. S.s. I over punt en A., zachter na 
Valsalva. Over re. carotis een continu geruis 2 met diast. thrill. (fistel?) 

1 2 j :  U.Vol. :  1000 ml - U.Hopr. : 48,14 mg 
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G 

+ +  

G 

+ 

G 

+ 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ +  + + + + +  + +  + + + + + + + +  + 10 
I GS c KS c V p 

T Hv Ha En 

Bijzond.: Visusverandering bij een andere stand van het hoofd. Rachitis. Licht gespleten gehemelte. Piepende 
ronchi, emfyseem. 

Vh 

+ +  

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 

V s H+V M H 

+ +  5 

Bijzond.: Scapulae alatae. Prominerende ossa frontalia. Geen testes in scrotum. In ontwikkeling tijdelijke groei
stoornis gehad. Vergrote beweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka Or Sn 

+ 

Wk Kn Vt 

+ 
Vg 

He Bd V s H+V M H 

+ + +  + 3 

Bijzond.: Arachnodactylie vanaf de geboorte. Bij de geboorte tamelijk klein. Prominerende ossa frontalia. 
Lichte zwemvliesvorming aan de handen. 
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Nr 

c 1 

Gs L.o Fm 

V 2j + +  
St30 

Ogen: S.L. 

L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

87,0 89,0 13,0 39,0 12,0 6,5 45,0 
+ 1 ,0 102,3 44,8 13,8 7,5 51 ,7 
+1 ,2 16,7 

48,0 12,5 4,5 
55, 1 14,4 5,2 

Sm D 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale klachten of s. Linker grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. T. : 105/75. Pols r.a. 
S.s. 2-3 over de punt met uitstraling naar de re. oksel. X. : hart licht vergroot naar li., harttaille opgevuld, 
prominerende conus P. Forse re. hilus. E.C.G. : g.a. 

3 j :  U .Vol. : 410' mi - U.Hopr. : 45,80 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw 

96,0 ? 
-3,0 
-3,1 

Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

10,5 41,0 12,5 7,0 45,5 
42,7 13,0 7,3 47,4 

17,1 

4,8 + 
5,0 ElK 

En 

Ogen: D.L.-. Opvallend grote ogen. Blauwe sclerae. Strabismus en lichte exofthalmus. 

Sm D 

+ +  + 
AB 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 80. Pols r.a. Hart niet vergroot. Geen souffies. P2 luider dan A2. Uitgezette 
venen op thorax en hoofd. X. : hart iets fors, doch niet path. vergroot, wel verplaatst naar li., prominerende 
P. boog, aorta g.b. E.C.G. : g.a. 

5 j :  U.Vol. : 800 mi - U.Hopr. : 39,76 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt 

c 3 V 6j + + + 132,0 13 1,0 22,0 59,0 14,5 8,3 
St1 + 17,0 99,2 44,7 10,9 6,3 

+ 12,9 14,1 

72,5 
54,9 

78,5 21,0 
59,5 1 5,9 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Visus re. en li. : 5/30 met S-13. Klachten vanaf 2 jaar. 

Gt Ct 

6,4 + 
4,8 T 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 80/40. Pols r.a. Li. grens M.c.lijn en re. grens aan li. st. rand. P2 =A2. S.s.l 
over A. = na inspanning. X. : g.a. aan hart en aorta. E.C.G. : g.a. 

8 j :  U.Vol. : 725 mi - U.Hopr. : 42,75 mg 
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G 

G 

G 

+ 

Vh Ka Or 

Bijzo11d.: Geen. 

Vh Ka Or 

Sn 

Sn 

+ +  
c 

Wk 

Wk 

Kn Wt 

Kn Vt 

+ + +  + 
Ks Vr 
T 

He Bd 

He Bd 

V 

V 

+ + +  + 

s 

s 

+ 

H +V M H 

+ + +  + 

H+V M H 

+ + 7 

Bijzo11d .. · Ouders zijn achterneef en -nicht. Eén zus van de grootvader van de vader had een ongelukkig kind. 
Patiënte had cong. flexiecontracturen van de enkels. Het leek of er geen botten in de handen zaten, zo plooibaar 
waren deze. Slechte groei. Hydrocefalus en lang open gebleven grote fontanel. Otitis media gehad, met als rest 
partiële doofheid. Pneumonie gehad. Bij slecht weer pijn in de benen. Haemangiomen op de neus. Obstipatie. 
Sterke overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. Subluxatio van patella, heupen, schouders, knieën en enkels. 
Synostosis van proximale einde van radius en ulna, met beperkte pro- en supinatie. Botleeftijd 7 jaar. Sterke 
osteoporose van handen en voeten. Zeer sterk gekromde claviculae. Prominerende ossa frontalia. M.C.I. : 8,25 
en Ph. I . :  5,4. Hernia diafragmatica I. V.P. : g.b. 

Vh Ka Or Sn 

+ 

Bijzo11d.: Gauw moe. 

Wk Kn Vt 

+ 
Vg 

He Bd 

+ 
SP 
HEn 

V s H +V M H 

+ + + + 6 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 4  M 6j + + +  127,0 128,3 23,0 57,0 16,5 9,0 69,0 75,0 19,8 6,2 
St18 +1 1,0 101,0 44,9 13,0 7,1 54,3 59,0 1 5,6 4,9 

+�7 1 �8 32 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Myopie. Klachten vanaf 3 jaar 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/70. Pols r.a. Hart niet vergroot. Geen souffies. P2 luider dan A2. 

81/> j :  U.Vol. : 1050 ml - U.Hopr. : 72,51 mg - S.Hopr. : 45,3 y 

+ 
AB 
VT 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

c 5 M 7j 141,0 
+ 1 9,0 
+ 13,5 

? 23,8 63,5 18,3 10,0 
45,0 13,3 7,1 

1 5,7 

73,0 77,0 21,5 6,5 
51 ,8 54,6 15,3 4,6 

35 

+ + +  
AB 
VT 

Ogen: S.L. L.E.-. Miosis. Sterke myopie. Plots minder zien bij veranderde houding van het hoofd. Cataract 
re. = li. Klachten begonnen op 1 1/> jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Li. grens in V.A. lijn en re. grens 1 v. li. van het st. S.s. 1-2 over de punt en 
mediost., minder luid na Valsalva. Pols r.a. met extras. en resp. arythmie. Op 3 jaar X :  breed hart en E.C.G. : 
Re. type. 

7 j :  U.Vol. : 4401 mi - U.Hopr. : 60,50 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 6 V 8j + 1 30,0 1 38,0 62,0 1 5,5 9,0 77,0 80,0 21,5 6,0 + + +  
St 10 +4,5 106,2 47,7 1 1 ,8 6,9 59,2 61,5 1 6,5 4,6 T AB 

+ 3,5 14,7 33,0 VT 

Ogen: S.L. L.E. -. Miosis. Klachten vanaf 2 jaar. 
Cardiov: Geen cardiale klachten of s. Hart g.a. 

8 j :  U.Vol : 710 ml - U.Hopr 57,08 mg 

Nr Gs L.o Fm L. 1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 7 V 8j + + +  124,0 125,5 19,4 53,8 14,7 8,7 67,5 71,8 17,5 5,7 + + 
St5 -1,5 101,2 43,4 1 1 ,9 7,0 54,4 57,9 14,1 4,6 AB 

-1,2 1 6,2 VT 

Ogen: Cong. L.L., L.E. Ii. en re. Geen miosis. Visus re. : 10,5/300 na corr. en li. 5/60 na corr. 
Corectopie re. Heterochromie. Troebele cornea re. en iridoconjunctivitis. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 90/70. Pols r.a. Li. grens juist binnen M.c. lijn en re. grens aan Ii. st. rand. 
S.s. 1 over alle ostia = na inspanning, zonder uitstraling. P2 luider dan A2. X. : iets forse li. V. Verder g.a. 
E.C.G. : g.a. 

101/1j : U.Vol. : 4601 mi - U.Hopr. : 38,21 mg 
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G 

G 

+ 

G 

+ 

} 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ + + + 
c s Vr p 

T 

Bijzond.: Scapulae alatae. Subluxatie der duimen. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
PI 

Or Sn Wk 

+ + + +  + 
GS E S 

AtT T-Lu 

Kn Vt 

+ +  + + +  
R Vg 

p 

He Bd 

+ + + +  
He PV 

En 
Pa 

He Bd 

+ +  
V 
KEn 

V s H+V M H 

+ + + + +  + 6 

V s H+V M H 

+ +  + +  + + +  + 8 

Bijzond.: Bij geboorte al dolichosténomélie. Trage lich. ontwikkeling. Fontanel te lang open. Schedel zijdelings 
afgeplat. Scapulae alatae. Sterk uitpuilende ribbenbogen. Enuresis. Hevige dorst. Verminderde spierkracht. 
Subluxatie van onderbeen achter bovenbeen. Botleeftijd 2 jaar te hoog. X. : oogkassen abnormaal gevormd, 
sella g.b., lichte bekkenhoogstand. Hoge alkalische fosfatase (24,7 Bod. E). Behandeld met decaduraboline met 
enig succes. 

Vh Ka 

+ +  
I 

Or Sn Wk 

+ 

Kn Vt 

+ + 
HP p 

He Bd 

+ +  
SP 
EIH 
Pa 

V s 

+ + 

Bijzond.: Van jongsar te lang geweest. Scapulae alatae. Eén maal pneumonie gehad. 

Vh Ka 

+ 

Or 

+ 
G 

Sn Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt 

+ +  
p 

He Bd 

+ +  

V s 

+ + 

H+V M 

+ +  + 

H+V M 

+ +  + 

Bijzond.: Scapulae alatae. Endorotatie der bovenbenen. Vergrote beweeglijkheid van ALLE gewrichten. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
c 8 V 9j 

St24 
126,0 126,0 
-5,0 100,0 

56,0 1 5,5 9,0 
44,4 12,3 7,1 

68,0 
53,9 

74,5 22,0 
59,1 17,5 

30 

5,5 + 
4,4 T 

+ +  + 
A 

-4,0 16,1 VT 

Ogen: S.L. naartemporaal onderen L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 5/6 met - 1 1 en li. : 5/6 met - 12. Strabismus. 
Klachten vanaf 7 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale klachten of s. T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. P2 luider dan 
A2. X. : li. V. iets bol, verder g.a. E.C.G. : g.a. 

10 j :  U.Vol . :  3051 mi - U.Hopr. : 39,45 mg 1 1 '/d : U.Vol. : 520' ml - U.Hopr. : 43,71 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
c 9 M 9j 153,0 1 53,0 36,0 67,0 18,1 9,7 

+20,5 100,0 43,8 1 1 ,8 6,3 
83,0 88,0 23,2 
54,2 57,5 15, 1  

37 

7,8 + 
5,0 El  

T 

+ +  + +  
AB 

+1 3,2 14,5 VT 

Ogen: L.L. L.E.-. Miosis. Hyperm. Klachten vanaf 2 jaar. 
Cardiov.: Alleen lichte dyspnoe d'effort. Op 5 jaar hartcatheterisatie: g.b. X. : cardiomegalie en E.C.G. : RBB 
en re. belasting. Nu op 9 jaar : geen cardiale s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Li. grens I v. buiten de M.c. lijn en re. grens 
I. v. li. van het st. ; ictus heffend. A2 luider dan P2. Vroegs. s. I punt met gespleten tweede toon. X. : hart niet 
vergroot. Aorta : g.b. In tweede schuine stand : hart iets fors, doch niet pathologisch vergroot. E.C.G. : resp. 
arithmie, verticale stand en notch in QRS van V. 

10'/2 j :  U.Vol. :  1 125 mi - U.Hopr. : 59,55 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 10 M 9j 1 39,0 137,0 60,0 17,0 9,5 76,0 81,0 21,8 7,0 -r- + 
+6,5 98,6 43,2 12,2 6,8 54,7 58,3 15,7 5,1 El B 
+4,7 15,8 VT 

Ogen: S.L. cong. L.E.-. Miosis. Pigmentveranderingen in de retina. e.c.i. Strabismus. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 100/70. Pols r.a. Hart niet vergroot. Geen souffies. 
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G 

G 

G 

+ 

Vh Ka Or Sn 

+ 

Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 

Bijzond.: Scapulae alatae. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
PI 

Or Sn 

+ + +  
GS C 

AsT 
Re+ 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ +  
Vg 
p 

He Bd 

+ +  
V 

V s H+V M H 

+ + + +  + 6 

V s H+V M H 

+ + + 7 

Bijzond.: Zeer nerveus. Veel hoofdpijn. Licht neurotisch. Scapulae alatae. Testes ter grootte van een kleine knik
ker. Penis : klein. Geen pubisbeharing. Derde tenen zitten onder de tweede. Endorotatie van de bovenbenen. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or 

+ 
GS 

Sn Wk Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
PV 
Pa 
En 

V s H+V M H 

+ + + +  + 6 

Bijzond.: Trage lich. ontwikkeling de eerste 2'/2 jaar, en toen in 1/2jaar de achterstand ingehaald. Op 4 maanden 
werd de diagnose al gesteld. Grote fontanel lang open gebleven. Asymmetrisch voorhoofd. Cubiti valgi. Geen 
testes in het scrotum, kleine penis. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M. V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
C 1 1  M 10j + + +  143,0 148,5 34,0 65,0 17,7 9,5 

St5 +6,5 103,8 45,5 12,4 6,6 
+4,5 14,6 

81,5 
57,0 

85,0 21,0 
59,4 14,7 

36 

7,0 + 
4,9 T 

+ 
AB 
VT 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Visus met +10 re. : 1/20 en !i. : 1/5. Bruine iris met blauwe rand. Strabismus. 
Klachten begonnen op 6 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Li. grens M.c. lijn en re. grens !i. st. rand. P2 luider dan A2. 
Geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

l 3j. : U.Vol. : 4501 mi - U.Hopr. : 58,70 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 12  M l lj + + +  146,5 148,0 64,0 17,5 9,7 82,0 88,5 22,5 7,0 + + 
St12 +9,0 101,0 43,8 1 1 ,9 6,6 55,9 60,4 1 5,4 4,8 T AB 

+6,1 1 5,2 37 VT 

Ogen: Cong. L.L. L.E.-. Visus re. en !i. : 2/60, doch na correctie met + 16:  6/8. 
Cardiov.: Chronisch hoesten. Geen cardiale kl. of s. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan I i. st. rand. Pols r.a. 
P2 luider dan A2. Geen souffies. 

D 
+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
C 1 3  M 101/lj 1 68,0 174,0 35,5 75,0 19,7 1 1 , 1  

St26 +28,0 103,6 44,6 1 1 ,7 6,6 
+16,7 14,8 

98,0 104,0 25,5 
58,3 61,9 1 5,2 

41 

8,2 + +  
4,9 T 

+ +  + 
AB 
VT 

Ogen: S.L. naar boven. Op 1 jaar lagen lenzen nog in situ. L.E.-. Geen miosis. Anisocorie. Visus re. : 5/50 en met 
-1 : 5/20 en !i. : 5/60 en met -2,5 : 5/10. Klachten vanaf 8 jaar. 
Cardiov.: Op 1 jaar : prominerende P.boog en op E.C.G. :  re. H. Op lOjaar : Geen cardiale kl. of s. Li. grens 1 v. 
buiten M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. T. : 1 10/80. Pols r.a. P2 luider dan A2. Geen souffies. X. : hart lijkt 
wat gedraaid, doch niet vergroot. Aorta g.b. E.C.G. : kloksgewijze draaiing. 

1 1 1/z j :  U.Vol. :  1500 mi - U.Hopr. : 129,93 mg 
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G 

+ 

G 

+ 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ +  + + +  
c PV 

KEn 

Bijzond.: Scapulae alatae. Naar volair convexe metacarpalia. 

Vh Ka 

+ 

Or 

+ 
GS 

Sn Wk Kn Vt 

+ + 
p 

He Bd 

+ +  
PV 
HK 
En 

V s H+V M H 

+ + + + +  + 6 

V s H+V M H 

+ + +  + + 7 

Bijzond.: Vertraagde Iich. en geest. ontwikkeling. Steeds moe. 7 maal pneumonie gehad. Scapulae alatae. Kan 
eindkootje van de duimen actief 30 graden overstrekken. Subluxatie der knieën. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ +  + + +  + +  + + + + + +  + + + + 9 
p GS AtT s HP Vg SEL 

TL u p PV 
Lo KEn 
T 
K 
Lu 

Bijzond.: Bij de geboorte beide voeten in dorsaalflexie contractuur, wat na enige maanden spontaan verdween. 
De tenen zaten tegen de voorzijde van het onderbeen. Hij was 1 3  cm te lang. Hij kon eigen Iich. gewicht aan
vankelijk niet dragen wegens de zwakke spieren en banden. Op 1 jaar waren het os harnaturn en triquetrum !i. 
al aangelegd (norm. pas op 4 jaar). Hij is altijd zwak gebleven en vaak ziek geweest en naar vakantiekolonies 
gestuurd. Snel moe en slecht eten en slapen, vaak verkouden. Hypochrome anaemie. Op 4 jaar nog te hoge bot
leeftijd. Tweede tenen staan naar mediaan in distale I.P.G. Opvallend lange grote tenen. Re. oor groter dan het !i. 
Scapulae alatae. Vorkrib li. Lig. patella 4,5 cm. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 14 V 1 1j 
St19 

143,0 149,0 
+0,5 104,2 
+0,3 

66,5 18,0 10,2 
45,8 12,6 7,1 

1 5,3 

? ? ? 

33 

7,2 + 
5,0 T 

Ogen: S.L. cong. naar temporaal. L.E. re. en !i. Geen miosis. Myoop. Visus re. en !i. 6/9 na correctie. 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Vaak hoesten. Pijn onder de li. ribbenboog bij inspanning. Vóór operatie van st. excavatum was zij 
steeds vlugger en langer verkouden dan anderen en daarna niet meer. T. : 140/100. Pols r.a. Li. grens 2 v. buiten 
de M.c. lijn en re. grens mediost. Ictus 6 I.C.R. heffend, zonder thrill. S.s. 1 over de punt en 2 over de A. en P. 
met uitstraling naar de carotiden. P2 luider dan A2. X. : A.P. lijkt het hart naar li. vergroot, doch in de schuine 
standen blijkt de hartgrootte normaal. De aorta bocht de oesophagus in de schuine standen te ver naar voren 
uit. Zij is iets verplaatst naar voren. Mogelijk loopt er een abnormaal vat achter de aorta. E.C.G. : g.a. 

12 j :  U .Vol. : 645 mi - U.Hopr. : 35,04 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 1 5  M 1 1 1/2j + + +  160,0 169,5 40,0 73,5 19,0 1 1 ,2 94,0 100,0 27,0 7,4 + +  + +  
Stl + 1 5,0 105,9 45,9 1 1 ,9 7,0 58,7 62,5 17,5 4,6 V AB 

+9,3 1 5,2 41 + VT 
Op 14jaar: 175,5 176,0 20,0 12,3 T 

100,3 1 1 ,4 7,0 

Ogen: Cong. L.L. L.E. : re. en li. Miosis. Visus met S + 1 3 :  re. 8/10 en li. 1 /100. Diplopie. Strabismus div. 
Astigmatisme. 
Cardiov.: Behalve hartkloppingen geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. P2 luider dan A2. Hart niet ver
groot. Extrasystolen en resp. arythmie. S.s. 1-2 over de P. en A. niet uitstralend en = na inspanning. X. : g.b. 
E.C.G. : g.a. 

14 j :  U.Vol. : 1320 ml - U.Hopr. : 79,62 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 16 V 12j + 149,0 149,0 33,5 66,0 18,0 10,2 82,5 85,5 23,0 7,0 + + 
St22 +0,5 100,0 44,3 12,1 6,8 55,4 57,4 15,4 4,7 EL AB 

+0,3 1 5,5 36 VT VT 

Ogen: S.L. L.E. : re. Miosis. Hyperm. Klachten vanaf 3 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan !i. st. rand. Ictus 
heffend met s. frémissement in 4-5 I.C.R. Dubieus protos. s. 1 over de punt. P2 =A2. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 
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V 

Or Sn 

+ 
E 
AtT 

Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ + + +  
Vg Vg 
R C 

He Bd V 

+ + +  + 
ElP 
VEn 

s 

+ 

H+V M H 

+ + +  + 7 

Bijzond.: Haar moeder heeft griep gehad in de tweede maand der graviditeit. Re. sinus maxillaris gesluierd. 
Scapulae alatae. Re. diafragma staat te laag. Re. scapula is kleiner dan li. Zwemvliezen. Subluxatie der duimen. 
Hamerteenoperatie. X. : wervels g.b. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 
SP 
K 

V s H+V M H 

+ + + +  + 6 

Bijzond.: Hevige dorst. Herhaalde discisies zijn nodig geweest bij de lensextirpaties. Verder strabismusoperaties. 
Scapulae alatae. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ +  + + + + + + + +  + 7 
PI K p ELP 

T Pa 

Bij zond.: Vroeger herhaalde malen griep en anginae. Tonsillectomie. Scapulae alatae. Rozenkransvingers. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm 

c 17  V 12j + 173,0 180,0 42,5 79,0 20,5 1 1 ,8 100,0 106,5 24,5 7,0 + + +  
St20 +24,5 104,0 45,7 1 1 ,9 6,8 57,8 61,6 14,2 4,0 V AB 

+ 14,2 14,9 39 + +  VT 
Op 7 jaar: 1 36,0 139,0 T 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 4/36 met S-3 en !i. 5/36 met S-15. Astigmatisme. Klachten vanaf 6jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/85. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over 3 I.C.R. !i. = bij inspan
ning. P2 luider dan A2. X. : prominerende conus P., verder g.a. E.C.G. : g.a. 

14 j :  U.Vol. : 710 rnl - U.Hopr. : 44,95 mg 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 1 8  M 12j + + +  1 58,0 162,0 50,0 73,5 1 8,5 1 1 ,3 87,5 
St! + 10,5 102,5 46,5 1 1 ,8 7,2 55,4 

8,0 + 
5,1 T 

+ + 
VT 

+6,6 1 5,4 40 

Ogen: L.L. naar boven. L.E.-. Geen miosis. Visus met S-5 re. : 2,5/10 en !i. : 1/6. Klachten vanaf 5 jaar. Astigma
tisme. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 100/70. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. Geen 
souffies. X. : wat brede aortaschaduw en sterk geprononceerde aortaknop, sterk pulserende hili vooral !i. 
E.C.G. : g.a. 

1 4 j :  U.Vol. : 2020 ml - U.Hopr. : 145,77 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 19  M 12j + +  174,5 175,0 51,0 75,5 21,0 1 1 ,8 93,0 24,0 7,0 + + 
St2 +27,0 100,3 43,3 12,0 6,8 53,3 1 3,8 4,0 VT AB 

+ 15,5 15,6 41 VT 
Op 14 jaar : 187,0 43 

Ogen: S.L. cong. L.E.-. Geen miosis. Visus met S-1,5 re : 0,5/60 en !i. : 6/10. Astigmatisme. 
Cardiov.: Op 12 j :  geen cardiale kl. of s. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan !i. st. rand. T. : 149/90. Pols r.a. 
S.s.1 over de A. = na inspanning en diast.s. onder op het sternum? Op 14 jaar: geen cardiale kl. of s. Hartgrootte 
=. Geen souffles te horen. X. : iets bol hart met prominerende P. boog. E.C.G. : wandering pacemaker. Kloks
gewijs gedraaid. 

14 j :  U.Vol. : 950 ml - U.Hopr. : 109,69 mg 
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Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + +  + + + 
I p PD 

En 

Bijzond.: Geen. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + + 
Hv p 
p En 

Bijzond.: Scapulae alatae. Disproportioneel lange grote tenen. 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ 
GS 

Wk Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
p 
En 

V s H +V M H 

+ + + + 6 

V s H+V M H 

+ + + + +  + 6 

V s H +V M H 

+ + +  + 6 

Bij zond.: Op 1/z jaar al slecht zien, doch toen nog geen lensdislocatie te vinden. Op 4 jaar wel. Op 12 jaar acuut 
reuma? 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

1 67,5 177,0 49,0 77,0 20,5 10,8 94,0 
+ 17,0 1 05,7 45,9 12,2 6,4 56,1 
+10,2 14,0 

Ogen: S.L. cong. L.E.-. Miosis. Hyperm. 

24,5 8,2 + 
14,6 4,9 T 
42 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Behalve lichte dyspnoe d'effort geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. 
lijn en re. grens mediost. A2 luider dan P2. Ictus heffend en diffuus in 4 I.C.R. S.s. 1-2 over de punt zonder uit
straling. X. : alleen in de tweede schuine stand iets bol hart ; verder g.b. E.C.G. : g.a. 

1 4 j :  U.Vol. : 900 ml - U.Hopr. : 100,85 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 21 V 1 3j + 
St23 

1 59,0 159,0 40,0 67,0 19,5 10,0 90,0 
+5,0 100,3 42,1 12,3 6,3 56,6 
+3� 14� 

Ogen: Cong. L.L. L.E.-. Miosis. Correctie re: S-10 en li. :  S-6. Astigmatisme. 

97,0 23,0 
6 1 ,0 14,5 

38 

7,0 
4,4 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Pijn re. in de thorax bij lopen, niet typisch als bij angine d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. Pols r.a. 
Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. S.s. 1 over de punt en A., zachter na Valsalva. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

C 22 M 1 3j + +  1 62,0 162,0 73,5 19,0 10,3 94,5 + 
St8 +9,0 100,0 45,4 1 1 ,8 6,4 58,3 V 

+ 5,6 14,0 42,5 
Op 1 5 jaar : 184,0 182,0 65,0 81 ,0 20,0 103,0 107,0 30,0 

98,9 44,0 10,9 55,9 58,2 16,3 

Ogen: Cong. L.L. L.E. : li. Glaucoom. Visus re. : 2/20. Klachten begonnen op 5 jaar. 
Cardiov.: Lichte dyspnoe d'effort. Buikpijn rond de navel met een dysbasia karakter. T. : 100/0. Pols r.a. Li. grens 
in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. Ictus heffend. S.s. 1 over de P. en A. met uitstraling naar de li., thorax
helft en de carotiden. P2 luider dan A2. E.C.G. : g.a. 

14 j :  U .Vol. : 1 330 mi - U.Hopr. : 68,86 mg 
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Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

+ +  + +  + + + +  + +  + + 
PI GS K p EL 

T PV 
KEn 

Bijzond.: Driehoekig gelaat. Slecht ontwikkeld oorreliëf. Derde tenen liggen onder de tweede. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

H+V M H 

+ + 7 

H+V M H 

+ +  + +  + 
PI 

+ 
E 

+ + + +  + + + +  + 7 

G 

+ 

He ElV 
KEn 
Pa 

Bijzond.: Te lange traankanaaltjes beiderzijds. Scapulae alatae. Licht debiel. Congenitale doolbeid van niet 
bekend type. Beiderzijds ooroperaties op 6 jaar voor chronische otitis. Grote teen actief 90 graden te dorsa
flecteren en duimen passief tegen de handrug en onderarm te krijgen. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ +  
s 
T 

Kn Vt He Bd V 

+ 

s 

+ 

H+V M H 

+ + 6 

Bijzond.: Sclerae en conjunctivae abnormaal dik. Ze hebben de consistentie als bij een varkensoog. Uitpuilende 
ossa frontalia. Lichte zwemvliezen aan de handen. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 23 M 14j + +  196,0 201,0 78,0 90,0 24,5 13,2 1 14,0 9,4 + + 
St9 +27,5 102,5 49,5 12,5 6,7 58,2 4,8 V VT 

+14,0 14,7 47 + + 
T 

Ogen: Cong. L.L. naartemporaal boven. L.E -. Miosis. Visus met S+8 re. :  1/60 en !i. : 5/10. Vlekje op de iris. 
Strabismus conv. re. 
Cardiov.: Behalve dyspnoe d'effort en hartkloppingen geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/90. Pols r.a. Hart niet ver
groot. S.s. over alle ostia zonder uitstraling en - na inspanning. X. : hart wat bol, doch niet path. vergroot, de 
aorta lijkt A.P. iets breed, doch blijkt in de schuine standen normaal. E.C.G. : incompleet R.B.B. 

16 j :  U.Vol . :  1350 mi - U.Hopr. : 47,92 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 24 M 14j 196,0 1 97,0 59,0 87,0 22,5 12,3 1 1 1 ,0 117,5 27,0 8,0 + + 
+37,5 100,5 44,4 11 ,5 6,3 56,1 59,9 13,8 4,1 V AB 
+19,2 14,1 45 + +  

VT 

Ogen: Cong. L.L. naar het glasvocht. L.E.-. Geen miosis. Li. blind na ablatio. Visus re. : 3/4. Hyperm. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. lctus in 7 
I.C.R. Geen souffie. Verdubbelde tweede toon aan de punt. 

Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 25 V 151/lj 173,0 167,0 52,0 79,0 20,5 1 1 ,2 89,5 95,3 25,0 7,5 + + 
St18 +10,5 96,5 45,7 1 1 ,9 6,5 51,7 55,1 14,5 14,5 El AB 

+6,1 14,2 39 VT VT 
Op 7 jaar : 131 ,0 K 

Ogen: S.L. L.E.-. Miosis. Visus met S-6 re. : 5/10 en Ii. : 5/30. Klachten vanaf 3 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Op 7 jaar : hart g.a. X. : sterk uitgesproken aortaknop. Op 16 jaar : T. : 1 10/80. 
Pols r.a. 

16 j :  U.Vol. : 1010 mi - U.Hopr. : 47,38 mg 
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Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ +  + + + + + +  + +  + + + + +  + 1 0  
GS c KS He SEL 

AsT T D 
Li+ HK 

En 

Bijzond.: Trage lich. ontwikkeling. Veel dorst. Zeer nerveus. 1 breukoperatie. Scapulae alatae. Flinke zwem
vliezen aan handen. Handwortelbeentjes convex naar volair. Clinodactylie alleen van de vierde en vijfde vingers. 

Vh 

+ +  

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ +  + 
GS C 

Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ +  
p 

He 

+ 
He 

Bd 

+ +  
PD 
Pa 
En 

V 

+ 

s H+V M H 

+ 9 

Bijzond.: Cong. pes cavus. Lang vanaf de geboorte. Scapulae alatae. Cubiti valgi. Duimen te subluxeren in prox. 
I.P. gewricht. Herhaalde operaties gehad aan de onderbenen en voeten om het lopen te verbeteren, o.a. pees
verkortingen. Endocrinologisch onderzoek volledig g.b. Wordt ter remming van de groei behandeld met 
oestrogenen, schijnbaar met succes. Zithoogte 94 en pubis-hielafstand 107 cm. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + +  + + + +  + + + + + + 8 
PI c K Vg p He SEI 

AsT C7 PV 
Re+ s KEn 
AtT T 

Bijzond.: Bij de geboorte al lange vingers. Altijd moe. Enuresis. Zwemvliezen aan de handen. Eén maal pneu
monie. Zij kan de vingertoppen spontaan overstrekken. Op 7 jaar sterke groeilijntjes in de lange pijpbeenderen. 
Beiderzijds zijn het radiuskopje, het capitulum humeri en de laterale humeruscondyl hypoplastisch en is er een 
cong. luxatie van de radiuskopjes in de proximale radioulnaire gewrichten. De radius is relatief te lang. Ook is er 
een subluxatie in het distale radioulnaire gewricht en een afwijkende vorm van de distale ulnauiteinden. De pol
sen staan in sterke pronatiestand. Scapulae alatae. De wervels zijn hoger en smaller dan normaal (kubisch). Er 
bestaan exostosen aan de verschillende gewrichten. Er is een bekken van Otto met zeer diepe heupkommen en 
een ankylose der heupgewrichten. De trochanter major staat re. 2 vingers hoger dan li. Bij lopen houdt ze de 
knieën gebogen en kantelt het bekken naar li. onder. De Jendenlordose is enorm versterkt. Er is een flexie
contractuur van de re. knie. 
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Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 26 V 16j + 
St28 

1 89,0 185,0 65,0 82,5 22,5 12,5 103,5 1 1 1 ,5 27,5 
+26,5 97,9 43,6 1 1 ,9 6,6 54,8 59,0 14,5 
+ 14,0 15,2 41 

6,5 + 
3,4 T 

+ 
AB 
VT 

Ogen: S.L. : li. L.E.-. Geen miosis. Myopie 5 D. Gonioscopisch onderzoek oogkamerhoek g.b. Klachten vanaf 5 jr. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort al bij gewoon lopen. Angine d'effort. Verder geen cardiale kl. ofs. T. : 149/90. Pols r.a. 
Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over 3 I.C.R. li. parast., zachter na Valsalva. Dubieus ook zachte praes.s. aldaar. 
A2 = P2. X. : mogelijk iets brede aorta ascendens ; verder g.a. E.C.G. : g.a. 

1 6 j :  U.Vol. : 2250 ml - U.Hopr. : 55,27 mg 

+ 

Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 27 M 161/lj 179,5 1 89,0 
+9,0 105,3 
+5,0 

84,0 24,0 1 3,6 102,5 108,0 28,3 8,6 + + +  
46,8 1 3,4 7,6 57,1 60,2 15,8 4,8 

16,2 44 

Ogen: D.L. cong. L.E.-. Miosis. Visus re. : 0,7 met S-4 en li. : 0,2 met S-26. 

AB 
VT 

Cardiov.:Geen cardiale klachten of s. L. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens mediost. Ictus diffuus, heffend, 
in I.C.R. 6-7. Pols r.a., niet celer. S.s. 2 over de punt met muzikaal bijgeluid, zachter na Valsalva. 

1 6 j :  U.Vol. : 1 135 mi - U.Hopr. : 93,90 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-M Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 28 V 17j 169,0 180,0 61,5 77,3 21 ,0 1 1 ,9 95,3 103,3 23,0 7,0 + + 
+6,0 106,5 45,7 12,4 7,0 56,4 61,1 13,6 4,1 V V 
+3,6 15,4 40 + +  

+ 

Ogen: S.L. cong. naar temporaal. L.E. : re. en li., waarvoor 5 operaties nodig waren. Geen miosis. Hyperm. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over A. en het bovendeel van 
het st. zonder uitstraling en iets zachter na inspanning. A2 1uider dan P2. X. : g.d.a. E.C.G. : g.a. 

20 j :  U.Vol. : 1 1 80 ml - U.Hopr. : 53,43 mg 
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G 

G 

+ +  

G 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

+ +  + + +  + + + + + + + + 8 
PI c Lo Vg p SEI 

AsT T+Lu R PD 
Re+ HKEn 

Pa 

Bij zond.: Bij de geboorte was de patiënte al zeer lang en mager en leek de li. heup dikker dan de re. Zij is pas op 3 
jaar gaan lopen. Op vijf jaar is ze, na de mazelen, drie dagen blind geweest. Twee maal pneumonie. Epilepsie zonder 
voorafgaand trauma. Scapulae alatae. De li. spina iliaca v. sup. en bilplooi staan resp. 2 en 1 cm hoger dan de re. 
X. : schedel en bekken g.a. Verminderde Iendenlordose. X. : thoracale en cervicale Wk : g.a. I.Q. : 75. Infantiel. 
Bilirubine 1,2 E (indirect). 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

+ + + + +  + +  + + + + + 6 
s c s Vg Pa 

AsT T-Lu p 

Li+ + 
Hv 

Bijzond.: Dolichosténomélie, kromme rug en hoge borst, al bij de geboorte. Eén maal pneumonie. Scapulae 
alatae. Cubiti valgi. Zeer dunne huid. Met succes geopereerd voor retentio testis, testes nog wel wat klein. 
Extirpatie mediale deel van het os naviculare voor doorgezakte voeten. Vergrote beweeglijkheid van ALLE ge
wrichten. 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ +  + 
c 

Wk 

+ 
s 
Lu 

Kn Vt 

+ + 
Vg p 
Hp 

He Bd 

+ 
SP 
DEn 
Pa 

V s H+V M H 

+ + +  7 

Bijzond.: Moeder had een huideruptie tijdens de graviditeit. Congenitaal peeten carinatus en losse gewrichten. 
Vaak verkouden. Eén maal pneumonie. Chronische sinusitis. Moe. Maagklachten. Scapulae alatae. Re. been 
1 1/2 cm korter door een afwijking aan de heup. Vaak door knieën en enkels zakken. Op 13 jaar afstand pubis
grond 15 cm groter dan de afstand pubis-kruin en alle epifisairlijnen bijna gesloten. 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 29 V 17j + + +  182,0 183,6 66,0 85,0 21,0 12,5 102,5 1 10,5 27,0 7,0 + + 
St1 +19,5 100,9 46,7 1 1 ,5 6,9 56,3 60,7 14,8 4,4 V VT 

+ 10,7 14,7 39 + + 
T 

Ogen: Cong. L.L. L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 1/10 met S-8 en !i. : 2,5/10 met S-6. Astigmatisme. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. :  120/90. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt en A. en mediost. met 
muzikaal bijgeluid, luider na inspanning en zonder uitstraling. A2 luider dan P2. X. : g.a. E.C.G. : verticaalstand. 
1 9 j :  U.Vol. : 1280 ml - U.Hopr. : 41,34 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 30 M17j + + +  165.0 180,0 49,0 80,0 22,0 13,0 93,5 7,5 + + 
St5 -3,5 109,0 48,5 13,3 7,9 56,7 4,5 V AB 

-2,1 16,2 40 + +  VT 
T 

Ogen: S.L. cong. naar onderen. L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 'f,f60 en met S+9 tot 1/10en li. : 2/60 en met S+9 
tot 1/10. Astigmatisme. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort, verder geen cardiale kl. of s., T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 
X. : g.a. E.C.G. :  g.a. 

20 j :  U.Vol. :  1040 ml - U.Hopr. : 35,55 mg 

D 

D 

+ +  

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 31 M 17j + + + 191,0 197,0 
St4 + 18,5 101 ,1  

+9,7 

87,0 24,0 13,5 106,0 1 14,0 28,5 
45,5 12,6 7,1 55,5 59,7 14,9 

15,5 

Ogen: S.L. naar boven. L.E.-. Miosis. Astigmatisme. Klachten vanaf 3 jaar. 

9,0 + 
4,7 T 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort, verder geen cardiale kJ. of s. Li. grens 2 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan li. st. 
rand. lctus in 6 I.C.R. Geen souffies. 

17 j :  U.Vol. :  1480 ml - U.Hopr. : 46,97 mg 
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G 

+ 

G 

+ +  

G 

Vh Ka 

+ 

Bijzond.: Geen. 

Vh Ka 

+ +  + 
PI 

Or Sn 

Or 

+ 
GS 

+ 
E 

Sn 

+ +  
c 
AtT 
AsT 
Re+ 

Wk 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

Kn Vt 

+ + 
HP p 

He Bd 

He 

+ 
V 

+ 
PEn 
Pa 

Bd 

+ 
PD 
K 

V 

+ 

V 

+ 

s H+V M H 

+ + 6 

s H+V M H 

+ + +  + +  9 

Bijzond.: Debiel, nerveus, analfabeet. Duizeligheidsaanvallen e.c.i., waarschijnlijk op epileptische bodem. 
Scapulae alatae. Gauw moe. Re. alleen verkromming van de pink. Subluxatie van de li. hand naar ulnair. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ + 
s c 

AtT 
AsT 
Li+ 

Bijzond.: Gauw moe. Rozenkransvingers. 

Kn Vt He Bd 

+ 
PV 
En 
Pa 

V s H+V M H 

+ + +  + 6 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 32 M 18j + + + 171,0 184,5 54,0 82,5 22,0 12,0 92.0 7,0 + + 
St5 -3,0 107,9 48,3 12,9 7,0 53,8 4,1 V AB 

-1,8 14,5 41 + +  VT 
T 

Ogen: S.L. cong. L.E.-. Geen miosis. Visus re. en li. : 1/300 en met S-3 : 3/10. Strabismus. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt en li. carotis = na 
inspanning. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 
21 j :  U.Vol. : 2901 mi - U.Hopr. : 7,95 mg 

D 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 33 M 19j 170,0 175,0 51 ,0 75,5 22,5 1 1,8 
-4,0 102,9 44,4 13,2 6,9 
-2,4 1 5,4 

25,0 7,0 + 
14,7 4,1 VT 
42 

Ogen: S.L. naar boven. L.E. : re. Geen miosis. Myoop. Strabismus li. Klachten vanaf 5 jaar. 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort bij sterke roker; verder geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn 
en re. grens '/1 v. li. van st. S.s. 1 over alle ostia met uitstraling naar de carotiden en re. thoraxhelft P2 luider dan 
A2. X. : hart niet vergroot, licht prominerende conus P. E.C.G. :  g.a. 

19 j :  U.Vol. : 270' mi - U.Hopr. : 1 8,64 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 34 V 19j 177,0 184,0 47,0 80,5 19,8 1 1,6 97,0 103,5 25,5 8,0 + +  + 
+ 14,0 103,9 45,5 1 1 ,2 6,6 54,8 58,5 14,4 4,5 T AB 

+7,9 14,4 41 VT 

Ogen: S.L. cong. naar temporaal. L.E.-. Geen miosis. Visus met S +  13:  re. en li. : 5/10. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/90. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 35 M 21j 188,5 ? 70,0 87,0 27,0 14,5 103,0 109,0 29,0 9,0 + + 
+ 12,0 46,2 14,3 7,7 54,6 57,5 1 5,4 4,8 ELV AB 

+6,4 1 6,7 48 K VT 
+ + +  
T 

Ogen: L.L. L.E.-. Miosis. Visus met S-14 :  '/1, beiderzijds, door de lens kijkend, en naast de lens kijkend S + 1 1  
nodig. Klachten begonnen op 2 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a., niet celer. Hart niet vergroot. Schavende s.s. 1-2 over de 
punt en de 2 I.C.R. Ii. parast. iets zachter na Valsalva. E.C.G. : Kleine Q3. ASO? 

21 j :  U.Vol. : 1230 ml - U.Hopr. : 43,05 mg 
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G 

G 

Vh Ka Or Sn 

+ 
AtT 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ + 
HP Vg 

He Bd 

+ +  
SPD 
KEn 
Pa 

V 

+ 

s H+V M H 

+ + +  + 6 

Bijzond .. · Debiel. Scapulae alatae. Li. contractuur van alle vingers en re. alleen vaa de pink. Tenen 4 en 5 niet 
verlengd. Subluxatio patellae. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 

V 

+ 

s H+V M H 

+ + +  + + 7 

Bijzond.: Congenitaal peeten excavatus en lange dunne vingers. Debiel. Veel dorst. Enuresis. Zeer nerveus. Trage 
lichamelijke ontw. Rachitis gehad. Scapulae alatae. Testes normaal van grootte. Lichte baard- en snor- en 
geringe okselbeharing. Pubisbeharing horizontaal begrensd. Penis vrij klein. Normale libido. Lichte zwem
vliezen aan de handen. Laterale tenen wijzen naar mediaal. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

G 

+ 

G 

+ 

Vh 

+ 
H 

Ka Or Sn 

+ 
c 

Wk Kn Vt 

+ +  
p 

He Bd 

+ +  

V 

+ 

s 

+ 

H+V M H 

+ + 6 

Bijzond .. · Scapulae alatae. Contracturen alleen van de 3 laterale tenen. Alle tenen wijzen naar lateraal. Over
beweeglijkheid van ALLE gewrichten. Zij kan duimen actief op de handrug leggen. Pubis-kruinafstand 83 cm = 

46,9 procent van lengte en pubis-hiel afstand is 95 cm = 53, 1 procent van lengte. 

Vh Ka 

+ 
p 

Or Sn 

+ + 
GS C 

AsT 
Re+ 

Wk Kn Vt 

+ 
p 

He 

+ 
V 

Bd V s H+V M H 

+ + + +  + 6 

Bijzond .. · Debiel. Spastisch. Trage lichamelijke ontw. Zeer nerveus. Chronische otitis vanaf 1 jaar. Visus daalt 
bij bukken. Scapulae alatae. Huid droog en weinig elastisch. Zwemvliezen aan handen. Sterk gebogen clavicu
lae. Enkele blauwrode striae op de schouders. Cubiti valgi. Handen naar ulnair afgeweken in M.C.P. gewrichten. 
Dikke knieën en enkels zonder drukpijn of hydrops. 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 36 M 22j 183,5 195,0 72,5 86,0 21,5 1 1 ,5 105,5 
+7,0 106,3 46,8 1 1 ,7 6,3 52,0 
+ 3,8 13,4 

28,0 8,0 + 
1 5,3 4,4 T 
43 

+ 
A 
V 

Ogen: L.L. cong. L.E. beiderzijds op 1 jaar. Geen miosis. Cong. nystachmus. Astigmatisme. Visus re. : 5/30 met 
S+8,5 en li. : 5/50 met S + l l,5. Vlekje op de linker cornea. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort sinds Se jaar. Hartkloppingen. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 150/1 10. Pols r.a. 
A.A. femoralis pulseren matig. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan !i. st. rand. S. thrill aan de 
punt. Lichte s.s. over alle ostia zonder P.M., iets zachter na inspanning. A2 luider dan P2. X.:  hart vergroot, 
hili iets te fors, aorta g.b., geen notches in de ribben. E.C.G. : g.a. 

24 j :  U.Vol. : 1250 ml - U.Hopr. : 39,88 mg 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 37 M 23j 
St15 

Op 1 5 jaar : 
163,0 1 80,0 
-1 ,0 1 10,4 

84,0 24,0 1 3,0 92,0 

46 

Ogen: S.L. L.E. : re. Geen miosis. Visus !i. : 6/24 met S-1 1 .  Exofthalmus !i. Klachten vanaf 4 jaar. 

+ 
T 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Op 1 5  jaar : Behalve dyspnoe d'effort geen cardiale kl. of s. T. : 145/90. Hart niet vergroot, doch iets 
verplaatst naar re., zachte s.s. punt. X. : g.a. E.C.G. : g.a. Op 20jaar: X thorax : g.a. 
Op 22 jaar : Dyspnoe d'effort en oedemen, nycturie. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Hart niet 
vergroot en geen souffles. A2 luider dan P2. E.C.G. : rechtsbelasting. COR PULMONALE. 

264 



G 

+ 

G 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ + 
GS E 

Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He 

+ 
V 

Bd 

+ 
SP 
KEn 

V 

+ 

s H+V M H 

+ +  9 

Bijzond .. · Op 1 jaar was hij nog heel dik, en daarna is hij lang en slank geworden. Enuresis. Zeer nerveus. Hyper
thyreoidie? Neurotisch. Periodiek spierslapten. Eén maal pneumonie. Vroeger bronchitis. Vluchtend voorhoofd 
en asymmetrisch gelaat. Lichte zwemvliezen aan de handen. Eén maal operatie voor scheef neustussenschot. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
p 

Or Sn 

+ + +  
c 

Wk 

+ + +  
KS 
T 
AsT 

Kn Vt 

+ 
Ev 
c 

He Bd V 

+ 

s 
+ 

H+V M H 

+ + 7 

Bijzond.: Op 1 5  jaar : Histamine refractaire achylia gastrica. Hypochrome anaemie. Beiderzijds Babinsky en 
Rossolimo. Benen spastisch. Reflexen aan li. been hoger dan aan re. Pseudoclonus li. knie. Clonus li. voet. 
Vibratiezin aan de benen gestoord. Ca 9,7 mgpct, P 4 mgpct, A.P. 28,4E (Bodansky). Calciumuitscheiding urine 
per 24 uur op Snapperdieet : 491 mg. 
Op 1 6  jaar : Laminectomie Th 6-8. Ook hierna bleek er een stop te zijn in de liquor ter hoogte van T3, zodat 
opnieuw geopereerd werd. Er werd geen tumor gevonden. De liquor onder het blok bevatte veel eiwit en het blok 
bleef bestaan. Er ontstond een spastische paraplegie van de benen. Bij de operatie was veel vet gevonden aan de 
binnenkant van de dura, en zeer pezig bindweefsel rijk aan elastine. De diagnose werd uiteindelijk gesteld op een 
blokkade t.g.v. een kyfoscoliose. Botfoto's: osteoporose. Beginnende visbeenwervels in lumbaalstreek. Ca 8,9 
mgpct. Zure P. 3,6E (normaal tot 2,4) A.P. 1 1 ,4E, M.C.I. : 8,7 en Ph. I. : 5,5. 
Op 23 jaar: Debiel. Moe. Veel hoofdpijn. Zeer nerveus. Stotteren. Op 11 jaar benigne cyste uit een rib re. verwij
derd. Kyfoscoliose en peeten carinatus sinds zijn 1 1 e  jaar. Beide zijn extreem ernstig. Het sternum puilt dermate 
sterk uit, als een soort snavel, dat men er een hand achter kan leggen. De botleeftijd was op 15 jaar 2 jaar achter. 
Thoracale wervels afgeplat met gedeformeerde, gesubluxeerde costo-transv. gewrichten. Ook de lumbale wer
vels waren sterk afgeplat met irregulaire dekplaten en zeer hoge disci intervertebralia. Open boog SI. Er bestond 
een hypoplasie van het os pubis en os ischii links met endorotatie, waardoor het foramen obturatorium daar 
kleiner en de spina ischiadica daar groter lijkt dan rechts. Lichte protusio acetabuiL Verdikte epifysen van 
knieën en ellebogen. De thorax wordt als een blok bewogen. Er is een zware respiratoire insufficiëntie. Gelei
dingsdoofheid links. 

265 



Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 38 M 23j + + +  199,0 200,0 77,3 89,0 22,0 1 3,0 1 1 3,5 121,0 9,5 + + 
St9 +22,5 100,5 44,7 l l ,l 6,5 57,0 60,8 4,8 V AB 

+ 1 1,3 14,6 50 + + +  VT 
T 

Ogen: L.L. naar temporaal boven. L.E.-. Miosis. Visus re. : 5/15 met S + 1 5  en li. : 5/7 met S + 151/2. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. Zachte s.s. over A. en P. = na inspan
ning, zonder uitstraling. Lichte praes. s. over A. en P.? X. : g.a. E.C.G . :  Verticaalstand. 

23 j :  U.Vol. : 2020 mi - U.Hopr. : 39,62 mg 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 39 M 24j 187,5 195,0 72,5 83,5 22,5 12,2 101,0 
Stl4 + 1 1,0 100,4 44,5 12,0 6,6 53,8 

+5,9 14,6 

31 ,0 8,4 + 
16,5 4,5 El 
46 

Ogen: Cong. L.L. naar het glasvocht L.E. beiderzijds. Geen miosis. Correctie re. : +6 en li. : + 10. 

+ + 
AB 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/90. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. A2 luider dan P2. 
X. : g.a. E.C.G. :  g.a. 

26 j :  U.Vol. : 1000 ml - U.Hopr. : 38,96 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M. V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

C 40 V 26j + + +  1 66,5 173,0 57,0 74,0 20,0 l l,O 
St5 +4,0 103,9 44,4 12,0 6,6 

+2,4 14,9 

96,0 104,5 25,0 
57,6 62,8 1 5,1 

8,0 + 
4,8 VT 

Sm D 

+ 
VT 

Ogen: Cong. L.L. Re. : herhaalde malen ablatio en ten slotte enucleatio op 28 jaar. Ook li. ablatio en luxatie naar 
het glasvocht Visus !i. : 1/10 met S + 1 1,5. Iritis. 
Cardiov.: Al jaren dyspnoe d'effort, doch verder geen cardiale kl. of s. T. : 140/100. Pols r.a. Li. grens in de M.c. 
lijn en re. grens mediost. Geen souffies. A2 luider dan P2. X. : hart iets naar links verplaatst door de skoliose, iets 
fors, doch niet pathologisch vergroot. Aorta g.b. E.C.G. : verticaalstand. 

29 j :  U.Vol. : 940 ml - U.Hopr. : 20,79 mg 
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+ 

G 

G 

Vh Ka Or 

+ 

Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
K 
TL u 

Kn Vt 

+ + +  
p 

He Bd 

+ +  
D 
Pa 

V s 

+ +  + 

H+V M H 

7 

Bijzond.: Prominerende supra-orbitaalwallen. Sterk uitpuilende tweede ribben en distale radiusuiteinden. 
Duimen in M.C.P. gewrichten te subluxeren. Lichte extensiebeperking van de polsen. Laatste 3 tenen wijzen 
naar mediaal. Patellae te subluxeren . 

Vh Ka Or Sn 

+ 
c 
AsT 
Li + 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ + 
Ha D 

V s 

+ 

H+V M H 

+ +  + 6 

Bijzond.: Zeer nerveus. Visus verandert met de stand van het hoofd. Asymmetrisch achterhoofd. Tweede tenen 
wijzen met hun topjes naar lateraal. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ +  
s 
TL u 

Kn Vt 

+ 
Vg 
p 

He Bd 

+ 
V 

+ +  
SP 
KEn 

V s H+V M H 

+ +  + 7 

Bijzond.: Migraine. Voet- en rugklachten. Zwemvliezen aan de tenen. Clinodactylie alleen van de pinken. 
Accessoire longkwab met cyste + een aberrerend vat uit het diafragma dat daarheen ging, verwijderd. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 41 M 26j + + +  192,0 197,0 70,0 88,5 19,8 12,4 108,5 1 16,0 24,0 8,0 + + +  + +  
St4 + 1 8,0 102,6 46,1 10,3 6,5 56,5 60,4 12,5 4,2 T AB 

+9,4 14,0 43 VT 
Op 1 6 jaar : 184 187,0 74,0 1 1,5 
Op 22jaar: 188,5 203,5 66,9 12,8 

Ogen: S.L. naar boven. L.E.-. Geen miosis. Myopie: 20 D. Klachten vanaf 3 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Op 1 6  jaar: T. : 145/80. Pols r.a. S.s. over alle ostia. Hart niet vergroot. X. : g.a. 
Op 22jaar: Geen duidelijke souffies. X. : a. ascend. niet verwijd ; descend. wat breed, hart g.b. 

D 

Op 26 jaar: T. : 1 30/90. Pols 70, r.a. Iicht celer. Lichte capillairpols. Li. grens 1-2 v. buiten de M.c. lijn met licht 
heffende ictus in 5-6 I.C.R. en re. grens 1-2 v. li. van het st. S.s. 1 over de A., zachter na Valsalva. Staande geen 
souffies. 

26 j :  U.Vol. : 2000 ml - U.Hopr. : 36,84 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 42 V 30j 177,0 174,0 65,0 74,0 22,0 1 1 ,7 95,0 23,4 8,0 + + 
+ 14,5 98,3 41,8 12,4 6,6 53,7 13,2 4,5 V VT 

+8,2 15,8 + +  
T 

Ogen: L.L. naar boven. L.E.-. Miosis. 6 maal oogoperatie. Ablatio. Visus met S+4,5 re. :  1/2 en li. : 2/300. 
Perifere pigmentaties in beide retinae. Pupilectopie li. Exofthalmus. Klachten vanaf 4 jaar. 
Cardiov.: Hartkloppingen in aanvallen, lijkend op supraventriculaire tachycardie. Verder geen cardiale kl. of s. 
T. : 135/85. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. S.s. 1 zonder P.M. over alle ostia = na in
spanning. A2 luider dan P2. X. : g.a. E.C.G. : verticaalstand. 
31 j :  U.Vol. : 1 160 ml - U.Hopr. : 38,28 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 43 V 30j + + +  186,5 187,3 77,0 83,5 19,7 12,0 104,0 1 12,0 27,0 8,8 + + 
St4 +24,0 100,6 44,2 10,6 6,4 55,8 60,1 14,5 4,7 VT B 

+ 12,9 14,4 43,5 VT 
Op 17 jaar: 187,0 192,0 62,0 12,0 

Ogen: S.L. naar boven. L.E. Miosis. Hyperm. Astigmatisme. Klachten vanaf 1 1  jaar. 
Cardiov.: Alleen hartkloppingen, verder geen cardiale kl. of s. T. : 125/75. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen 
souffies. Verdubbelde tweede toon aan de punt. X. : g.a. 

30 j :  U.Vol. : 1610 ml - U.Hopr. : 34,16 mg 
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Bij zond.: Pijn onder in de rug. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
K 
Lu 

Wk 

Kn Vt 

+ + 
R Vg 
HP c 

Hv 

Kn Vt 

+ + 
HP p 

Hv 

He Bd 

He Bd 

+ +  + 
V SP 

En 

V s H+V M H 

+ + + + 7 

V s H+V M H 

+ + +  + 7 

Bijzond.: Moeder van moeder congenitale blindheid, kort en dik. Perifere pigmentaties in beide retinae. Pupil
ectopie Ii. Nerveus. Gauw moe. Exofthalmus. Veel rugpijn. Restless legs. Vijfde tenen bezitten slechts 1 falanx. 

Vh Ka Or 

+ 
GS 

Sn Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ 
Vg 
p 

He Bd 

+ 
V 

+ 
p 

V s H+V M H 

+ 6 

Bijzond.: Op 7 jaar pas snel gaan groeien. Achterste deel van de bovenkaak beiderzijds uitpuilend tot ver in de 
mond. Tubair catarrh gehad. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

C 44 M 3lj + + +  190,5 201,5 76,0 91 ,5 23,5 13,3 109,0 1 18,0 27,0 8,5 + + 
Stl +16,5 105,8 48,0 12,3 6,9 57,2 61,9 14,1 4,5 V B 

+8,1 14,5 45 + + VT 
T 

Ogen: L.L. naar boven. L.E.-. Miosis. Visus re. en li. : 3/10 met S-4,5. Astigmatisme. Klachten vanaf 6 jaar. 
Cardiov.: Chronische bronchitis met dyspnoe d'effort, verder geen cardiale kl. of s. T. : 120/70. Pols r.a. celer. 
Capillairpols. Emfyseem. Hart niet vergroot. S.s. 1 over 3 I.C.R. li., zachter na inspanning. P2 luider dan A2. 
X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

34 j :  U.Vol. : 975 ml - U.Hopr. : 45,94 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 45 V 33j + 167,0 171,0 53,0 97,0 + + 
Sti l 102,4 58,1 V AB 

Op 36 jaar: 165,0 174,0 58,0 76,0 19,0 1 1 ,5 94,0 101,0 26,0 7,0 + +  VT 
+2,5 105,5 46,1 1 1 ,5 7,0 57,0 61,2 1 5,8 4,2 T 
+ 1,5 1 5, 1  

Ogen: S.L. naar temporaal boven. L.E. + . Miosis. Ablatio. Visus met S +9 en C+ 1 re. en li. : 0,5. Astigmatisme. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over punt. 

35 j :  U.Vol. : 2000 ml - U.Hopr. : 38,36 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 46 V 33j + + +  187,0 188,0 70,0 84,0 21,2 13,0 104,0 1 1 1 ,5 26,8 8,0 + + 
St4 +24,5 100,5 44,9 1 1 ,3 6,9 55,6 59,6 14,3 4,3 VT VT 

+ 13,1 15,5 43 
Op 26 jaar: 158,0 159,0 73,0 10,5 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Hyperm. Klachten vanaf 12 jaar. 
Cardiov.: Op 26 jaar T. : 95/65. Systolisch piepend geruis over de punt en mediost. X. : hart vergroot, aorta 
descendens even te zien. 
Op 31 jaar: Hartkloppingen en steken onder de li. mamma. T. : 120/80. Pols r.a. S.s. over de punt en P. Hart niet 
vergroot. X. : hart normaal, geen ontrolde aorta, wel even de aorta desc. te zien. E.C.G. : brede QRS in I, diepe Q 
in A VL, neg. T in 11, atriumextrasystolen. 
Op 33 jaar : angine d'effort et de repos, hartkloppingen met irregulaire pols. Geen decomp. klachten. T. : 1 30/80. 
Pols r.a., hart niet vergroot, veel ventriculaire extrasystolen. S.s. 2 over de punt en 4 I.C.R. li., zachter na 
Valsalva. Geringe capillairpols. 

33 j :  U.Vol. : 1275 mi - U.Hopr. : 30,75 mg - S.Hopr. : 48,6 y 
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Bijzond.: Nerveus. Zonula volkomen intact. Pas op 14 jaar snel gaan groeien. Prominerende supra-orbitaal
wallen. Handwortelbeentjes convex naar volair. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or 

+ 

Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ 
Vg 

+ 
p 

He Bd 

+ +  + 
V p 

V 

+ 

s H +V M H 

+ +  + + 9 

Bijzond.: Ogen 3 maanden na de geboorte nog gesloten. Zeer nerveus. Venectasieën op de thorax en boven buik. 
Buitenste 3 tenen wijzen naar mediaal. Weinig schaam- en okselbeharing en hypoplastische mammae. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or 

+ 

Sn Wk 

+ 
s 
TL u 

Kn Vt 

+ 
Vg 
p 

He Bd 

+ 
PD 
En 

V s 

+ 

H +V M H 

+ + 7 

Bijzond.: Pinken veel sterker in contractuurstand dan de andere vingers. Cubiti valgi. Mannelijke pubisbeharing 
en sterke beenbeharing. Zwemvliezen aan de handen. Li. oor is kleiner dan het rechter. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 47 M 36j + + +  197,0 194,0 76,0 88,0 24,0 1 3,0 108,0 1 15,0 30,0 7,5 + + 
Stl +23,0 98,5 44,7 12,2 6,6 54,8 58,4 1 5,2 3,8 V AB 

+ 1 1,7 14,8 47 + +  VT 
T 

Ogen: S.L. naar nasaal boven. L.E.-. Geen miosis. Lenstroebelingen. Visus met S-9 is re. : 3/10 en li. : 1/60. 
Klachten vanaf 18  jaar. 
Cardiov.: Rookt veel, doch hoest niet veel. Dyspnoe d'effort en oedemen. Licht emfyseem. T. : 120/80. Pols r.a. 
Hart : g.a. X. : g.a. E.C.G. : verticaal, kloksgewijs gedraaid hart. 

38 j :  U.Vol. : 1 500 ml - U.Hopr. : 59,55 mg 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 48 V 39j + + +  189,0 186,0 76,0 83,3 22,5 12,5 109,0 1 17,0 30,0 
Stl +26,5 98,4 44,1 1 1 ,9 6,8 57,7 61,9 15,9 

+ 14,0 1 5,0 43 

7,0 + +  
3,7 T 

+ 
AB 
VT 

Ogen: S.L. naar boven. L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 3/10 met S-4,5 en ti. : 3/10 met S-4,5 en C-2. Cataract. 
Klachten vanaf 6 jaar. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort en hartkloppingen, doch verder geen cardiale kl. of s. T. :  1 10/60. Pols r.a. Hart niet 
vergroot. S.s. 1 over alle ostia, zachter na inspanning. X. : g.a. E.C.G. : kloksgewijs gedraaid hart. 

40 j :  U.Vol. : 1300 ml - U.Hopr. : 25,35 mg 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 49 V 41j 153,0 1 67,0 41,0 73,5 19,0 11 ,0 91,0 
-9,5 109,1 48,0 12,4 7,2 59,5 
-6,2 14,9 

23,6 7,2 + 
1 5,0 4,7 VT 
40 

Ogen: S.L. cong. L.E.-. Geen miosis. Visus re. en ti. : 6/36 met S-3. Strabismus divergens. 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. T. : 125/80. Pols r.a. Hart 1 v. vergroot naar !i. Ictus heffend. S. thrill punt. Laats. 
s. 2 over de punt luider na inspanning. PHONOC. : ho los. s. over de punt met uitstraling naar de ti. oksel. X. : hart 
en aorta g.d.a. E.C.G. :  Verticaalstand, lichte li. hypertrofie. Waarschijnlijk lichte mitraalinsufficiëntie. 

43 j :  U.Vol. : 850 ml - U.Hopr. : 28,32 mg 
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Bijzond.: Laat gaan lopen wegens weinig spierkracht en overbeweeglijke gewrichten. Veel in kinderkolonies 
geweest. Bij moeheid gaat hij schudden met het hoofd. Prominerende ossa frontalia. Scapulae alatae. Veel dorst. 
Twee maal pneumonie en één maal nefritis gehad. H.N.P. gehad. Toppen der tenen wijzen naar mediaan. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt 

+ 
p 
Hv 

He Bd 

+ 
V 

+ +  
PD 
HK 
En 

V s 

+ + 

H+V M H 

+ +  + 7 

Bij zond.: Pas flink gaan groeien op 6 jaar en voorheen kort en dik. Eén maal otitis. Corneatroebelingen. Scapulae 
alatae. Scheuermann. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

+ + +  + +  + + + + + +  + + + + +  + 9 
c KS Vg p V SP 
AsT T Hv He DV 
Li + HK 

En 

Bijzond.: Op 12 jaar gelegen met hartafw. : reuma? Zeer smalle kromme neus. Cubiti valgi. Kyfoscoliose pas 
sinds haar 14 jaar. Was vroeger langer dan anderen. Wijd bekken. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

c 50 M 45j + 184,0 187,0 71,5 81,0 22,5 12,4 105,0 1 12,0 26,0 9,0 + + + 
St22 + 10,0 101,6 44,6 12,2 6,7 57,1 60,9 14,1 4,8 VT AB 

+5,4 1 5,3 45 VT 

Ogen: S.L. cong. L.E.-. Miosis. Hypermetropie. 
Cardiov.: Chronisch hoester. Atypische pijnsteken in de thorax. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 120/90. Pols r.a. 
Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. Geen souffies. P2 luider dan A2. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 51 M 45j + -1- + 161 ,5 169,0 51,5 71,5 19,0 10,5 86,0 
St6 -12,5 104,6 44,3 1 1 ,8 6,5 53,2 

-7,8 14,7 42 

7,4 + 
4,6 El 

VT 

+ 
AB 
VT 

Ogen: Cong. L.L. Beiderzijds L.E. Miosis. Blauwe randen om de cornea. Corneatroebelingen. Het re. oog staat 
lager dan het li. Visusverandering bij andere stand van het hoofd. 
Cardiov.: Chronisch hoester. Geen cardiale kl. of s. T. : 135/80. Pols r.a. Licht emfyseem. Hart niet vergroot. 
S.s. 1 over de punt = na inspanning. X. : li. V. bol. Elongatie, doch geen verbreding van de aorta. E.C.G. : resp. 
arythmie. 

46j. : U.Vol. :  1 1 50 mi. - U.Hopr. : 21,86 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 52 V 48j + + +  176,0 178,0 65,0 79,0 19,3 1 1,6 98,0 104,5 26,0 8,0 + + 
St4 + 1 3,5 101,1 44,9 10,9 6,6 55,7 59,4 14,8 4,5 V VT 

+7,7 14,7 42 + +  
T 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Hyperm. Klachten vanaf 7 jaar. 
Cardiov.: Alleen hartkloppingen bij opwinding. Verder geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

48 j :  U.Vol. : 1600 ml - U.Hopr. : 21,86 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 53 M 49j + + +  180,0 187,0 63,5 84,3 23,0 13,0 101,0 7,5 + + 
St5 +6,0 103,9 46,8 12,8 7,2 56,1 4,2 V AB 

+3,3 1 5,4 44 + +  VT 
Op 19 jaar : 183,0 60,0 1 1,3 36,0 T 

Ogen: Cong. L.L. naar onderen. L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 4/10 met S + 1  en !i. : 2/60 met S +9. Glaucoom. 
Strabismus. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort, oedeem en angine d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 140/90. Pols r.a. Hart 
niet vergroot. S.s. 1 over de re. a. carotis = na inspanning. X. : bolle Ii. V., even prominerende conus P. E.C.G. : 
g.a. 

5 1 j :  U.Vol. : 1020 ml - U.Hopr. : 30,60 mg 
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Bijzond.: Debiel. Asociaal. Emfyseem. Veel gebruik van nicotine en alcohol. Prominerende supra-orbitaal wallen. 
Verdikking van de proximale I.P. gewrichten van de handen. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ + + + 
H c K p 

T 

Bijzond.: Zeer nerveus. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ + + + + + +  
I s E s R p 

AsT Lu 
Re+ 

Bijzond.: Waarschijnlijk acuut reuma gehad op 19 jaar. 
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+ 

s 

H+V M H 

+ + 8 

H+V M H 

+ 9 

H+V M H 

+ + +  + 8 

Bijzond.: Debiel. Twee maal pneumonie. Van kindsbeen af, aanvallen met bewustzijnsdaling, hevige buikpijn en 
mictiedrang. X. : sella g.b. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 54 M 49j + + +  161,5 170,0 55,0 76,0 19,0 1 1 ,2 
St6 -12,5 105,3 47,0 1 1 ,8 6,9 

-7,7 14,7 

89,0 
55,1 

94,5 24,0 
58,5 14,8 

40 

7 + 
4,3 VT 

Ogen: Cong. L.L. L.E. : li. Miosis. Cataracta cong. Visus verandert bij andere stand van het hoofd. Blauwe 
ringen om de comeae. 
Cardiov.: Dyspnoe en angine d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en 
geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm D 

C 55 V 50j + + + 
St6 

? ? 

Ogen: Cong. L.L. L.E. : I i. Miosis. Ablatio. 

? 73,0 19,5 1 1 ,2 90,0 7,0 + 
V 

+ 
V 

Cardiov.: Decompens. kl., doch geen decomp. s. Pols 104 r.a. met ventriculaire extrasyst. Hart niet vergroot en 
geen souffies. Oedeem aan de enkels. Hartkloppingen. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

C 56 M 69j 172,0 174,0 62,0 74,0 21,8 1 2,8 90,0 
St3 -2,0 101,1 43,0 12,7 7,4 52,3 

21,0 8,0 + 
1 2,2 4,6 VT 
42 

+ + 
AB 

-1,2 17,3 VT 

Ogen: S.L. cong. naar boven. L.E. + .  Miosis. Visus re. en li. : 2/24 met resp. -16 en -17. Myopische fundus. Re. 
oog : maculadegeneratie, papilla alba. Li. oog : coloboma. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 160/90. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. Verkalking aortaknop. 
E.C.G. : verticaal hart, incompleet R.B.B. 

71 j :  U.Vol. : 1920 mi - U.Hopr. : 34,64 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm 

c 57 V 70j + + +  162,0 171,5 50,0 83,0 20,0 12,5 99,5 106,5 26,0 8,2 + + +  
Stl -0,5 105,9 51 ,2 12,3 7,7 61,4 65,7 16,0 5,1 ELV AB 

-0,3 15,1 42 + +  VT 
T 

Ogen: D.L. naar boven. L.E.-. Geen miosis. Visus re. :  6/10 met S + 13 en li. : 4/10 met S + 1 5. Bilateraal cataract, 
vlekjes op beide comeae. Anisocorie. Klachten vanaf 30 jaar. 
Cardiov.: Lichte decomp. klachten, doch geen decomp. s. T. : 120/70 en pols r.a. Hart niet vergroot. S.S. 1-2 over 
de A. X. : wat geslingerde aorta, verder g.a. E.C.G. : horizontaalstand, sterke kloksgewijze draaüng en enkele 
supraventriculaire extrasystolen. 

72 j :  U.Vol. :  980 ml - U.Hopr. : 23,69 mg 
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Bijzond.: Eén maal otitis en pneumonie. Emfyseem bij chronisch hoester. 
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+ 
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Bijzond.: Steeds moe. Eén maal pneumonie en pleuritis. Chronisch hoesten. Neurotisch. Rozenkransvingers. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn 

+ +  
E 

Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt He Bd 

+ +  
He 

V 

+ 

s H+V M 

+ + +  
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6 

H 

? 

H 

6 

Bijzond.: Caverneuze longtuberculose gehad, één maal pneumonie. Emfyseem. Vier maal een operatie voor hernia 
inguinalis. Handwortelbeentjes wat convex naar volair. Buitenste tenen wijken met hun topjes naar mediaan af. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + +  + +  + + +  + + +  + + + +  + 9 
c KS p V p 
AtT T + En 

p 

Bijzond.: Eén maal pneumonie. Vernauwd bekken. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

c 58 M 73j + + +  1 72,0 1 72,5 54,0 81 ,0 21,3 12,9 98,5 105,5 28,0 7,5 + +  + 
St1 -2,0 100,3 47,1 12,4 7,5 57,3 61,3 1 6,3 4,4 V AB 

-1 ,2 16,0 + VT 
EIT 

Ogen: D.L. E.L. : re. Geen miosis. Visus met S +  13 re. : 3/10 en li. : 6/10. Astigmatisme. Megalocornea re. : 17 en 
li. : 14 mm. Visusverandering bij een andere stand van het hoofd. Na lensextirpatie hypotonie van het re. oog. 
Klachten vanaf 1 8  jaar. 
Cardiov.: Chronisch hoester met dyspnoe. Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : fors 
hart met elongatie van de aorta. Zware hili. E.C.G. : lichte linksbelasting, incompleet R.B.B. 

75 j :  U.Vol.: 740 ml - U.Hopr. : 16,67 mg 

Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

D 1 V 5j 107,0 1 13,0 17,0 13,7 8,8 16,2 5,2 + +  + +  
-2,5 105,6 12,8 8,2 1 5,1  4,9 V VT 
-2,3 + + 

EL AB 

Ogen: G.a., met name geen dislocatio lentis. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. S.s. 2 over de P. en 
1 over de punt met uitstraling naar de carotiden en de li. oksel. P2 1uider dan A2. X. : forse I i. V., verwijding van 
de aorta ascend. en aortaboog. E.C.G. : g.a. 

7 j :  U. Vol. : 4001 mi - U.Hopr. : 29,36 mg 

D 

D 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

D 2  1 79,0 175,0 56,0 78,0 1 9,5 1 1 ,9 
+28,0 97,2 43,6 10,9 6,6 
+ 1 5,6 1 5,3 

Ogen: G.b., met name geen dislocatio Ientis. 

97,0 103,5 25,0 
54,2 56,9 14,0 

8,0 + 
4,5 T 

+ + + 
A 
V 

Cardiov.: Angine d'effort en hartkloppingen, verder geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Li. grens 1 v buiten de M.c. lijn 
en re. grens 1-2 vingers I i. van st. Geen soufHes. Extracardiaal s. klikgeluid, weg na Valsalva. X. : hart g.a., duide
lijke verwijding van de aorta ascend. E.C.G. : g.a. 

121/2 j :  U.Vol. : 1 000 ml - U.Hopr. : 52,70 mg 
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+ 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ + + +  + 
s s p 

T Hv 

Bijzond.: Eén maal pneumonie gehad. Scapulae alatae. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or 

+ 
s 

Sn Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ 
V 

+ 

He 

+ +  
He 
+ 
V 

He 

Bd 

Bd 

+ +  
SPD 
H 

V 

V 

+ 

s H +V M H 

+ + + +  + 6 

s H+V M H 

+ + +  + 7 

Bij zond.: Moeder erg geschrokken tijdens de graviditeit. Moeder had struma. Patiënte was 57 cm bij de geboorte. 
Zij is vaak verkouden en heeft drie maal een pneumonie gehad. Veel dorst. Prominerende ossa frontalia. Scapulae 
alatae. Congenitale flexiecontracturen. Buiging van de ulna naar radiaal. De tweede tenen staan naar lateraal 
gericht en 3, 4 en 5 naar mediaal, waarbij de laatste over de tweede heen liggen. X op 3 jaar : lengte grote teen 
8 cm, tweede teen 7,9, duim 7 en middenvinger 9 cm. Grove botstructuur. Extreem lange metacarpalia en meta
tarsalia en proximale falangen. Calcaneusspoor. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
PI 

Or 

+ 

Sn 

+ 
c 
AtT 

Wk Kn Vt 

+ 
R 

+ +  
p 

He Bd V s H+V M H 

+ + +  + + 7 

Bijzond.: In de familie wel cong. afw. als debilitas, angiomen en V.S.D. Zeer nerveus. Vaak pneumonie en 
sinusitis. Subluxatie der kaken. Cubiti valgi. Kan hand actief in hoek van 120" met de arm brengen. Toppen en 
middenving. staan in hyperextensie. M.C.I. 9,5, Ph. I. 5,5. Botleeftijd normaal. Kleine sella turcica. X. : bekken 
en wervels : g.a. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

D J  M 16'f,j 174,0 184,0 + + 
+ 5,5 105,7 VT 
+3,2 

Op 1 81/, jaar : 1 82,0 191,0 61,2 

Ogen: Alleen leesbrilletje. Geen dislocatio Ientis. 
Cardiov.: Op 16'/• jaar: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : kloksgewijs 
gedraaid hart. Op 18'/• jaar : Chronisch hoesten, dyspnoe d'effort en hartkloppingen. Verder geen cardiale kl. of s. 
T. : 140/70. Li. grens 2 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan Ii. st. rand. Diast. s. over de 2 I.C.R. re., die later 
ook hoorbaarwerd over de andere ostia. Tekenenvan aorta-insuff. X. : hart licht vergroot, harttaille verstreken, 
versterkte tekening in de longen, duidelijke verwijding van aorta ascend., arcus en desc. ; van aorta abd. niets met 
zekerheid te zeggen. HARTCATHETERISATIE : g.a. E.C.G. : verticaalstand, Ii. hypertrofie, ventriculaire extrasystolen. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

D 4  M 1 8j 191,0 1 99,0 72,0 88,0 24,7 1 3,4 27,4 9.3 + 
St17 + 1 7,0 104,2 46,1 12,4 7,0 14,3 4,8 VT 

+8,9 15,2 
Op 1 5 jaar: 175,0 178,0 52,8 
Op 17 jaar : 188,0 68,9 

Ogen: G.a., met name geen dislocatio lentis. 
Cardiov.: Op 1 5  jaar : Behalve paraesthesiën in de benen, geen cardiale kl. of s. T. : 1 85/100 Ii. = re. Tensie aan de 
benen niet te meten. Oscillogram : vrijwel geen uitslagen aan beide benen. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan 
re. st. rand. S.s. over alle ostia, re. en Ii. parasternaal, over de carotiden en ter hoogte van de scapulae. Ter hoogte 
van Th. 4-5 re. en op de schouder I i. : pulsaties voelbaar. AA. femorales, tibiales post. en dorsales pedis aan geen 
van beide zijden te voelen. Circulatietijd: 13 sec. X. : hart niet vergroot, notches in verschillende ribben. HART
CATHETERISATIE : g.a. ANGIOGRAM : hypoplasie van de aorta ascend. boog en desc. en sterke collaterale circulatie. 
Aneurysma van de sinus Valsalvae. E.C.G. : PQ : 0,14 sec., QT: 0,34 sec., veel neg. T toppen. Bij operatie vond 
men inderdaad een hypoplasie van de aorta met een 3,8 cm lange stenose in de aorta descend. en enige aneurysma
tisch verwijde aa. intercastales ter plaatse. Dit stenotisch gedeelte werd verwijderd en vervangen door een 
graft. Er werd geen P.A. onderzoek verricht. De operatie had geen succes. 
Op 1 7  jaar: Geen klachten. T. : 190/110. Hart als voren. X. : de aorta ascend. lijkt nu iets verbreed. 
Op 1 8  jaar: Geen cardiale kl. of s. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. Ictus heffend in 5 I.C.R. 
Blazende s.s. over alle ostia met P.M. over de P. en uitstraling naar de carotiden, Ii. thorax en re. scapula = 

na inspanning. T. : 170/130. Beenarteriën beiderzijds niet palpabel. 
Op 20jaar: Geen klachten. T. : 1 50/1 10. Hartgrootte als voren. S.s. als voren, ook hoorbaar op de rug !i. en re. 
Geen decomps.s. X. : hart iets fors, aorta ascend. sterk gekromd en licht verwijd. Aortaknop prononceert. E.C.G. : 
Linkshypertrofie. 

20 j :  U.Vol . :  1950 ml - U.Hopr. : 56,86 mg 
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Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + + + +  
E s p He 
AsT LuS 
Li+ T 
AtT 

Bij zond.: Vanaf zijn tweede jaar hoesten. Bronchieëctasieën in beide ondervelden. Chronische sinusitis en rhi
nitis. Allergisch neusslijmvlies. Eén maal pneumonie. Hoort matig. Eén maal operatie voor hernia umbilicalis en 
twee maal voor hernia inguinalis. Gespleten gehemelte. Zwemvliezen aan de handen. Moe, lusteloos en slechte 
eetlust. Weerstand in abdomen : aneurysma aortae? Torsiescoliose van lumbale Wk met mogelijk halfzijdige 
overgangswerveL Plotseling 1/2 jaar later gestorven. Geen obductie. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
SP 

V 

Bijzond.: Op 17 jaar was de botleeftijd 15 jaar. X. : lumbale WK en I.V.P. : g.a. 

s H+V M H 

+ + +  + 6 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

D 5  M 38j + + +  1 99,0 200,0 80,0 93,0 24,0 14,0 120,0 1 27,0 30,0 7,5 + + 
Stl3 +25,0 100,5 46,7 12,1 7,0 60,3 63,8 1 5,1 3,8 V AB 

+ 12,6 1 5,1  47 + + +  VT 
T 

Ogen: G.a., met name geen dislocatio lentis. 
Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. T. : 1 30/80. Pols r.a. Hart iets naar li. verplaatst, doch niet vergroot en geen 
sou!Hes. FONOCARDIOGRAM : g.a. X. : g.a. E.C.G. : g.a. Op 36 jaar, na tillen, plots pijn in het abdomen. Op 37 jaar 
met succes geopereerd voor een aneurysma van de aorta abdominalis en iliaca comm. met excisie en graft. P.A. : 
elastische degeneratie. 

38 j :  U.Vol . :  1380 ml - U.Hopr. : 31,40 mg 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

D 6 V 45j + + +  1 83,0 1 87,0 80,0 81,0 22,0 12,0 107,0 
St9 +20,5 102,2 44,3 12,0 6,6 58,5 

+ 1 1 ,2 14,8 43 

8,0 + 
4,4 VT 

+ 
A 
VT 

Ogen: Geen lensdislocatie. Geen miosis. Visus re. : 5/10 met S-0,5 en C+2 en li. : 5/10 met S-1,5 en C+ 1,5. 
Astigmatisme. Strabismus. Klachten vanaf 40 jaar. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort en hartkloppingen, verder geen cardiale kl. of s. T. : 140/80. Pols r.a. Hart niet ver
groot. Diast.s. 1-2 over st. en A. met uitstraling naar de carotiden en luider na inspanning. X. : hart fors, doch 
niet path. vergroot, duidelijk te forse li. V. en verbreding van de aorta ascend. en arcus. E.C.G. : horizontale stand. 

47 j :  U.Vol. : 1500 ml - U.Hopr. : 26,52 mg - 45 j :  S.Hopr. : 42 y 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

D 7  V 57j + + +  1 66,0 173,5 71,0 79,0 19,0 1 1 ,5 93,0 95,5 23,5 7,5 + + 
St4 +3,5 104,5 47,6 1 1 ,4 6,9 56,0 59,9 14,2 4,5 T V 

+2,1 14,6 40 
Op 44 jaar: 167 174 

Ogen: Geen dislocatio lentis of miosis. Correctie re. : S +0,5 en li. : S + 1. Visus 10/10. Astigmatisme. Klachten 
vanaf 40 jaar. 
Cardiov.: Op 44 jaar: Eén aanval met pijn in de thorax en shock, en daarna herhaalde aanvallen van pijn inter
scapulair met bewustzijnsverlies. Pols 80 r.a. V.D. niet verhoogd. Art. radialis re. : - en li. : zwak +. Art. 
carotis re. : - en li. : +, met syst. thrill. AA. femorales re. = li. : + . Hart niet vergroot. Linker supraclaviculaire 
ruimte verstreken met ruwe s.s. X. : aneurysma aortae asc. reikend tot de a. anonyma. Diffuse verbreding van 
de aorta ascend., elongatio aortae en locaal spoelvormige verwijding van het distale deel van de arcus. Na persen 
verwijdt de aorta zich nog meer. 
Op 54 jaar: Koortsaanval met goede reactie op antibiotica. A radialis re. zwak + en li. + .  T. : re. 140/0 en li. : 
90/0. A.carotis re. : zwak + en li. : + .  Beenarteriën pulseren goed. Pulserende tumor li. supraclaviculair. S.s. en 
diast.s. over het hele praecordium met P.M. over manubrium sterni. Bloedkweken -. 

57 j :  U.Vol. : 1425 mi - U.Hopr. : 1 8,97 mg 
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G 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

+ + + +  + +  + + +  + + + + + +  + 9 
s CAsT KS p V 

Re+ 
+ T + 
AtT Ha 

Bijzond.: Zwaar bij de geboorte. Had al een kyfose op 7 jaar. Voetoperatie bilateraal en operatie voor hamer
tenen op 19 jaar, bilateraal. Verder drie maal aan varices geopereerd en één maal aan neusseptum. Op 1 5  jaar 
bij een lengte van 1 95 cm groei sterk vertraagd. Li. been 2 cm korter dan het re. Zithoogte 93 cm. Scapulae 
alatae. Vóór de hamerteenoperatie schoenmaat 49. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + 
He p 
V KEn 

Bijzond.: Zeer nerveus. Eén maal operatie voor een liesbreuk. 

Vh Ka 

+ 

Or 

+ 
GS 

Sn Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ +  
p 

He Bd 

+ +  + 
V D 

Pa 
En 

V s H +V M H 

+ + + +  + 6 

V s H +V M H 

+ + 7 

Cardiov.: Op 55 jaar: T. re. : 145/1 1 0/60 en !i. : 1 30/90/60 en aan benen 1 80/80. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn. 
Li. supraclaviculair pulserend vat. S.s. en diast.s. over het gehele hart met P.M. over de A. Geen decomp. Nor
male arteriële pulsaties. X. : hart flink vergroot naar !i. Li. V. te bol. Aorta enorm verwijd en geëlongeerd. Zij 
pulseert sterk. E.C.G. : linkshypertrofie. 
Op 57 jaar: Sterke dyspnoe d'effort en oedemen. Angine d'effort. V.D. licht verhoogd. Lever niet vergroot. 
Li. grens 2 v. buiten de M.c. lijn. re. grens aan li. st. rand. Lichte s.s., praes. roffel en diast. s. over de punt. 
Sterk continu geruis over de aorta. 

Bijzond.: Vroeger tuberculosis pulmonum. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

D 8  M 57j 1 85,0 1 92,0 69,5 75,0 20,0 1 1 ,5 101,0 22,6 8,0 + + 
St32 + 1 1,0 103,8 40,5 10,8 6,2 54,6 12,2 4,3 V AB 

+6,0 1 5,3 43 + +  VT 
T 

Ogen: Geen dislocatio Ientis en miosis. Amblyopie van !i. oog. Anisocorie. Strabismus. Klachten vanaf 6 jaar. 
Cardiov.: Alleen hartkloppingen en verder geen cardiale kl. of s. T. : 130/60. Pols ra .. Hart niet vergroot. Diast.s. 1 
over de A. A2 = P2. Geen decomp. FONOC. : Diast.s. over de A. X. : !i. V. iets fors, aorta g.b. E.C.G. : g.a. 

58 j :  U.Vol. : 1 300 ml - U.Hopr. : 25,29 mg 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ea 1 V 3j + + + 109,5 1 13,0 20,0 48,8 12,5 7,0 59,0 
St21 + 14,5 103,2 44,6 1 1 ,4 6,4 53,9 

+ 13,2 14,3 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Strabismus. 

1 6,5 4,0 + 
1 5,0 3,6 T 
27 

+ 
AB 
V 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/60. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan !i. st. rand. Heffende 
ictus. S.s. 1-2 over de P. P2 luider dan A2. X. : hart wat fors, doch niet pathologisch vergroot. E.C.G. : g.a. 

5 j :  U.Vol. : 735 ml - U.Hopr. : 38,89 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ea2 M 3j + +  105,5 104,0 17,5 45,0 1 3,0 8,0 54,5 
St30 +18,5 98,6 42,7 12,3 7,6 51 ,1 

+ 17,5 17,8 

Ogen: S.L. Strabismus. 

1 5,0 5,5 
14,2 5,2 

Sm D 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. Mids.s. 2 over de punt. X. : hart iets fors, 
doch niet pathologisch vergroot. E.C.G. :  g.a. 

4 j :  U.Vol. : 450 mi - U.Hopr. : 62,49 mg 

Nr Gs L.o Fm 

Ea3 M 3j 

Op 5 jaar: 

Ogen: S.L. 

+ +  
St29 

L.1 Sw 

Stevig en dik. 

123 

Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

25,5 

Cardiov: Hart niet vergroot en geen souffles. 

Vergrote Hopr. uitscheiding (elders bepaald). 
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Bijzond.: Eén maal pneumonie gehad. Gauw moe. Clinodactylie alleen van de pinken. 
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Or Sn 

+ 
c 

Wk 

+ 
Lo 
T 

Kn Vt He Bd 

Bijzond.: Clinodactylie alleen van de laatste 3 tenen, die naar buiten wijzen. 

Vh Ka 

+ 

Bijzond.: Geen. 
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Wk 
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He Bd 

+ 
PV 

He Bd 

Bijzond.: Familiaire hypercholesterinaemie. Cholesterol 225 mg/100 ml. 

V s 

V s 

V s 

H+V M 

H+V M 

H+V M 

+ + +  + 

H +V M 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ea4 M 6j + + + 124,0 127,0 24,5 56,3 15,0 8,0 66,0 1 7,5 5,5 + 
St21 +8,0 102,4 45,4 12,1 6,5 53,2 14,1 5,5 T 

+6,5 14,2 31  

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. 

Sm D 

+ 
V 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. Ictus heffend. S.s. 1 over de punt. 
A2 = P2. X. : hart iets bol, li. V. iets bol, aorta g.b. E.C.G. : g.a. 

8j : U.Vol. : 725 mi - U.Hopr. : 21,05 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ea5 M 9j + +  
St29 

Op 7'/daar: 

Ogen: S.L. 

Lang en tenger. 

141 27,5 

Cardiov.: Geen cardiale Id. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

9 j :  U.Vol. : 500 ml - U.Hopr. : 40,49 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ea6 V 13j + + +  148,5 148,0 36,0 65,0 1 7,5 9,5 82,0 
St6 -6,5 99,7 43,8 1 1,8 6,4 55,2 

-4,4 14,6 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Klachten vanaf 2 jaar. 

88,0 22,5 7,0 
59,3 15,2 4,7 

36 

Sm D 

+ + 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. :  120/80. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand 
luider dan A2. Geen souffies. X. : steile li. contour, licht prominerende P.boog. Li.V. iets bol, aorta iets ontrold. 
E.C.G. : wat plompe P-toppen in IJ, lil en AVF. 

141/2 j :  U.Vol. : 3601 rnl - U.Hopr. : 40,06 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ea7 V 14j + + +  1 57,0 1 59,0 45,0 69,3 1 7,5 10,0 87,0 
St6 -2,0 101,3 44,1 1 1 , 1  6,4 55,4 

-1,3 14,4 

Ogen: S.L. cong. L.E.-. Miosis. 

93,0 25,0 7,6 
59,2 1 5,9 4,1 

38 

Sm D 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 130/85. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. verdwijnend bij inspan
ning. Luide P2. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

1 5 1/2 j :  U.Vol. : 700 mi - U.Hopr. : 44,72 mg 
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Bijzond.: Pas op 2 jaar gaan lopen. Licht uitpuilende ossa frontalia. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

Bijzond.: Familiaire hypercholesterinaemie. Cholesterol 391 mg/100 mi. 

Vh Ka Or Sn 

+ 
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Wk Kn Vt 

+ +  
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He Bd 

+ 
PV 
En 

Bijzond.: Zeer nerveus. Zwikte als kind steeds door de enkels. 

Vh 

+ 
H 

Ka Or Sn Wk 

Bijzond.: Flink gebouwd. Scapulae alatae. 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
p 

V s 

V s 

+ 

V s 

+ + 

V s 

H+V M H 

+ +  + +  5 

H +V M H 

H+V M H 

+ 4 

H+V M H 

2 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ea8 M 14j + +  185,0 1 85,0 74,5 108,0 + +  
St8 +26,5 100,0 58,4 VT 

+ 14,3 44 + 
Op 1 6 jaar : 190,0 195,0 80,5 84,0 20,2 12,0 1 1 1 ,0 1 19,0 30,0 8,0 El 

102,6 44,2 10,6 6,3 58,4 62,6 1 5,8 4,2 
14,3 

Ogen: L.L. Beiderzijds lensextirpatie. Geen miosis. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/60. Pols r.a. Li. grens in M.c.lijn en re. grens aan li. st. rand. S.s. 1-2 
over alle ostia. P.M. over de P. en uitstraling naar de li. oksel = na inspanning. X. : lage longgrenzen, smal hart. 
E.C.G. g.a. 

1 5 j :  U.Vol. : 1 800 ml - U.Hopr. : 101,8 mg 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm D 

Ea9 M 1 8j + +  188,0 1 92,0 75,0 84,0 22,0 12,3 101,0 
St9 + 14,0 102,1 44,7 1 1 ,7 6,5 53,7 

+7,4 14,7 42 

7,5 + 
4,0 VT 

Ogen: L.L. L.E.-. Miosis. Visus re. : 5/20 met S + 1 5  en Li : 5/10 met S+5,5. Strabismus. Klachten vanaf 8 jaar. 
Cardiov.: Chronisch hoester met dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 140/70. Pols r.a. Hart niet 
vergroot. S.s. 1 over alle ostia = na inspanning. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

20 j :  U.Vol. : 1 650 ml - U.Hopr. : 46,76 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm 

Ea 10 V 29j + +  174,0 173,0 65,0 77,0 19,0 1 1 ,0 97,0 104,0 23,5 7,0 + +  + 
St29 + 1 1 ,5 99,4 44,3 10,9 6,3 55,8 59,8 12,9 4,0 T AB 

+6,6 14,3 38 VT 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Strabismus. 
Cardiov.: Behalve dyspnoe d'effort, geen cardiale kl. of s. Pols r.a. niet celer. Hart niet vergroot en geen souffies. 
X. : g.a. 

29 j :  U.Vol . :  1 020 ml - U.Hopr. : 50,55 mg 

+ 

D 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ea l l  V 42j 

Ogen: L.L. 

+ 
StlO 

Groot en dik. 1 1 ,0 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

42 j :  U.Vol. : 1 650 ml - U.Hopr. : 32,07 mg 
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G 

+ 

G 

+ 

G 

G 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
p 

Or Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 
s 

V s H+V M H 

5 

Bijzond.: Altijd langer geweest dan anderen. Drie maal pneumonie gehad. Droge, ruwe huid. Hoort matig. 
Prominerende ossa frontalia. Alleen de 3 mediale tenen zijn te lang. 

Vh Ka Or Sn 

+ 

Bijzond.: Ruikt en hoort matig. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
PI 

Or Sn 

Wk 

Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
D 
En 

He Bd 

+ +  
ElP 
En 

V 

V 

+ 

s 

s 

+ 

H+V M H 

+ + 4 

H + V  M H 

5 

Bijzond.: Vroeger klein geweest. Familiaire hypercholesterinaemie, nl. zijzelf, haar moeder, haar broer, 3 van 
haar kinderen en een zus van haar moeder. Scapulae alatae. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 

V 

Bijzond.: Vroeger zeer lang en mager. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

s H+V M H 
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Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ea 12 V 44j + +  
St2 

170,5 172,5 70,5 75,5 20,0 1 1,0 93,0 
+8,0 101,2 44,3 1 1 ,7 6,5 54,5 

24,0 6,8 
14,1 4,0 T 
40 

+ + 
VT 

+4,7 14,6 
--------------------

Ogen: L.L. Aan beide zijden L.E. Geen miosis. Visus aan beide zijden 6/18 met resp. re. : S+6 en li.: S + lO. 
Een maal oogoperatie met secundair cataract. Astigmatisme. Strabismus. Klachten vanaf 3 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de 3 I.C.R. li. = na inspan
ning. X. : klein hart met uitpuilende conus P., aorta g.a. E.C.G. :  g.a. 

451/z j :  U .Vol. : 1 140 ml - U.Hopr. : 30,33 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ea l 3  V 45j + + +  170,0 173,5 70,0 81,0 20,4 12,3 98,0 106,0 27,0 + +  
Stl +7,5 102,1 47,6 12,0 7,2 57,6 62,4 15,8 V 

+4,4 1 5,2 39 + 
T 

Ogen: Geen D.L. L.E.-. Geen miosis. Iriscoloboom aan onderzijde bilateraal. Visus met S+3 re. : 8/10 en li. : 
9/10. Astigmatisme. Strabismus. Klachten vanaf 1 8  jaar. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort en oedemen. Verder geen cardiale kl. of s. Geen decomp. T. : 140/90. Pols r.a. Hart 
niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

46 j :  U.Vol. : 1680 ml - U.Hopr. : 29,67 mg - 47 jr: U.Vol. : 960 ml - U.Hopr. : 23,29 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ea 14 M 45j + + 190,0 191,0 89,5 82,0 23,0 14,0 109,5 1 19,0 27,0 7,0 + +  + 
St8 + 1 6,0 100,5 43,2 12,1 7,4 57,6 62,6 14,2 3,7 VT VT 

+8,4 17,2 44 + 
El 

Ogen: Cong. L.L. naar beneden. L.E.-. Geen miosis. Ablatio. Visus re. = li. : 1/36 met S + 19. Strabismus. 
Fundus g.a. 
Cardiov.: Behalve lichte oedemen geen cardiale kJ. of s. T. : 140/90. Pols r.a. Hart niet vergroot, minimale s.s. 
over de punt. X. : hart en aorta g.d.a. Prominerende conus P. E.C.G. : PQ-tijd 0,20 sec, incompleet R.B.B. 

46 j :  U.Vol. :  2250 ml - U.Hopr. : 31 ,72 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ea 1 5  M 47j + + +  178,0 181,0 76,5 80,0 24,0 13,7 98,0 23,0 8,5 + 
St5 +4,0 101,7 44,9 1 3,5 7,7 55,1 12,9 4,8 T 

+ 2,3 17,1 43 
Op 1 8 jaar: 177,0 175,7 12,7 

Ogen: L.L. naar onderen. Beiderzijds L.E. Geen miosis. Ablatio. Cataract. Klachten vanaf 6 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 
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D 

+ 
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G 

+ 

G 

G 

+ 

G 

+ 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
SLo 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ + 
V p 
Ha En 

V s H +V M H 

+ 5 

Bijzond.: Als kind lang en tenger. Gauw moe. Longcyste re. Spondylolisthesis L5. Te diepe heupkommen met 
coxarthrosis. Zwemvliezen aan de handen. De tweede teen is even lang als de eerste. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt He Bd 

+ +  
V 
Ha 

V s H+V M H 

+ + +  - 4 

Bijzond .. · Zeer nerveus. Vroeger was zij een zeer mager, zwak kind. Ze hoest van kindsbeen af. Moe. Veel dorst. 

Vh Ka 

+ +  
I 

Or Sn 

+ 
c 
AsT 
Li + 

Wk Kn Vt 

+ 
c 

He Bd 

Bijzond .. · Eén maal niersteen. Twee maal operatie voor ablatio . 
• 

Vh Ka Or Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ 
c 

He Bd 

+ 
V 
Pa 

V s 

+ 

V s 

Bijzond .. · Pas dik geworden na gedwongen rust door blindheid. Eerst lang en tenger. 

H +V M H 

+ + +  + 4 

H +V M H 

+ + +  + 5 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ea 1 6  M 48j + + +  166,0 176,0 63,0 74,3 21,0 1 1 ,6 90,0 
St6 -8,0 106,0 44,8 12,6 7,0 54,2 

--4,8 15,6 40 

7,0 + 
4,2 V 

Ogen: Cong. L.L. L.E.-. Miosis. Visus re. : l/300 en 1i. met S +  1 :  5/15. Visus verandert met hoofdstand. Blauwe 
rand om comeae. 
Cardiov.: Behalve oedemen geen cardiale kJ. of s. T. : 130/90. Pols r.a. Emfyseem. Hart niet vergroot en geen 
souffies. X. : g.a. E.C.G. : compleet R.B.B. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ea 17 V 50j + + +  174,0 176,0 67,0 79,0 19,5 12,0 
St4 + 1 1,5 101 ,1 45,4 1 1 ,2 6,9 

+6,6 1 5,2 

95,5 102,0 23,5 
54,9 58,6 13,5 

39,5 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Correctie S-19 beiderzijds. Klachten vanaf 4 jaar. 

8,2 
4,7 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Hartkloppingen en drukkend gevoel in de hartstreek bij opwinding of inspanning. Verder geen cardiale 
kJ. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. Syst. klikgeluid over de punt, dat verdwijnt bij Valsalva. X. : g.a. 
E.C.G. : g.a. 

50 j :  U.Vol. : 1 51 5  mi - U.Hopr. : 20,1 8  mg 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ea 1 8  V 70j + +  
St2 

1 68 170.0 77,0 77,0 20,0 12,0 89,0 
+5,5 101,2 45,8 1 1 ,9 7,1 52,9 
+3,3 1 5,6 

Ogen: L.L. naar boven. L.E.-. Geen miosis. Hyperm. Klachten vanaf 6 jaar. 

41 

7,0 + +  
4,1 VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over de punt = na inspanning. 
X. : g.a. E.C.G. :  g.a. 

72 j :  U.Vol. : 1 830 ml - U.Hopr. : 23,62 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ea 19 M 85j 

Ogen: L.L. 

+ + + Lang en tenger. 
St6 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 
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G 

G 

+ 

G 

G 

Vh Ka Or Sn 

Bijzond.: Gauw moe. 

Vh Ka 

Bijzond.: Geen. 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ 
c 

Or Sn 

Wk 

+ 
K 
T 

Wk 

+ +  
K 
T 

Wk 

Kn Vt 

Kn Vt 

+ + 
R p 

Kn Vt 

+ 
Vg 
c 

He Bd 

+ 
V 

He Bd 

+ + 
Ha P 

En 

He Bd 

+ 
V 

+ 
D 

V 

V 

V 

Bijzond.: Vroeger mager. Arthrogryposis op 13 jaar? Eén maal suicidepoging. 

Vh Ka 

Bijzond.: Geen. 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd V 

s H +V M H 

+ + +  + 4 

s H+V M H 

5 

s H +V M H 

+ +  + 5 

s H +V M H 
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Nr 

Eb 1 

Gs L.o Fm L.1 Sw 

V 13j + + +  161 ,0 1 66,5 
St12 + 7,0 103,4 

+4,3 

Gw Ar Ha M.V Sp-M Sp-G Vt Gt Ct 

74,0 19,5 10,5 
45,9 12,1 6,5 

14,2 

94,0 100,0 24,0 8,0 
58,4 62,1 14,9 4,8 

40 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

+ +  

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Visus met S-2,5 re. : 6/18 en li. : 6/12. Astigmatisme. Klachten vanaf 6 jaar. 
Cardiov.: Van jongsaf pijnsteken in de li. onderarm los van inspanning. Op 3 maanden werd al een soufile ge
vonden, die geleidelijk spontaan verminderde. Nu: dyspnoe d'effort, lichte pijn in de thorax bij inspanning en 
hartkloppingen. T. : 1 10/50. Pols r.a. Li. grens in de M.c. lijn en re. : grens aan de li. st. rand. Laats.s. 2 met rol
lend karakter, P.M. over 3 I.C.R. en over de P., s.s. 1 over de punt. De s.soufftes worden iets zachter na Val
alva. X. : hart iets fors naar links. Verdere gegevens ontbreken. 

14j. : U.Vol. : 640 mi - U.Hopr. : 70,60 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Eb2 V 46j + + +  1 88,0 190,0 97,0 85,0 19,0 12,3 104,0 1 1 1,0 24,0 
St4 +25,5 101 ,1 45,2 10,1 6,5 55,3 59,0 12,8 

+ 13,6 14,5 

+ 
T 

Ogen: Geen lensdislocatie. Geen miosis. Visus 10/10 beiderzijds met S +0,25. Klachten vanaf 3 jaar. 

Sm D 

+ 
V 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s., behalve wat pijn in de li. thoraxhelft, los van inspanning. T. : 160/70. Pols r.a. 
celer. Capillairpols. Hart niet vergroot. Diast.s. 2 over mediost., de A. en carotiden = na Valsalva. X. : hart iets 
fors naar !i., iets bolle li. V., aorta g.a. E.C.G. : sinusrithme, verticale stand, notches in de R van AVL, V2 en V3. 
Gebruikt digitalis. Conclusie : aorta-insufficiëntie. 

46 j :  U.Vol. : 1275 mi - U.Hopr. : 26,98 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 1 M 3j + + +  
St13 

20,5 57,5 1 1 ,5 9,0 69,5 76,0 1 8,0 6,0 
1 5,7 

Ogen: Geen dislocatio lentis. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of. s. Hart niet vergroot en geen souffles. 

3'/2 j :  U.Vol. :  3501 mi - U.Hopr. : 22,13 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 2 V 5j 

Ogen: G.a. 

+ + +  1 32,0 ? 
St4 +22,5 

+ 17,0 

26,0 56,0 15,0 9,0 
42,4 11 ,4 6,8 

1 6,1 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen soufftes. 

5 j :  U.Vol. :  4001 ml - U.Hopr. : 24,40 mg 
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71,0 
53,8 

75,3 21,0 
57,0 1 5,9 

5,5 + 
4,4 T 

Sm D 

+ +  + 
AB 
VT 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

+ 



G 

G 

+ 

G 

+ 

G 

+ 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt 

+ 
R 

+ 
p 

He Bd 

+ 
El V 
En 

V s H + V  M H 

+ +  + 2 

Bijzond.: Buikpijn rond de navel nergens mee samenhangend. Scapulae alatae. De kleine tenen staan naar 
mediaal afgeweken. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or 

+ 
GS 

Sn Wk Kn Vt 

+ 
R 

+ 
p 

He Bd 

+ 
V 

+ +  

Hv Ha 

V s H + V  M H 

+ 4 

Bij zond.: Vale pigmentvlekken, vooral rechts in het gelaat, de nek, de thorax en de re. nierloge. Tot 32 jaar was 
zij mager. Scapulae ongelijk van grootte. Voetoperatie gehad voor hallux valgus. Sterk behaarde benen. Over
beweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
p 

Or Sn 

+ + 
GS E 

Wk Kn Vt 

+ + 
Vg Vr 

He Bd 

+ +  

V 

+ 

Bijzond.: Slecht horend al 1/z jaar. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka 

+ +  

Or 

+ 
GS 

Sn Wk Kn Vt 

+ +  + +  
R p 

He Bd 

+ +  
p 
En 

Bijzond.: Draagt een rechthouder voor de rug. Scapulae alatae. 

V 

+ 

s H+V M H 

+ ? ? ? 

s H + V  M H 

+ + 6 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ec 3 M 5 1/,j + + +  1 30,0 129,0 25,0 56,5 15,0 8,2 70,0 
Stl + 1 7,0 99,2 43,5 1 1 ,5 6,3 53,8 

+ 13,1 14,5 

Ogen: G.a. 

76,2 23,2 6,2 
58,5 17,8 4,8 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. :g.a. 

7 j :  U.Vol. :  925 mi - U.Hopr. : 58,52 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt 

Ec 4 M 6j + + +  124,0 124,5 23,5 53,6 14,0 8,5 65,0 70,5 22,0 5,5 
St1 + 8,0 100,4 43,2 1 1 ,3 6,9 52,4 56,9 17,8 4,4 

+6,5 15,9 38 
Op 19 jaar : 141,0 142,0 1 5,9 9,4 

100,7 10,9 6,7 

Ct 

+ 
AB 
VT 

Sm 

+ 
AB 
VT 

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Cong. nystachmus. Visus beiderzijds 5/1 5. Astigmatisme. Strabismus. 
Cardiov.: Chronisch hoester. Emfyseem. Intermitterend sputuminfecten. Geen cardiale kl. of s. T. : 1 1 0/70. 
Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 2 over de A. en 1 over de P. zonder uitstraling. A2 luider dan P2. X. : g.a. 
E.C.G. : g.a. 

8'f,j. : U.Vol. : 920 mi - U.Hopr. : 55,97 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ec 5 M 6j + + +  1 30,0 1 34,0 49,0 1 5,5 9,5 71,0 77,0 20,0 6,0 + + 
St12 + 14,0 103,1 37,7 1 1 ,9 7,3 54,6 59,2 1 5,4 4,6 T AB 

+10,8 19,4 35,0 VT 

Ogen: Geen dislocatio lentis. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 1 0/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

7 j : U.Vol. : 750 ml - U.Hopr. : 46,69 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ec 6 M 6j + + +  146.0 142,0 64,0 19,0 10,0 79,0 84,0 23,0 6,2 + 
St13 +27,0 97,3 43,8 1 3,0 6,8 54,1 57,5 1 5,6 4,2 AB 

+ 1 8,5 1 5,6 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. 
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G 

+ 

G 

+ 

G 

G 

+ 

Vh Ka 

+ 

Bijzond.: Geen. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ 
E 

Or Sn 

+ 

Wk 

+ 
K 
T 

Wk 

Kn Vt 

+ 
p 

Kn Vt 

He Bd 

+ + +  
p 
HK 
En 

He Bd 

+ 
V 
H 

Bijzond.: Nerveus. Gauw moe. Eén maal pneumonie. Scapulae alatae. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ 
s AtT 

Wk Kn Vt 

+ 
R 

+ 
p 

He Bd 

+ +  

V s H+V M 

+ + + + 

V s H+V M 

+ + + + 

V s H+V M 

+ +  + + + +  + 

Bij zond .. · Geopereerd voor pylorusspasmus. Scapulae alatae. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V H 

+ + + + + + + + +  + 
GS Vg Vr 

R 

Bijzond.: Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

297 

H 

7 

H 

7 

H 

7 

H 

6 



Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 7 M 6j + + +  121,0 121,0 51,5 13,7 8,2 67,5 72,0 20,0 5,9 
St4 + 5,0 100,0 42,6 1 1 ,3 6,8 55,8 59,5 1 6,5 4,9 

+4,1 1 5,9 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

6 j :  U.Vol. : 630 mi - U.Hopr. : 45,72 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 8 V 8j + + +  140,0 135,0 62,0 16,5 9,7 81 ,0 85,5 23,5 7,0 + 
St4 + 14,5 96,2 44,3 1 1 ,8 6,9 57,9 61,1 16,8 5,0 V 

+ 10,4 1 5,7 

Ogen: Myopie. Geen D.L. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : hart wat fors. 

8 j :  U.Vol. : 700 ml - U.Hopr. : 41,65 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 9 M 81/2j + + + 128,5 128,0 26,0 54,2 15,3 8,3 
Stl +1 ,0 99,6 42,2 1 1 ,9 6,5 

+0,8 1 5,3 

Ogen: G.a. 

68,0 74,5 1 8,0 6,2 
52,9 57,9 14,0 4,8 

33 

Sm D 

+ 
T 

Sm D 

+ +  
AB 
VT 

Sm D 

+ 
VT 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. Ruwe s.s. 
2 over alle ostia met P.M. over de punt en de 3 I.C.R. li. en over de P. met uitstraling naar de oksels en caro
tiden = na inspanning. Luide tweede toon aan de punt. P2 luider dan A2. X. : wat zware hilusvaten, verder g.a. 
E.C.G. : PQ-tijd 0,12 sec; verder g.b. 

1 0 j :  U.Vol. : 900 ml - U.Hopr. : 45,23 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 10 M 9j + + +  150,0 1 53,0 
St4 + 17,5 102,0 

+ 1 1,7 

64,0 1 8,0 10,0 84,0 
42,7 12,0 6,7 56,0 

1 5,6 

Ogen: Slechte visus. Geen iridodonesis. Geen miosis. 
Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

9 j :  U.Vol. : 1030 ml - U.Hopr. : 42,00 mg 
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91,0 23,0 7,0 
60,7 1 5,3 4,7 

Sm D 

+ +  + 
AB 
VT 



] 

+ 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + + + + +  + +  
I GS c p 

AtT 

Bijzond .. · Caput quadratum. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka 

+ 
p 

Or Sn 

+ + 
GS C 

Wk Kn Vt 

+ 
R 

+ 
p 

He Bd 

+ 
HP 

V s H+V M H 

+ 6 

V s H+V M H 

+ + + +  + 7 

Bijzond.: Bij de geboorte stond de re. schouder hoger, waarvoor zij 2 jaar in het gips heeft gezeten. Cubiti valgi. 
Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or 

+ 
GS 

Sn Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ +  
ElP 
DV 
En 

V 

+ 

s H+V M H 

+ + 6 

Bij zond.: Van jongsaf zwak kind geweest dat vaak in hersteloorden werd opgenomen. Scapulae alatae. Vergroei
de tweede en derde teen beiderzijds tot in het midden van de proximale falanx. Zwemvliesvorming aan de tenen. 

Vh 

+ +  

Ka 

+ 
PI 

Or 

+ 
s 

Sn Wk 

AtT 

Kn Vt 

+ 
Vg 
p 

He Bd V 

+ + +  + 
PV 
KT 

s 

+ 

H+V M H 

+ +  + 6 

Bijzond.: Re. oor is groter dan het Ii. Matige genitale ontwikkeling. Kan duim actief op handrug leggen en pink 
op de andere vingers. 
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Nr Gs L.o Fm L. 1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ec l l  V 10j + + +  1 57,0 162,0 71,5 19,5 1 1 ,0 82,0 85,0 23,5 7,8 + +  + 
St13 +20,5 103,2 45,5 12,4 7,0 52,2 54,1 14,9 4,9 AB 

+ 1 3,1 1 5,4 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan !i. st. rand. Geen souffies. X. : g.a. 

1 0 j :  U.Vol. : 4801 ml - U.Hopr. : 26,16 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw 

Ec 1 2  V 10j 

Ogen: G.a. 

+ + +  157,0 161,0 
St4 + 20,5 102,5 

+ 13,1 

Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

70,0 17,0 10,0 92,0 
44,6 10,8 6,4 58,6 

14,3 

98,0 21,0 
62,4 13,4 

6,2 + 
3,9 T 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. Syst. klikje aan de punt, iets 
zachter na Valsalva, en weg bij staan. 

10 j :  U.Vol. : 1020 rnl - U.Hopr. : 52,31 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 1 3  M l lj + + +  1 52,0 1 55,0 37,5 67,3 17,5 10,0 
Stl +9,5 101,9 44,3 1 1 ,5 6,6 

+7,0 14,9 

Ogen: G.a. 

86,0 91,0 25,0 
56,6 59,9 1 5,8 

7,3 + +  
4,8 T 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. :  100/70. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over alle ostia, zachter na inspan
ning. X :  g.a. E.C.G. : g.a. 

1 3  j :  U.Vol. : 980 rnl - U.Hopr. : 26,65 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 14 M 12j + + +  165,0 

Ogen: G.a. 

St4 + 17,5 
+ 10,6 

? 72,5 ? ? 1 1 ,0 ? 
6,7 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

1 2 j :  U.Vol. :  990 ml - U.Hopr. : 54,61 mg 
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? 24,0 7,3 + 
14,5 4,4 T 
40 

Sm D 

+ +  
VT 



J 

t-

} 

t 

] 

+ 

3 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H + V  M 

+ + +  + + + + + + + + +  + 
p GS E K 

T 

Bijzond.: Scapulae alatae. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 6 tenen aan beide zijden. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ + + + +  
p GS s p 

TL u 
K 
T 

Bijzond.: Scapulae alatae. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ + + 
I E 

Bijzond.: Congenitale heupluxatie aan beide zijden. 

Vh Ka 

+ +  

Or Sn 

+ + 
GS C 

AsT 
Li+ 

Wk Kn Vt 

+ + 
Vg Vg 
R p 

He Bd 

+ +  
PVD 
Pa 

He Bd 

+ + 
V p 

H 

He Bd 

+ 
PV 
En 

V 

+ 

V 

+ 

V 

+ 

s H + V  M 

+ + 

s H+V M 

+ + 

s H+V M 

+ + 

H 

8 

H 

6 

H 

7 

H 

7 

Bijzond.: Opening vóór in het gehemelte. Geen onderste oogleden. Nasalabiele spleten waren open bij geboorte. 
Zeer spitse neus. Kleine testes en penis, pubisbeharing minimaal en geen okselbeharing. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ec 1 5  M 12j + + +  164,0 170,0 75,0 20,5 1 1,0 94,0 101,0 24,5 8,0 + + 
St12 + 16,5 103,7 45,7 12,5 6,7 57,3 61,6 14,3 4,9 VT AB 

+ 10,1 14,7 40 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 100/60. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

12'/> j :  U.Vol. :  1 120 mi - U.Hopr. : 67,47 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ec 16 M 14j + 163,5 176,0 44,0 76,0 19,5 1 1 ,5 85,0 93,0 22,3 7,2 + + 
St23 +5,0 107,6 46,5 1 1 ,9 7,0 51 ,9 56,9 1 3,6 4,4 T AB 

+3,1 15,1 42 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Ec 17 M 15 '/2j + 177,0 186,0 55,5 81,0 22,0 12,5 100,0 108,0 25,0 7,0 + + 
St20 + 10,5 105,1 45,8 12,4 7,1 56,5 61,0 14,2 4,0 T AB 

+ 5,9 1 5,4 40 VT 
Op 10 jaar : 142 147 

Ogen: Geen dislocatio lentis. Hyperm. Strabismus. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. Op 17 jaar : als voren, 
doch nu s.s. 1-2 met P.M. over de A. en P. met uitstraling naar de carotiden, zachter na Valsalva. T. : 160/85. 
Pols r.a. 

1 7 j :  U.Vol. : 750 ml - U.Hopr. : 33,05 mg 

D 

+ -l 

D 

+ 

D 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ec 18 V 18j + + + 1 80,0 1 87,0 55,6 83,0 20,8 1 1,5 
St12 + 17,0 103,9 46,1 1 1 ,6 6,4 

+9,4 1 3,8 

Ogen: Geen dislocatio lentis. Anisocorie en matige pupilreacties. 

99,8 106,5 24,3 
55,4 59,2 13,5 

42 

7,5 + 
4,2 VT 

+ +  + 
AB 
VT 

Cardiov.: Dyspnoe d'etfort, doch geen verdere cardiale kl. of s. T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 
over de A., niet uitstralend, en zachter na Valsalva. A2 = P2. X. : wat brede aortaknop en prominerende conus P. 
E.C.G. : g.a. 

19'/> j :  U.Vol. : 1000 mi - U.Hopr. : 41 ,47 mg 
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G Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ +  + + 
s 

+ 
K 
T 

+ 
R 

+ 
p 

+ +  + + + + +  + 8 

G 

AtT 

Bijzond.: Van jongsar zeer lang. Scapulae alatae. Webbed neck. Harrisonse groeve. Kleine penis. Tenen 2 en 3 
beiderzijds vergroeid tot aan het proximale I.P.gewricht. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H + V  M H 

+ +  + + 
p 

+ 
s 

+ 
c 

+ 
K 

+ +  
PVD 
En 
Pa 

+ + +  + 8 

G 

+ 

G 

T 

Bijzond.: Donker vlekje, mediaan onder rechts, op de iris, evenals zijn vader. Scapulae alatae. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ 
s 
T 

Bijzond.: Is pas flink gaan groeien op 13 jaar. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

He Bd 

+ 
D 

He Bd 

V 

+ 

V 

s H+V M 

+ + + +  + 

s H +V M 

H 

6 

H 

+ +  + + +  
I 

+ 
SLo 
T 

+ 
p 

+ 
ElP 

+ + 6 

K 

Bijzond.: Was 60 cm lang bij de geboorte. Spontane pneumothorax gehad op 17 jaar. Gastroptose. Moe. Sca
pulae alatae. Lengte ligamenturn patellae : 5 1/2 cm. Tenen 1 ,  2 en 3 te lang, en 4 en 5 normaal. 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt 

Ec 19 M 1 8j + + +  1 86,0 196,0 80,0 86,0 22,0 12,5 1 10,0 1 1 7,5 29,7 
St4 + 12,0 105,4 46,2 1 1 ,8 6,7 59,1 63,2 1 5,9 

+6,5 14,5 45 
Op 5 jaar : 124,0 126,5 23,0 8,3 

102,0 6,7 

Ogen: Geen D.L. Astigmatisme. 
Cardiov.: Op 5 jaar: geen souffies. T. : 85/60. X. : hart g.a., aorta desc. even zichtbaar. 
Op 18 jaar : geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

1 8 j :  U.Vol . :  1 730 ml - U.Hopr. : 49,72 mg 

Gt Ct 

9,0 + +  
4,7 T 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 20 V 30j 

Ogen: G.a. 

+ + +  180,0 189,0 57,5 89,0 19,0 12,0 104,5 1 1 1 ,0 26,0 
St4 + 1 7,5 105,0 49,4 10,6 6,7 58,1 61,7 14,4 

+9,7 13,5 42 

8,5 + 
4,8 T 

Sm D 

+ + 
T 

Sm D 

+ -t- + 
AB 
VT 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort en vaak koude handen. Verder geen cardiale kl. of s. Li. grens in de M.c. lijn en re. 
grens aan de li. st. rand. Geen souffies. A2 luider dan P2. 

30 j :  U.Vol. : 1450 mi - U.Hopr. : 16,59 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 21 V 34j + + +  187,0 189,0 85,0 22,0 12,0 103,0 106,0 28,0 9,0 + 
St13 +24,5 101,1 45,9 1 1 ,8 6,4 55,1 56,7 14,9 4,8 V 

+ 13,1 14,4 + +  
T 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Ec 24 V 82j + + + 1 55,0 160,0 45,0 69,0 19,5 10,5 87,0 
St5 -7,5 103,2 44,5 12,6 6,7 56,1 

-4,9 15,2 38 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 70/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de A. 
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7,3 
4,7 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

Sm D 

+ + 
AB 
VT 



G 

+ 

G 

+ 

G 

+ 

G 

Vh Ka 

+ +  

Or Sn 

+ 
s 

Wk: Kn Vt 

+ +  
p 

He Bd 

+ 

V s H +V M 

+ + 

Bijzond.: Bij geboorte al duidelijk te lang. Scapu\ae alatae. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M 

+ +  + + + +  + +  + + +  + +  + +  + + + 
I c KS Vg p V PDV 

AsT T R En 
Li+ 

H 

6 

H 

10 

Bijzond.: Vroeger tubair catarrh gehad en één maal een maagbloeding. Cubiti valgi. Zwemvliezen aan de handen. 
De 3 buitenste tenen staan in het prox. LP. gewricht naar mediaal gericht. 

Vh Ka Or Sn 

+ 
c 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ 
R 

He Bd 

+ +  
V 

+ 

Bijzond.: Zithoogte 91 cm. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + + +  + + + 
GS E Lo p V p 

TL u Ha KEn 
s 
T 

Bijzond.: Geen. 

V s H +V M H 

+ + + + 8 

V s H+V M H 

+ + + + +  + 8 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ec 22 V 45j + + +  1 85,0 1 88,0 85,0 86,5 22,5 12,5 107,0 1 1 3,0 29,0 
St12 +22,5 101,6 46,8 12,2 6.8 57,8 61,1 1 5,7 

+ 12,2 14,5 45 

9,3 + +  
5,0 El 

T 

Ogen: Geen D.L. Visus re. : 6/12, na corr. met S-0,5 : 6/8 en !i :  6/60, en na corr. met S-2 : 6/18. 
Klachten vanaf 10 jaar 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Decompensatieklachten en hartkloppingen. Geen decomp.s. T. : 1 30/90. Pols r.a. Hart niet vergroot. 
S.s. 1 over alle ostia. X. : aorta ascendens licht verwijd met prominerende aortaknop. Hart wat fors. E.C.G. : 
horizontale stand, kloksgewijze draaiing. 

47 j :  U.Vol. : 1420 mi - U.Hopr. : 42,12 mg 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Ec 23 V 60j 

Ogen: G.a. 

+ + +  1 73,0 1 76,0 
St4 + 10,5 101,7 

+6,1 

74,0 20,0 1 1,8 
42,8 11 ,6 6,8 

1 5,9 

92,0 97,0 27,0 8,0 
53,2 56,1 1 5,6 4,6 

42 

+ +  
AB 
VT 

Cardiov.: Moe en hartkloppingen, verder geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Hart 2 v. naar li. vergroot. 
S.s. 1 en dubieus ook diast. s. over de punt = na Valsalva. X. : g.a. E.C.G. :  g.a. 

60 j :  U.Vol. : 860 m1 - U.Hopr. : 3 1 ,27 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 
---

Fa 1 V 6j 122,0 121,5 21,0 52,0 14,0 8,5 64,0 69,0 6,0 + 
Vader +6,0 99,5 42,5 1 1 ,4 6,9 52,5 56,6 4,9 AB 
is Fa +4,9 16,3 31 VT 
1 4  

Ogen: Cong. L.L. L.E.-. Geen miosis. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 90/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

6 j :  U.Vol. : 560 ml - U.Hopr. : 42,97 mg 
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+ 



G 

G 

+ 

G 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H + V  M H 

+ + + + + +  + + + + +  + 6 
I Vg p He DV 

R V 
+ 

Ha 

Bijzond.: Familiair ulcus pepticum. Ze was al direct lang, met lange vingers, bij de geboorte. Trage lich. ontwik
keling. Eén maal pneumonie. Ulcera cruris gehad en vele aborti. Hevige dorst. Had aanvallen van buikpijn en 
pijn bij de mictie + pollakurie e.c.i. Drukpijn re. nier en zwelling. re. lies. Sterk gebogen claviculae. Habituele 
schouderluxatie. Bovenbenen geëxoroteerd. Op 49 jaar enige dagen heftige buikklachten en daarna shock. Aan
vankelijk wel herstel, doch kort daarop dood gevonden. Obd. : aneurysma dissecans aortae ascendens met door
braak naar pericard en uitbreiding tot in de buikaorta en in art. mes. sup. De aortae was zeer fragiel en vertoonde 
lichte atherosclerose. 1 1/2 cm lange scheur in de aorta vlak onder de kleppen. Microscopisch : elastische dege
neratie in de aorta. 

Vh Ka Or 

+ 
s 

Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 
El 
PV 
En 

V 

Bij zond.: Bij een breukoperatie li. werd een zeer wijde arteria femoralis gezien. 

Vh Ka Or Sn 

+ + 

Wk Kn Vt He Bd V 

+ 

s H+V M H 

+ + 

s H+V M H 

+ + 1 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fa 2 V lOj 
St25 

1 25,0 1 30,0 
-1 1 ,5 104,0 

-8,9 

59,0 1 7,5 9,5 
47,2 14,0 7,6 

1 6,1  

69,0 
55,2 

75,0 22,0 
60,0 17,6 

33 

6,2 + 
4,9 VT 

+ 
A 

Ogen: S.L. naar temporaal. L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 5/20 met S+4 en !i. : 3/60 met S+4. Astigmatisme. 
Strabismus. Klachten vanaf 4 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Hart niet vergroot. Zachte blazende s.s. onder op het ster
num, zachter na inspanning. P2 1uider dan A2. X. : even prominerende conus P., verder g.a. E.C.G. :  g.a. 

1 1  j :  U. Vol . :  695 mi - U.Hopr. : 25,47 mg 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fa 3 V 10j 
St25 

142,0 145,0 
+ 5,5 102,1 
+3,9 

63,0 17,0 9,5 
44,4 1 1 ,9 6,7 

1 5, 1  

73,0 79,0 24,0 
51 ,4 55,6 16,9 

6,7 + 
4,7 VT 

+ 
AB 
VT 

Ogen: S.L. naar temporaal. L.E.-. Geen miosis. Visus met S+4 re. : 5/10 en Ii. : 5/50. Klachten vanaf 5 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 1 0/60. Pols r.a. Hart niet vergroot. Lichte s.s. over de punt, zachter na in
spanning. P2 luider dan A2. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

1 1  j :  U .Vol. : 1060 mi - U.Hopr. : 65,02 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fa 4 M 1 1j 148,5 151 ,0 31,1 
+6,0 101,7 

66,5 16,5 9,9 
44,7 1 1 ,1  6,1 

85,0 
57,2 

91,0 21,2 
60,1 14,3 

36 

7,0 
4,7 

• +  + 
AB 

+4,0 14,9 VT 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Visus beiderzijds 6/10 met S+ 12. Pigmentarme iris. Licht cataract. Klachten 
vanaf 3 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart wat fors, doch niet path. vergroot. S.s. 1 over de punt, zachter na 
Valsalva. 

1 1 j :  U.Vol . : 860 ml - U.Hopr. : 26,06 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fa 5 M 12j 1 59,0 1 59,0 41,0 71,0 1 8,2 10,5 90,0 97,0 24,0 7,0 + 
+ 1 1 ,5 100,0 44,7 1 1 ,4 6,6 56,6 61,0 1 5,2 4,4 AB 

+7,2 14,8 39 VT 

Ogen: S.L. L.E. : Li. Geen miosis. Corectopie. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. Pols r.a. 
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G 

G 

G 

+ +  

J 

+-

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

Bijzond.: Scapulae alatae. 

Vh Ka Or Sn 

Wk 

Wk 

Kn Vt 

Kn Vt 

He Bd 

+ 
p 

He Bd 

+ 
s 

V s 

+ 

V s 

+ 

Bijzond.: Scapulae alatae. Vertoont absoluut geen gelijkenis met haar tweelingzuster Fa 2. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn Wk Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 

V 

+ 

s 

+ 

Bijzond.: Enuresis. Zeer kleine testes. Onvoldoende ontwikkeld scrotum. Kleine penis. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

+ + + + 
Vg V 
p 

Bijzond.: Zwemvliezen aan de handen. 

H +V M H 

+ + +  + 5 

H +V M H 

+ +  + 3 

H +V M H 

+ 5 

H +V M H 

5 
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Nr Gs L.o Fm 

Fa 6 M 141/zj 

L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

160,0 162,5 46,2 70,8 19,2 10,8 90,0 
-1,5 101,6 44,3 12,0 6,8 56,3 
-0,9 1 5,3 40 

6,7 + 
4,2 V 

Ogen: S.L. cong. L.E. : !i. en re. Geen miosis. 

Sm D 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan !i. st. rand. 
S.s. 1-2 over de punt, mediost. en over de A. = na inspanning. X. : hart g.a., aortaknop promineert iets. 
E.C.G. : g.a. P2 luider dan A2. 

1 5 j :  U.Vol. :  900 ml - U.Hopr. : 74,14 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Fa 7 M 16j 175,0 175,0 65,5 74,0 21,0 12,8 95,0 103,0 26,3 9,0 
+6,5 100,0 43,1 12,0 7,3 54,3 58,9 15,0 4,6 
+3,7 17,3 44 

Ogen: Bilaterale D.L. L.E.-. Geen miosis. Klachten vanaf 3 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a., hart niet vergroot en geen souffles. 

1 6 j :  U.Vol. : 750 ml - U.Hopr. : 39,24 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Fa 8 M 1 8j 171,0 178,5 73,0 75,0 20,1 10,9 
-3,0 104,4 43,3 1 1 ,8 6,3 
-1,8 14,5 

93,0 100,0 
54,4 58,5 

40 

8,0 + 
4,7 T 

Sm D 

Sm D 

+ 
VT 

Ogen: S.L. naar onderen. L.E. : re. en li. Miosis. Blind. Coloboma iridis. Buftalmus. Glaucoom. Cataracta cong. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/90. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de A. en punt, luider na in
spanning. A2 luider dan P2. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

20 j :  U.Vol. : 1 330 ml - U.Hopr. : 37,45 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Fa 9 M 1 8j 163,0 160,0 66,0 67,5 19,0 10,0 
-11 ,0 98,2 41,4 1 1,6 6,1 
-6,8 14,8 

Ogen: S.L. L.E. : re. en li. Geen miosis. Glaucoom. 

85,5 92,5 20,0 7,0 
52,2 56,8 12,3 4,3 

44 

Sm D 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffles. 

18 j :  U.Vol. : 2400 ml - U.Hopr. : 51 ,60 mg 
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G 

+ 

G 

G 

Vh 

Vh 

+ 

Ka 

Ka 

+ 
PI 

Or Sn 

Or Sn 

Wk 

+ 
K 
T 

Wk 

Kn Vt 

Kn Vt 

+ + 
Vr C 

He Bd 

+ 
D 

He Bd 

V 

V 

s H+V M 

+ +  

s H +V M 

+ + +  + 

Bijzond.: Psychische stoornissen. Debiel. Op 1 jaar hepatosplenomegalie e. c. i. Rachitis gehad. 

Vh Ka Or Sn 

+ +  

Bijzond.: Rozenkranstenen. 

Vh Ka 

+ 
p 

Or Sn 

Wk 

+ 
s 
TL u 
Lo 
T 

Wk 

Kn Vt 

+ 
p 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
p 

He Bd 

V s H +V M 

V s H +V M 

H 

2 

H 

3 

H 

3 

H 

0 

Bijzond.: Zeer kort en plomp van bouw met korte, plompe extremiteiten. Marchesani syndroom? Broer van 
FalO. 

3 1 1  



Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fa 10 V 1 9j 150,0 143,0 47,5 68,0 17,0 9,2 78,0 83,0 21,0 7,0 
-13,0 95,3 45,3 1 1 ,3 6,1 52,0 55,3 14,0 4,7 

-8,7 13,6 35 1/2 

Ogen: S.L. L.E. : li. Geen miosis. Glaucoom. Klachten vanaf 3 jaar. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

1 9 j :  U.Vol. : 1000 ml - U.Hopr. : 23,62 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fa 1 1  V 20j Volkomen niet de habitus. 

Ogen: L.L. L.E.-. Geen miosis. Myopie. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fa 12 V 34j 178,0 1 80,0 88,0 80,0 22,0 12,0 96,0 103,0 26,0 8,0 + +  T 
+ 15,5 101,1 44,9 12,4 6,7 53,9 57,4 14,6 4,5 T V 

+8,7 1 5,0 43 

Ogen: D.L. naar boven L.E.-. Miosis? Visus re. : 2/10 en li. : 3/10 na correctie. Myoop. 
Cardiov: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffles. X :  g.a. E.C.G. : g.a. 

34j. : U.Vol. : 1310 mi - U.Hopr. : 35,04 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fa 13 V 35j 171,5 172,5 66,5 71,5 20,2 1 1 .5 93,5 7,5 + 
+9,0 100,6 41 ,1  1 1 ,7 6,7 54,5 4,4 VT 
+ 5,2 16,1 40 

Ogen: S.L. L.E.-. Geen miosis. Visus re. : 1/60 met S-16 en li. : 1 /36 met S-12. Glasvochtdegeneratie. Strabis
mus. Klachten vanaf 6 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 50/100. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt en de A. met uit
straling naar de carotiden, luider na inspanning. X. : wat sterk uitgesproken aortaknop, verder g.a. E.C.G. : enige 
atriumextrasystolen. 

D 

D 

D 

D 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fa 14 M 35j 1 89,0 1 89,0 74,0 81,5 21,0 1 1 ,5 100,0 108,0 27,0 7,5 
+ 15,0 100,0 43,1 1 1 , 1  6,0 52,9 57,1 14,3 3,9 

+7,9 14,1 421/2 

Ogen: Cong. L.L. L.E. : re. Geen miosis. 7 oogoperaties gehad. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 170/105. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

36 j :  U.Vol. : 700 ml - U.Hopr. : 30,38 mg 
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G 
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+ 

G 

G 

+ 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

0 

Bijzond.: Nerveus. Kort en plomp van bouw, met korte plompe extremiteiten. Marchesani syndroom? Zuster 
van vorige. 

Vh 

Vh 

+ 

Ka 

Ka 

Or 

Or 

+ 
s 

Sn Wk 

Sn Wk 

Kn Vt 

Kn Vt 

+ 
Vg 

He Bd 

He Bd 

+ 
V 

+ 

V 

V 

s 

s 

H +V M 

H +V M 

+ + +  + 

Bijzond. Vroeger was zij mager en steeds de langste van de klas. Ze gebruikt al jaren pilocarpine. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 
V 

+ 
El V 
H 

V s H +V M 

+ + 

H 

H 

5 

H 

2 

Bij zond.: Acuut reuma gehad. Reflexafwijkingen aan de benen, nl. zwakke K.P.R. !i. en negatieve re. en A.P.R.
aan beide zijden. Geen pathologische reflexen. Scapulae alatae. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or 

Bijzond.: Dochter is Fa 1 .  

Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 
V 

V s H +V M H 

3 13  



Nr Gs L.o Fm 

Fa 15 M 45j 

L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

178,0 1 83,0 75,0 81,0 21,8 12,2 
+4,0 102,8 45,5 12,2 6,9 
+2,1 15,1 

99,0 105,5 27,0 7,9 
55,6 59,3 1 5,2 4,4 

43 

Ogen: D.L. L.B. : re. Miosis. Klachten vanaf 6 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de A., zachter na Valsalva. Pols r.a. 

45 j :  U.Vol. : 1 300 ml - U.Hopr. : 28,16 mg 

Nr Gs L.o Fm 

Fa 16 V 47j 

L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

160,0 1 62,0 65,0 69,8 19,0 10,0 90,0 
-2,5 101,2 43,6 1 1 ,9 6,2 56,3 
-1,6 14,3 39 

7,5 + 
4,7 T 

Sm D 

Sm D 

+ 
V 

+ 

Ogen: S.L. naar boven. L.B. : re. en Ii. Miosis. Atrofie van choreoidea, retina en iris. Coloboma iridis. Glasvocht
troebelingen. Strabismus. Klachten vanaf 5 jaar. 1 1  oogoperaties ondergaan. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. 1 16. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. = na inspanning. 
A2 luider dan P2. X. : g a. E.C.G. : horizontaalstand, kloksgewijze draaiing. Kleine QRS-complexen. 

49 j :  U.Vol. : 2200 ml - U.Hopr. : 14,65 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fb 1 V 8j + + + 126,0 124,0 23,0 51 ,0 14,0 8,0 67,0 
St5 +0,5 98,4 40,5 1 1 , 1  6,3 53,2 

5,5 
4,4 

+ + 
AV 

+0,4 1 5,7 30 

Ogen: Geen D.L. Lichte myopie. Strabismus. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/90. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. 
S.s. 1-2 over de A. en P., luider na inspanning en uitstralend naar de carotiden, en s.s. 1 over de punt. P2 luider 
dan A2. X. : duidelijk, ook in de schuine standen, te bol hart. Bolle Ii. V. Prominerende conus P. Aorta niet goed 
te beoordelen. E.C.G. :  g.a. 

10 j :  U.Vol. : 5301 mi - U.Hopr. : 35,01 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fb 4 V 24j 177,0 178,0 64,5 78,0 19,0 1 1 ,4 
+ 14,5 100,6 44,2 10,7 6,4 

+8,2 14,7 

Ogen: G.a. 

94,0 101,0 26,0 
53,1 57,1 14,7 

7,5 + 
4,1 V 

+ 
AV 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot. S.s. en d.s. 1 over de A. Duidelijke aorta-insufficiëntie. X. : 
wijde aorta ascendens. E.C.G. : g.a. Geen lues of reuma in de anamnese. 

24 j :  U.Vol. : 1250 ml - U.Hopr. : 35,70 mg 

3 14 

+ 



G 

G 

+ 
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Vh Ka Or 
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+ 
K 
T 

Kn Vt 

+ +  
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He Bd 

+ 

V s H +V M H 

+ + +  + 5 

Bij zond.: In zijn familie één maal cong. cataract. Was vroeger mager. Nauwe gehoorgangen. Zwemvliezen aan 
de handen. De tweede tenen zijn even lang als de eerste. Versterkte lendenlordose. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

+ + + + + + +  + 
s Vg p V PVD 
T KEn 

Bijzond.: Debiel. Blind. Veel dorst. Gauw moe. Naar volair convexe handwortelbeentjes. 

Vh 

+ +  

Ka 

+ +  
I 

Or Sn 

+ 
E 

Wk 

Bijzond.:Gespleten gehemelte en huig. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

Kn Vt 

+ 
p 

Kn Vt 

He Bd 

+ +  
PV 
KEn 

He Bd 

+ +  
El 
PV 
K 

V s 

+ + 

V s 

Bijzond.: Was 60 cm bij de geboorte. Scapulae alatae. Clinodactylie alleen van de pinken. 

H+V M H 

5 

H +V M H 

5 

H+V M H 

2 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp·G Vt Gt Ct Sm D 

Fb 2 M 20j Volkomen normale lichaamsbouw zonder kenmerken van het syndroom van Marfan. 

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Strabismus convergens en amblyopie. 
Cardiov.: Wijde aorta met aorta-insufficiëntie. Geen reuma of lues gehad. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m 

Fb 3 V 21j 1 82,8 1 87,0 59,8 81 ,7 22,5 12,5 98,0 
+ 1 8,0 102,3 44,7 1 1 ,7 6,9 53,6 

+9,8 1 5,3 

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Myopie. 

Sp-G Vt Gt Ct Sm 

105,0 24,5 7,2 + 
57,5 1 3,4 3,9 V 

39 + +  
EIT 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 1 1 0/60. Pols 34 r.a. Hart niet vergroot. S.s. 2 over 
alle ostia met P.M. over 2 I.C.R. li. = na Valsalva, met uitstraling naar de carotiden. X. : aorta ascendens moge
lijk wat breed. E.C.G. : congenitaal atrioventriculair blok. 

21 j :  U.Vol. : 880 ml - U.Hopr. : 31 ,57 mg 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fb 5 M 32j 

Ogen: G.a. 

-------------------------------

197,0 203,0 79,0 
+23,0 103,0 
+ 1 1 ,7 

7,0 
3,6 

+ 
V 

Cardiov.: Angine d'effort, dyspnoe d'effort en oedemen. T. : 1 30/55. Pols r.a. celer. Li. grens J l/z v. buiten de 
M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. Diast. s. over de punt en de A. Palpabele brede buikaorta. X. : aneurysma 
van de aorta ascendens, descendens en abdominalis, en van de A. pulmonalis. HARTCATHETERISATIE : g.b. 
E.C.G. : links-belasting. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fb 6 M 40j 

Ogen: G.a. 

176,0 ? 
+ 2,0 
+ 1 ,1  

65,5 80,0 20,5 1 1  ,8 
45,5 1 1 ,7 6,7 

14,8 

99,0 106,5 26,5 
56,2 60,5 1 5,1  

8,0 + 
4,5 EIV 

K 

Cardiov.: Geen card. kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. Ruwe s.s. 2 met P.M. over 3 en 4 I.C.R. li. 
X. : aneurysma van aorta acsendens. E.C.G. : g.a. 
40 j :  U.Vol. : 4001 mi - U.Hopr. : 26,49 mg 
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Bijzond.: Als kind dik geweest. De vingertoppen wijken naar mediaal. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

AtT 

Wk Kn Vt He Bd 

+ 
He 

V s H+V M H 

V s H+V M H 

+ 4 

V s H+V M H 

? ? ? 

Bijzond.: Zithoogte 1 05 cm. Op 1 3  jaar sterk gaan groeien. Moe. Rugklachten. Re. nier is geëxtirpeerd: mul
tipele infarcten? Glomeruli en vaten van de nier g.b. 

Vh Ka Or Sn WK Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + + + + + + 5 
I AtT K p 

T 

Bijzond.: Stottert. Imbeciel, evanals zijn zuster. Genitalia g.b. 

3 17  



Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw AI Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fe 1 M 9j 1 34,5 1 33,0 24,0 58,2 16,3 9,0 71,5 77,0 20,0 6,8 + + 
+2,0 98,9 43,3 1 2, 1  6,7 53,2 57,2 14,9 5,1 AB 
+ 1,5 1 5,5 34 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T : 80/35-{). Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 2 over de P., luider na inspanning. 
P2 luider dan A2. X. : wat bol hart, zonder duidelijke vergroting der ventrikels, aorta g.a. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw AI Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fe 2 V 1 3j 1 60,0 1 65,0 42,5 71,2 1 8,7 10,8 90,0 96,0 
+ 12,5 103,1 44,5 1 1 ,7 6,8 56,3 60,0 

7,2 + 
4,5 

+ + 
AV 

Ogen: G.a. 

+7,8 1 5,2 38 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/60. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P., luider na inspanning. 
P2 luider dan A2. X. : g.d.a. E.C.G . :  g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw AI Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fc 3 1 56,5 1 54,0 40,5 66,0 19,5 9,7 
+6,5 98,4 42,2 12,5 6,2 
+4,2 14,7 

Ogen: G.a. 

80,0 ? 
52,1 

? 5,5 
3,5 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. :  120/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 2 met P.M. over mediost. en 3 I.C.R. 
re. luider na inspanning en in li. zijligging. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

1 4 j :  U.Vol. : 700 mi - U.Hopr. : 44,53 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fc 4 M 14j 1 59,0 1 58,0 41,5 68,0 17,2 1 0,0 90,0 19,0 7 + + 
+0,5 99,4 42,1 1 0,8 6,3 56,6 1 2,0 4,4 V AB 
+0,3 14,7 38 VT 

Op 8 jaar : 151 ,0 149,0 en zithoogte 77,5 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Chronisch hoester met Jicht gestoorde longfuncties en dyspnoe d'effort; verder geen cardiale kl. of s. T. : 
1 10/85. Pols r.a. Hart niet vergroot. S s. 1 over mediost. Lever 1 v. palpabel. P2 luider dan A2. X. : hart niet 
vergroot, mogelijk enige prominentie van de aortaknop, doch in schuine standen aan aorta g.a. E.C.G. : g.a. 

3 1 8  
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+ 
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Sn Wk Kn Vt 

+ +  
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+ +  + 7 

Bijzond.: Trage geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Scapulae alatae. Zwemvliesvorming aan de tenen. De 
tweede tenen wijzen naar lateraal. Broer van Fe 2, 7, 9 en 1 1 ,  en van K 9, 15 en 36. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

+ + + + + + +  + + 
s Vg He ElP 

p VHK 
T 

Bijzond.:Lange hals. Scapulae alatae. Zus van Fe 1 ,  7, 9 en 1 1 ,  en van K 9, 15 en 36. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

H+V M H 

+ + 8 

H+V M H 

+ +  + +  + 
p 

+ + 
E 

+ 
s 
T 

+ +  
Vr 

+ +  
ElP 
V 

+ + 8 

G 

Bijzond.: Debiel. Scapulae alatae. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
PI 

Or Sn 

+ +  
E 
AsT 
Li+ 

Wk 

+ 
K 
T 

c 

Kn Vt 

+ 
Vg 

He Bd 

+ 
p 
H 

V s H+V M H 

+ + 6 

Bijzond.: Familie van vaders kant veel lange en tengere mensen. Moeder had tuberculose tijdens de graviditeit. 
Trage lichamelijke ontw. Otitis gehad aan beide zijden. Cryptorchismus, kleine testes en penis. Matige secun
daire beharing. Subluxatio talo-naviculare. Versterkte lendenlordose. 

3 1 9  



Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fe S M 1 6j 1 51 ,0 1 52,0 40,0 ? 1 7,0 1 1 ,7 77,0 20,2 6,5 + +  + 
-1 1 ,5 100,7 1 1 ,3 7,7 50,0 1 3,4 4,3 El AB 

-7,6 35 PV VT 
K 

Ogen: Geen D.L. Strabismus convergens. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort, verder geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/60. Pols r.a. Hart verplaatst naar links. S.s. 1-2 
over de P. = na inspanning. X. : hart niet vergroot, wel verplaatst ; verder g.a. E.C.G. : g.a. 

17 j :  U.Vol. :  700 ml - U.Hopr. : 25,71 mg 

D 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fc 6 M 1 6j 1 50,0 1 53,2 34,0 69,5 I8,5 1 0,5 83,5 
-1 8,5 102,1 46,3 12,3 7,0 55,7 
-12,3 I5,1 

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Myopie. Amblyopie. 

88,0 22,5 
58,7 1 5  

36 

6,7 
4,5 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Decompensatie. T. : 1 10/60. Pols r.a. Bij obductie : pulmonaalstenose en A.S.D. Hartgewicht 350 gram. 
Li. V. I3 mm en re. V. 8 mm dikte van wand. Aorta niet verwijd. Lichte elastische degeneratie van de aortamedia. 

Nr Gs L.o Fm L.I Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fe 7 M 1 7j I79,0 I88,0 57,5 80,5 21,5 I2,0 IOl,O 
+ 6,5 105,0 44,9 12,0 6,7 56,4 

24,5 8,0 + 
1 3,7 4,5 T 
39 

+ + 
AB 

+ 3,5 I4,9 VT 

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Strabismus convergens. 
Cardiov.: Hartkloppingen en pijnen bij diep ademen retrostemaal. Verder geen cardiale kl. Geen decomp. 
T. : I40/85. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. I over de punt. A2 1uider dan P2. Gedurende enige dagen pericardi
aal wrijven gehoord, later niet meer. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1  Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

Fc 9 M 25j I77,0 I84,0 62,0 79,0 2I,O I2,0 98,0 I04,5 22,5 8,5 + 
+0,5 I03,9 44,6 1 1 ,9 6,8 55,4 59,0 I2,7 4,8 AB 
+0,3 I5,2 43 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/75. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. I over de P. en 2-3 over het midden 
van het sternum, ter hoogte van de derde rib, luider na inspanning. P2 luider dan A2. X. : hart iets bol. E.C.G. : g.a. 
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Bijzond.: Congenitale athrogryposis, hypertelorisme, peeten excavatus en obstipatie. Hyfrocefalus. Lang open 
gebleven fontanellen. Gauw verkouden. Twee maal pneumonie gehad. Scapulae alatae. Clinodactylie, alleen van 
de pinken. Nu nog flexiecontracturen van pols, elleboog en knie. Falangen der vingers naar lateraal wijzend. 
Toppen middenvingers in overstrekking. Subluxatie re. van duim in M.C.P. en van middenvinger in prox. 
I.P. gewricht. Luxatie der knieën. Versterkte lendenlordose. Syndactylie 2e en 3e tenen. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or 

+ 

Sn 

+ 
c 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ + +  
He SEI 

PK 
VEn 

V 

+ 

s H +V M H 

+ +  + + +  7 

Bijzond.: Cryptorchismus, kleine testes en penis en geen secundaire beharing. Debiel. Webbed neck. Subluxatie 
schouders. Enderotatie van de bovenbenen. Aan de li. voet synostose van 2 tenen. Tweede tenen even lang als 
de eerste. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M 

+ +  + + + + + + + + + +  + 
c s Vr Vg VT 
AtT TL u p 

K 
T 

Bijzond .. · Zwemvliezen aan de handen. Scapulae alatae. Buitenste tenen wijzen naar mediaal. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M 

H 

8 

H 

+ +  + +  + 
I 

+ 
E 

+ +  
p 

+ 
V 

+ 
p 

+ + + +  + 7 

En 

Bijzond.: Vroeger afgekeurd voor E.C.G.afwijkingen. Scapulael alatae. Wat verstreken lendenlordose. Broer 
van Fe I ,  2 en 1 1  en van K 9, 1 5  en 36. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fe 8 M 1 8j 192,0 192,0 64,5 85,0 21,2 12,5 105,5 
+ 18,0 100,0 44,3 1 1 ,0 6,5 54,9 

+9,4 14,2 

Ogen: Mogelijk iets afgeplatte lenzen, doch geen lensdislocatie. Normale visus. 

8,2 + 
4,3 El 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Als klein kind gauw blauw. Hartkloppingen en dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kl. Geen decomp. 
T. : 1 35/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. Ruwe s.s. 2 met P.M. over 3-4 1.C.R. I i., luider na inspanning. P2 luider 
dan A2. HARTCATHETERISATIE :  kleine V.S.D. en pulmonaalstenose. ANGIOC. : g.a. X. : g.a. aan hart of aorta, pro
minerende conus P. E.C.G. : incompleet R.B.B. 

20 j :  U .Vol. : 1025 mi - U.Hopr. : 39,41 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fe 10 V 21j 165,0 168,5 61,5 75,3 19,0 10,5 96,0 
+2,5 102,1 45,6 l l ,5 6,4 58,2 

22,5 6,0 
13,7 3,6 
361/2 

+ + 
VT 

+ 1 ,5 1 3,9 

Ogen: Geen D.L. Myoop. Pigmentneerslagen in de periferie van de retina. Strabismus convergens. 
Cardiov.: Veel hartkloppingen, dyspnoe d'effort en oedemen. Circulatietijd 12 sec. T. : 1 60/60. Capillairpols +. 
Pols r.a. met veel ventriculaire extrasystolen. Li. grens 1-2 v. buiten de M.c. lijn en re. grens mediost. Syst. fré
missement over de punt. S.s. 2-3 over de punt en P. met uitstraling naar de rug en de carotiden. X. : hart niet 
duidelijk vergroot. Verstreken harttaille. Smalle aorta. HARTCATH. : infundibulaire pulmonaalstenose. ANGIOC. : in
fundibulaire pulmonaalstenose met poststenotische verwijding, hypoplasie van de aorta en isthmusstenose. 
Links verlopende v. ca va sup. E.C.G. : multipele ventriculaire extrasystolen, li. hypertrofie en belasting. 

32 j :  U.Vol. : 1075 ml - U.Hopr. : 34,74 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Fe 12 M 34j 179,0 198,0 72,4 84,0 21,3 12,4 102,0 ) )0,0 23,0 
+5,0 1 10,6 46,9 l l ,9 6,9 56,9 61,5 12,8 
+2,8 14,8 

Ogen: G.a. 

8,0 + 
4,5 T 

+ 
VT 

Cardiov.: Dysbasia intermittens en dyspnoe d'effort; verder geen cardiale kl. V.d. verhoogd. Lever 2 vingers 
palpabel. T. : 240/80 aan armen en 140/100 aan benen. Pols r.a. celer. Homo pulsans. Aa femorales zwak + . 
tibiales post. + en dors. pedis -. Li. grens 1-2 v. buiten de M.c. lijn en re. grens mediost. S.s. + diast.s. 2-3 met 
P.M. over mediost met uitstraling naar de carotiden en de rug = bij Valsalva. X. : hart sterk vergroot naar li. en 
matig naar re. Vergrote I i. V. Sterk pulserende aorta. Notches in de ribben. HARTCATH. : g.a. ANGIOC. : Sterke aorta
stenose vrij hoog in de arcus met uitgebreide collateraalcirculatie. De aorta ascendens is vanaf haar begin aneu
rysmatisch verwijd. Geen zekere verwijding der sinus Valsalvae. Voorbij de arcus is de aorta hypoplastisch. 
E.C.G. : Ii. hypertrofie. 

34 j :  U. Vol. : 930 mi - U.Hopr. : 16,74 mg 
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G 

+ 

G 

+ 

G 

+ 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + + + + + + +  + +  
I c K Vg p V p 

AsT TL u En 
Li+ 

Bij zond.: Nerveus. Eén maal pneumonie gehad. M.C.I. : 8,29 en Ph.I. : 4,78. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
s 
TL u 

Kn Vt 

+ 
Vr 

+ 
p 

He Bd 

+ 
p 

V s H+V M H 

+ +  + 8 

V s H +V M H 

+ + + 7 

Bijzond.: Dochter van K 44 en zuster van K 34. Als kind al snel moe. Acuut reuma? gehad. Naar volair convexe 
ossa metacarpalia. Rozenkransvingers. 

Vh 

+ 
H 

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ 
s 
TL u 

Kn Vt 

+ 
R 

He Bd 

+ 
V 

+ +  
SPV 
EnT 

V s 

+ 

H +V M H 

+ +  + 6 

Bijzond.: M.C.I . :  9,06. Ph. I. : 5,4. Zithoogte 93 = 52,3 pct van lengte. Open boog S I .  Versterkte lendenlordose. 
Ontbreken der oorlelletjes. 
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Nr Gs L.o Fm 

Fe 1 1  M 31j 

L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

187,5 195,0 62,0 83,5 22,5 12,5 102,0 
+ 13,5 104,0 44,5 12,0 6,7 59,8 

+7,2 14,9 

28,5 8,6 
1 5,2 4,6 
44 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Myopie. Visus re. : 6/12 en li. : 6/6. Retina laporina. Strabismus convergens. 
Klachten vanaf 4 jaar. 
Cardiov.: Chronisch hoesten. Hartkloppingen en angina pectoris. Geen decomp. T. : 1 20/70. Pols r.a. 54 met 
ventriculaire extrasystolen. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. = na inspanning, en zachter na Valsalva. A2 
luider dan P2. X. : g.a. E.C.G. : incompleet R.B.B. 

33 j :  U .Vol. : 1275 mi - U.Hopr. : 60,69 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M. V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Fe 13 V 4lj 163,0 174,0 47,0 71,0 19,0 10,5 
+0,5 106,7 43,5 1 1 ,7 6,4 
+0,3 14,8 

Ogen: Geen D.L. Cataract. Nystachmus. 

24,0 
14,7 

+ 
V 

Sm D 

+ + 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : druppelhart, vaat
steel niet verbreed, wel enige elongatio aortae ascendens. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 1 M Ij 

Ogen: G.a. 

+ + + 
Stl 

Nr Gs L.o Fm L.l  Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 
H 2  V Ij 

Ogen: G.a. 

Nr Gs L.o 

H 3  M 21/lj 

Ogen: G.a. 
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+ + + Kort en dik. Geen kenmerken van het syndroom. 
St13 

Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G 

+ + +  101,0 102,0 16,0 45,0 13,0 7,5 54,0 58,5 
Stl +9,5 100,9 44,6 12,9 7,4 53,5 57,9 

+9,4 1 6,7 

Vt Gt Ct 

19,5 5,0 
19,3 4,9 

Sm D 

+ 
Vt 

Sm D 

Sm D 

+ + 
V 



G 

+ 

G 

+ 

G 

G 

G 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

+ + + + + + + + +  + 8 
E K Vr SP 

T c KEn 

Bijzond.: Vader van K 8. Debiel. Nerveus. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

+ + + + + + + + 7 
I E K Vg c PD 

T Hv 
s 
Lu 

Bijzond.: Een overleden neefje had een dextrocardie, en een andere neef spini bifida. Patiënte heeft een lange hals. 
Scapulae alatae. Processus transversus van Ll is te klein, en ernaast ligt een extra beenkerntje. De 4 buitenste 
tenen wijzen naar lateraal. Syndactilie van tenen 4 en 5 rechts. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn Wk Kn Vt He Bd 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Vh Ka Or Sn 

+ 

Wk Kn Vt He Bd 

+ 
p 
KEn 

V 

V 

V 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

s H +V M H 

? ? ? 

s H +V M H 

s H+V M H 

+ + +  + 3 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 4  M 3j + 1 17,0 1 1 8,0 22,0 37,0? 8,2 61,0 5,4 + 
St3 l + 13,0 100,8 31,6? 7,0 52,1 4,6 

+ 1 1 , 1  22,2? 

Ogen: Geen D.L. Spontane horizontale en rotatoire nystachmus. Hoge ligging van de orbitadaken. Cataract, 
links meer dan rechts. Strabismus divergens. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10, pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt. Verder niet te onder-
zoeken. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 5  M 4j + + +  104,0 103,0 17,0 42,0 12,5 7,0 53,0 58,0 1 8,5 5,0 + + 
St1 +0,0 99,0 40,4 12,0 6,7 50,9 55,8 17,8 4,8 AB 

16,7 

Ogen: G.a. 

6 j :  U.Vol. : 575 ml - U.Hopr. : 29,80 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 6  M 4j + + +  108,0 103,5 17,1 46,0 1 3,0 7,5 58,0 63,0 20,5 + + 
Stl +4,0 95,8 42,6 12,0 6,9 53,7 58,3 19,0 AB 

+3,7 16,3 V 
---

Ogen: G.a. 

6 j :  U .Vol. : 450 mi - U.Hopr. : 38,71 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 7  V 5j + + +  121,0 1 1 9,0 27,0 50,0 14,3 8,0 66,0 71,0 23,5 5,1 + 
Stl + 1 1,5 98,4 41,3 1 1 ,8 6,6 54,5 58,5 19,4 4,1 VT 

+9,5 16,0 27 

Ogen: Geen D.L. Lichte hypermetropie. 

7 j :  U.Vol. : 960 mi - U.Hopr. : 59,12 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 8  M 6j + + +  11 8,0 114,0 20,0 49,0 13,3 7,4 61,0 15,2 4 
St5 +2,0 96,6 41,5 1 1 ,3 6,3 51 ,7 12,9 3,4 

+1,7 1 5, 1  26 

Ogen: Geen D.L. Strabismus. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 
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j-

} 

-!-

+ 

G 

G 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
PI 

Or 

+ 

Sn Wk Kn Vt 

+ 
Vg 
p 

He Bd 

+ 
PV 
K 

V s H + V  M H 

+ + +  + 4 

Bijzond.: Oligofreen. Li. zijventrikel is groter dan de rechter. De subarachnoidale luchtverdeling is irregulair. 
Fundus en E.E.G. zijn duidelijk afwijkend. Patiënt is blind. Er bestaat een hypertonie der extremiteiten en 
patiënt vertoont choreatische bewegingen. Neurologische diagnose kon niet gesteld worden. Alkalische fos
fatase was duidelijk verhoogd. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ +  

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over de punt en aorta, luider na inspanning. 
X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn 

+ 
E 

Wk Kn Vt He Bd 

+ 
p 
En 

V s H+V M 

+ +  + 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over de punt, luider na inspanning. 
X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 
p 
K 

V s H+V M 

+ + 

H 

5 

H 

3 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 90/60. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 2 over de P. en 1 over de A. = na 
inspanning. X. : g.a. E.C.G. :  verticaalstand. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt 

Bijzond.: Eén maal otitis media gehad. Scapulae alatae. 

He Bd V 

+ 

s H+V M H 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 9  M 8j + + + Volkomen normale lichaamsbouw. 
St4 

Ogen: Geen D.L. Astigmatisme. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Sm D 

+ 

Sm D 

H 10 V 8j + 
St27 

Volkomen normale lichaamsbouw en geen tekenen van het syndroom van Marfan. Wel 
lang en tenger. 

Ogen: G.a. 

9 j :  U.Vol. : 5001 ml - U.Hopr. : 40,14 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 1 1  M 8j + + + 1 32,0 1 30,0 26,8 57,2 14,5 8,5 69,5 
Stl +4,5 98,5 43,6 10,9 6,4 52,7 

+3,4 14,9 

Ogen: G.a. 

76,0 22,0 
57,6 16,6 

34 

5,5 + 
4,2 T 

Sm D 

+ 
AB 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 100/60. Pols r.a., li. iets zwakker dan re. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de 
punt = na inspanning. P2 luider dan A2. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

10 j :  U .Vol . :  800 mi - U.Hopr. : 52,91 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 12 V 9j + + +  142,0 143,0 51 ,0 61 ,5 1 5,5 9,3 76,5 82,0 19,5 6,2 
St21 + 1 1 ,0 100,7 43,3 10,9 6,5 53,9 57,7 13,7 4,4 

+7,8 1 5,1 361/2 

Ogen: G.a. 

11 j: U.Vol. : 1260 mi - U.Hopr. : 81 ,84 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 14 V 10j + + +  1 36,0 1 37,5 57,0 14,5 8,5 75,5 81,5 20,0 5,5 
St4 -0,5 101,1 41,9 10,7 6,3 55,5 59,9 14,7 4,0 

-0,4 14,9 

Ogen: G.a. 
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G 

G 

Vh Ka Or 

+ 

Sn Wk Kn Vt He Bd 

Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. Hart niet vergroot en geen souffles. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffles. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
p 
KEn 

V s H +V M H 

? ? ? 

V s H +V M H 

V s H +V M H 

+ 4 

Bijzond.: Eén maal otitis en één maal pneumonie. Scapulae alatae. Laatste falangen der vingers wijzen naar 
lateraal. 

Vh 

+ +  

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

+ + 2 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. P2 1uider dan A2. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : Li. V. iets bol. 
E.C.G. : g.a. 

Vh Ka Or Sn 

+ + 

Wk Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

V s H +V M H 

3 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 13 V 9j + + + 127,0 122,0 22,0 52,0 14,8 8,0 66,0 
St5 -4,0 96,1 40,9 1 1 ,7 6,3 51 ,9 

-3,2 1 5,4 

Ogen: G.a. 

20 

5,8 
4,6 

+ 
AB 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart iets fors. S.s. 1 over alle ostia zonder P.M., luider na inspanning, 
uitstralend naar de re. thoraxhelft. P2 1uider dan A2. X. : hartgrootte is iets minder dan 50 procent van de thorax
breedte. Li. V. wat bol, prominerende conus P. E.C.G. : g.a. 

1 1  j :  U. Vol. : 920 mi - U.Hopr. : 35,25 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 1 5  V 10j + + +  142,0 143,0 63,4 1 5,8 9,6 77,0 6,2 + 
St 8 +5,5 100,7 44,6 1 1 ,1 6,7 54,2 4,4 T 

+ 3,9 1 5,1 35 

Ogen: G.a. 

12j. : U.Vol. : 2600 mi - U.Hopr. : 30,67 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 
-----

H 16 V 1 1j + + +  1 55.0 1 52,0 45,0 65,5 1 8,5 9,6 86,8 23,5 6,8 + +  + 
St21 +9,5 98,1 42,2 1 1 ,9 6,2 55,4 1 5,2 4,4 T VT 

+6,1 14,7 39 

Ogen: G.a. 

1 3 j :  U.Vol. : 1 590 ml - U.Hopr. : 98,48 mg 

D 

D 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 1 8  V 121/2j + + + 140,0 137,0 30,0 61,0 17,5 9,0 76,5 
St5 -1 1 ,5 97,8 43,6 12,5 6,4 56,4 

-8,0 14,8 

Ogen: Geen D.L. Lichte myopie. 

19,5 6 
13,9 4,3 
34 

+ 
AB 
VT 

Cardiol'.: Geen cardiale kl. ofs. T. : 130/60. Pols r.a. Hart fors, doch niet pathologisch vergroot. S.s. 1 over de A. 
en P. = na inspanning en 1-2 over de punt en de onderste helft van het st., luider na inspanning. X. : bolle li. V., 
forse hili met drukke longtekening; de aorta lijkt wat geëlongeerd. E.C.G. : g.a. 

1 4 j :  U.Vol. : 6501 mi - U.Hopr. : 70,78 mg 
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G 

G 

G 

+ 

G 

Vh 

+ +  

Ka 

+ +  
I 

Oe Sn Wk 

+ 
s 

Kn Vt 

+ + +  
Vg p 

He Bd 

+ +  

V s H +V M 

+ + 

Bijzond.: Gauw moe. Scapulae alatae. Overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. Versterkte lendenlordose. 

Vh Ka 

+ 

Oe Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ +  
SEI 
DK 

V s H+V M 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T :  90/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffles. E.C.G. :  g.a. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 

Kn Vt He Bd 

+ 
SEI 
V 

V s H +V M 

H 

5 

H 

3 

H 

4 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over alle ostia, luider na inspanning. 
A2 luider dan P2. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + + + +  + + + +  5 
I s 

T 

Bijzond.: De metacarpalia zijn convex naar volair. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 17 V 1 Pj2j + + +  147,0 143,0 40,0 69,0 16,0 9,8 83,0 89,5 23,5 6,0 
Stl +2,0 97,3 46,9 10,9 6,7 56,4 60,9 1 5,9 3,3 

+ 1,4 14,2 32 

Ogen: Geen D.L. Strabismus convergens. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 100/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

1 3 j :  U.Vol. :  6801 ml - U.Hopr. : 32,86 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 19 V 13j + + +  1 54,0 151 ,0 40,0 70,0 17,5 9,7 85,0 92,0 23,0 6,0 + 
Stl +0,0 98,0 45,5 1 1 ,2 6,3 55,2 59,8 14,9 3,9 VT 

1 3,9 33 

Ogen: G.a. 

1 5 j :  U.Vol. :  500 ml - U.Hopr : 29,35 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 20 M 14j + + +  Volkomen normale bouw en geen tekenen van het syndroom van Marfan. 
St4 

Ogen: G.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 21 M 14j + + +  1 52,0 1 52,5 40,0 51,0 1 8,5 10,0 85,0 7,0 + 
St5 -5,5 100,3 37,5 12,2 6,6 55,9 4,6 AB 

-3,6 17,5 38 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. :  120/80. Pols r.a. Li. grens in M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. S.s. 2 over 
de A., luider na inspanning. A2 luider dan P2. 

1 6 j :  U.Vol. : 4501 mi - U.Hopr. : 53,19 mg 

D 

D 

D 

D 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 22 M 1 5j + + + 1 54,0 1 58,0 40,5 69,0 1 8,0 9,5 86,0 
St6 -10,0 102,6 44,8 12,0 6,1 55,8 

-6,5 1 3,8 35 

6,5 + 
4,2 VT 

Ogen: Geen D.L. Geen miosis. Horizontale nystachmus. Visus re. en li. : 6/10 met S-3. Klachten vanaf 5 jaar. 
Cardiov.: Chronisch hoester. Oedeem, verder geen cardiale kl. of s. T. : 120/70 Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de 
M.c. lijn en re. grens aan li. st. rand. S.s. 1 over de punt. P2 luider dan A2. X. : hart wat bol, en wel de re. V., 
aorta g.b. E.C.G· : sinusarythmie. 

1 6 j :  U.Vol . :  1000 ml - U.Hopr. : 100,52 mg 
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} 

G 

G 

G 

G 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ 

Bijzond.: Nerveus, veel dorst. Eén maal otitis gehad. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
p 
K 

He Bd 

+ 
KEn 

V 

V 

s H +V M H 

+ 3 

s H +V M H 

2 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 100/60. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de A. en P. met uitstraling 
naar de carotiden en 1-2 over de punt, zachter na inspanning. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V 

Cardiov.:Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Vh Ka Or 

+ + 

Sn Wk Kn Vt 

+ 
c 

Bijzond.: Scapulae alatae. Zwemvliezen aan de handen. 

Vh Ka Or Sn 

+ 

Wk 

+ 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

He Bd 

+ 
ElP 
En 

Bijzond.: Veel dorst. Rugklachten. Versterkte lendenlordose. 

V 

+ 

V 

s H+V M H 

s H+V M H 

+ +  + 4 

s H+V M H 

+ 4 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
---- ---

H 23 M 1 5j + + +  172,5 175,0 59,2 77,0 19,8 1 1 ,7 95,0 99,9 7,0 + 
Stl +8,5 101,4 44,6 1 1 ,5 6,8 55,1 57,9 4,6 VT 

+4,9 1 5,2 40 

Ogen: Geen D.L. Myopie. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 130/90. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over de P. en de A., luider na 
inspanning X. : hart niet vergroot, aorta g.b. Dubieus dance hilaire. Wat brede art. P. E.C.G. : g.a. 

1 8 j :  U.Vol. : 4901 ml - U.Hopr. : 1 8,40 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 24 M 17j + + +  178,5 1 80,0 58,0 80,0 1 9,0 1 1 ,6 97,0 105,0 25,0 8,3 + 
St4 +6,0 100,8 44,8 10,6 6,5 54,3 58,7 14,0 4,7 

+3,4 14,5 43 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Astigmatisme. Myopie. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. I over de A., zachter na Valsalva. 
X. : Op 4 jaar : g.a. 

1 7 j :  U.Vol. : 1670 ml - U.Hopr. : 89,2I mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
-- -- -- -- --

H 25 V 17j + 175,0 172,5 67,0 75,0 19,8 1 1 ,2 97,0 103,5 7,0 + 
St32 + 12,5 98,6 42,8 1 1 ,3 6,4 55,4 59,1 4,0 

+7,1 14,9 381/: 

Ogen: G.a. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 26 V 1 8j + + + 1 59,0 162,5 54,0 70,5 1 8,0 10,2 90,0 95,0 25,0 7,5 + 
St4 -4,0 102,2 44,3 1 1 ,3 6,4 56,6 59,7 15,9 4,7 T 

-2,5 14,5 

Ogen: G.a. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
--------------------- ---- ------ -----

H 27 V 19j + + +  171,0 163,0 56,5 72,5 18,5 9,5 94,0 
St1 +8,0 95,3 42,4 10,8 5,6 55,5 

+4,7 1 3,1 38 

7,0 + 
4,1 V 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Hypermetropie re. :  20 en !i. :  31/:0. Astigmatisme Strabismus. Klachten vanaf 8 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen soulHes X. : g.a. 
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G 

G 

+ 

G 

G 

G 

Vh Ka Or 

+ 

Bijzond.: Scapulae alatae. 

Vh Ka 

+ 
PI 

Or 

+ 

Sn 

Sn 

Wk 

Wk 

+ 
Lo 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

Kn Vt 

He Bd 

He Bd 

V 

V 

+ 

s 

s 

Bijzond.: Genitalia g.b. Horizontale pubisbeharing. Normale okselbeharing. Rugpijn. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffles. 

Vh Ka Or 

+ 
GS 

Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 

V s 

H +V M H 

+ + 3 

H+V M H 

2 

H +V M H 

0 

H+V M H 

3 

Cardiov.: Lichte dyspnoe en angine d'effort. Verder geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen 
souffies. X. : op 6 jaar: g.a. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

Bijzond.: Als baby was zij dik. 

Wk Kn Vt He Bd 

+ 
V 

+ 
K 

V s H +V M H 

3 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 28 M 20j + + +  1 82,0 1 84,0 65,0 81 ,0 20,8 1 1 ,8 
St12 +6,0 101,1 44,5 1 1 ,4 6,5 

+3,3 14,6 

Ogen: G.a. 

98,0 104,5 27,0 
53,8 57,4 14,8 

44 

8,2 ..L. 
4,5 VT 

Sm D 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. ofs. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. en de A. met uitstraling naar de caro
tiden, zachter bij rechtop zitten en Valsalva. A2 = P2. 

21 j :  U.Vol. : 1240 ml - U.Hopr. : 5 1 ,38 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1  Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 29 M 21j + + +  
St5 

179,0 1 85,0 65,0 77,0 21,0 12,0 
+5,0 103,4 43,0 1 1 ,7 6,8 
+2,9 15,6 

96,0 
54,2 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Iris re. onder ontkleurd. Lichte myopie. Strabismus. 

42 

7,2 + 
4,0 T 

Sm D 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T : 150/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de A. en punt = na inspan
ning. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 30 M 24j + + +  188,8 192,0 73,5 83,0 1 9,7 1 1 ,4 108,0 1 1 3,0 25,2 8,0 
St4 + 1 1 ,5 101,7 43,9 10,4 6,0 58,4 59,9 13,3 4,2 

+6,1 13,7 43 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Traumatische oogperforatie. 

Nr Gs L.o Fm L. 1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 31 M 26j 

Ogen: G.a. 

+ + + Volkomen normale bouw en geen tekenen van het syndroom van Marfan. 
St4 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : op 4 jaar : g.a. 
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G 

+ 

G 

+ 

G 

G 

Vh Ka 

+ 
PI 

Or Sn Wk 

Bij zond.: Familiair ulcus pepticum. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ + 
I K 

T 
s 
TLu 

Kn Vt 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

He Bd 

+ 
VD 

V 

V 

Bijzond .. · Neurose. Steeds moe. Scapulae alatae. Lysis van de boog van L5. 

Vh Ka 

+ 
PI 

Or Sn Wk 

+ 
s 
TL u 

Kn Vt He Bd V 

s H+V M 

s H+V M 

+ + 

s H +V M 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 20/60. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : op 14 jaar: g.a. 

Vh Ka Or Sn Wk 

Bijzond.: Eenzijdig cryptorchisme. 

Kn Vt He Bd V s H + V  M 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 32 M 26j + 190,0 1 88,0 65,5 75,5 21,0 12,6 104,0 21,5 7,3 + +  + + 
St32 +16,0 98,9 39,7 1 1 , 1  6,6 54,7 1 1 ,3 3,8 T V 

+ 8,4 16,7 43 
----

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 160/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. P2 luider dan A2. 
E.C.G. : g.a. 

27 j :  U.Vol. : 1000 mi - U.Hopr. : 25,64 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 33 V 31j + + + 165,0 1 65,0 62,0 72,0 1 8,6 10,7 88,0 
St 5 +2,5 100,0 43,6 1 1 ,3 6,5 53,3 

+ 1 ,5 14,9 

Ogen : Geen D.L. of miosis. Lichte hypermetropie. Strabismus. 

38,0 

7,0 
4,2 

Sm D 

+ 
V 

+ 

Cardiov: Geen cardiale kl. of s. T. : 130/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt. X :  g.a. E.C.G. : 
g.a. 

33j. : U.Vol. : 1 570 mi - U.Hopr. : 28,04 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 34 V 40j + + + 1 82,0 190,0 85,0 82,5 20,1 12,0 103,0 109,0 26,5 8,6 
St4 + 19,5 104,5 45,3 1 1 ,1 6,6 56,6 59,9 14,6 4,8 

+10,7 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

40 j :  U.Vol. : 1 740 ml - U.Hopr. : 1 8,72 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

H 35 M 421/2j + + +  1 83,0 1 89,0 73,5 83,0 22,0 12,8 101,0 109,0 27,0 

Ogen: G.a. 

Stl + 12,0 103,0 45,4 12,0 7,0 55,2 59,6 14,8 
+6,6 1 5,4 43 

7,3 + 
4,0 VT 

Sm D 

+ 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kt. of s. T. : 1 30/100. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de P. en A. = na inspan
ning. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

45 j :  U.Vol. : 2040 ml - U.Hopr. : 43,78 mg 
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t-

J 

t 

+ 

G 

+ 

Vh Ka 

+ +  
I 

Or 

+ 

Bijzond.: Gauw moe. 

Vh Ka Or 

+ 
I 

Sn Wk 

+ 

Sn Wk 

Bijzond.: Altijd moe en gauw ziek. 

Vh Ka Or Sn 

+ + 
GS C 

Wk 

Kn Vt 

Kn 

+ 
c 

Vt 

Kn Vt 

+ 
R 

Bijzond.: Heeft vier doodgeboren kinderen gehad. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

He Bd 

+ 
V 

He 

+ 
V 

+ 
V 

Bd 

+ 
PV 
En 

He Bd 

+ 
PV 

He Bd 

V 

+ 

V 

V 

V 

s H+V M H 

5 

s H+V M H 

+ 3 

s H+V M H 

+ 4 

s H+V M H 

+ + +  + 3 

Bij zond.: Hij was dik bij de geboorte. Li. oor is te klein. Doofheid li. Scapulae alatae. Clinodactylie, alleen van 
pinken. 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 36 V 45j + + +  161 ,0 1 60,0 57,5 73,0 1 9,0 1 1 ,0 
Stl -1,5 99,4 45,3 1 1,8 6,9 

-0,9 1 5,1  

Ogen: Geen D.L. Hypermetropie: ID. 

25,0 6,0 + 
1 5,3 3,7 V 
37 

+ 
VT 

Cardiov.: Dyspnoe en angine d'effort. Oedemen. Geen decomp. T. : 130/80. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. 
lijn en re. grens aan de li. st. rand. S.s. 1 over alle ostia, zachter na inspanning. Lever 2 v. V.D. g.b. X . :  g.a. 
E.C.G. : g.a. 

47 j :  U.Vol. : 1 350 ml - U.Hopr. : 47,76 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 37 V 45j + + + 1 69,0 172,0 70,5 76,0 1 9,0 10,7 98,5 7,7 
Stl +6,5 101,8 44,9 1 1 ,2 6,3 58,3 4,1 

+3,9 14,1 39 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Myopie. 

D 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 38 V 46j + + +  174,0 178,0 68,5 77,5 1 9,0 1 1 ,7 
St4 + 1 1 ,5 102,3 44,5 10,9 6,7 

+6,6 1 5, 1  

Ogen: Geen D.L. o f  miosis. Myopie. 

94,0 100,0 26,0 
54,0 57,5 14,9 

42 

8,0 + 
4,6 T 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Hartkloppingen en angineuze klachten, verder geen cardiale kJ. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot. Geen 
decomp. s. S.s. 1-2 over de punt en mediost., zachter na Valsalva. 

46 j :  U.Vol. : 1440 ml - U.Hopr. : 17,83 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 39 M 47j + 178,0 1 82,5 72,0 80,5 22,0 12,0 98,0 8,0 
St31 +4,0 102,5 45,2 12,4 6,7 55,1 4,5 

+2,2 14,9 43 1/2 

Ogen: Familiaire tapetoretinale degeneratie. Is vrijwel blind. Geen D.L. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 
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G 

+ 

G 

+ 

G 
+ 

+ 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 
s 
Lu 

Kn Vt 

+ 
p 
Hv 

He Bd V s H + V  M H 

+ +  + 3 

Bijzond.: Was vroeger erg mager. Neurotisch. Veel moeheid en dorst. Discopathie L5-Sl.  Retrolisthesis L5-Sl.  
Hernia nuclei pulposi. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 
V 
Ha 

V s H +V M H 

2 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/90. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de A. met uitstraling naar 
de carotiden. A2 luider dan P2. X. : g.a. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ + 
GS C 

Wk Kn Vt 

+ 
p 

Bijzond.: Sterk naar voren uitstekende patellae. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

He Bd 

+ 
V 

+ +  
PVD 
En 

He Bd 

+ 
p 

V 

+ 

V 

s H +V M H 

s 

s H +V M H 

+ + +  + 2 

Bijzond.: Nierstenen en ulcus duodeni, doch geen hyperparathyreoidie. Colondivertikels. Scapulae alatae. Clino
dactylie alleen van de pinken. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 40 M 48j + + +  1 88,0 1 89,5 87,5 83,2 20,5 13,0 107,0 1 15,0 29,5 8,0 + 
St4 + 14,0 100,8 44,3 10,9 6,9 56,7 61,2 1 5,9 4,2 

+7,4 1 5,6 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Strabismus divergens li. en maculadepigmentatie. Klachten vanaf 12 jaar. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 130/90. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffles. X.: elongatio aortae, 
verder g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 41 V 49j + 169,0 172,0 69,0 20,7 1 1,2 95,0 101,0 8,0 + + + 
St31 +6,5 1 01,8 12,3 6,6 56,2 59,9 4,7 T T 

+3,8 401/2 

Ogen: Familiaire tapetcretinale degeneratie. Is blind. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 120/80. Pols 48 r.a. Hart niet vergroot en geen souffles. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

H 42 V 51j 

Ogen: G.a. 

+ + + 183,0 1 83,5 92,0 81,0 19,0 12,0 103,0 109,5 26,0 
St4 +20,5 100,3 44,3 10,4 6,6 56,3 59,9 14,2 

+ 1 1 ,2 14,9 41 

8,9 + 
4,8 T 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort en oedemen. Geen decomp. s. Hart niet vergroot en geen souffles. Pols re. minder dan 
li. Op 40 jaar : Elongatio aortae. 

51 j :  U.Vol. : 1 500 ml - U.Hopr. : 82,80 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

H 43 V 60j + + +  1 82,0 1 82,0 79,0 81,5 19,0 12,0 100,0 107,5 25,0 8,0 + + 
St4 + 19,5 100,0 44,8 10,4 6,6 54,9 59,1 1 3,7 4,4 VT AB 

+ 10,7 14,5 43 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Hypertensie. Lichte dyspnoe en angioe d'effort. Pols r.a. Spoor oedeem, verder geen decomp. s. Hart 
niet vergroot en geen souffies. 

60 j :  U.Vol. : 1 850 ml - U.Hopr. : 20,65 mg 
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G 

+ 

G 

G 

G 

+ 

Vh 

+ +  

Ka 

+ 
I 

Or 

+ 
s 

Sn 

Bijzond.: Subluxatie der duimen. 

Vh Ka Or Sn 

Wk 

Wk 

Kn Vt 

+ 
p 

Kn Vt 

+ 
Hv 

Bijzond.: Clinodactylie alleen van de pinken. 

Vh 

+ 

Ka 

+ +  
I 

Or 

+ 

Sn Wk Kn Vt 

+ +  
p 

He Bd 

He Bd 

+ 
PV 

He Bd 

+ +  + 
V 

V s 

V s 

+ 

V s 

H +V M H 

+ 5 

H + V  M H 

+ +  + 3 

H +V M H 

5 

Bijzond.: Dubbele rij tanden, doordat de tanden irregulair achter elkaar geplaatst zijn (geen vermeerdering van 
hun aantal). Zwemvliezen aan de handen. 

Vh Ka Oe Sn Wk Kn Vt He Bd V s H + V  M H 

+ + + + + + + + + 5 
I GS E K Vg Vg V PVD 

T p 

Bijzond.: Sterk naar voren uitstekende patellae. Slechts zeer licht stemurn excavatum, kyfose en contracturen. 
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Nr Gs L.o Fm 

H 44 V 64j + 
St16 

L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Klein en tenger zonder lange ledematen. 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Visus re. : 5/5 met S +3,5 en Ii. : 5/1 0  met S +4. 

Sm D 

+ 
V 

Cardiov.: Hypertensie. Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : Li. 
hypertrofie en coronaire insufficiëntie. 

64 j :  U.Vol. : 1 530 mi - U.Hopr. : 23,13 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

K l  V 2m Lange dunne vingers, arthrogryposis. 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Bij de geboorte en enige tijd daarna waren de ogen nog gesloten. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

K 2  M 1j 57,0 8,5 22,3 7,0 4,3 28,0 30,0 8,2 3,7 + 
-17,5 39,1 12,5 7,5 49,1 52,6 14,4 6,5 EL 
-30,7 19,3 K 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L. 1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

K 3  V 1j 

Ogen: G.a. 

Klein met lange dunne extremiteiten. 

Cardiov.: Geen cardiale s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V 

K 4  M 4j 104,5 101,0 1 8,0 44,0 12,5 7,3 
+0,5 96,7 42,1 12,0 7,0 
+0,5 16,6 

Ogen: G.a. 

Sp-m Sp-G Vt 

51 ,0 56,0 14,5 
48,8 53,6 13,9 

26 

Gt 

4,5 
4,3 

+ 
V 

Ct 

Sm D 

+ 
V 

Sm D 

Sm D 

+ 
VT 

Sm D 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over alle ostia met uitstraling naar de caro-
ti den. 
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G 

G 

G 

G 

G 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ +  
KS 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 
s 
H 

Bijzond.: Congenitale heupluxatie en habituele schouderluxatie. 

Vh Ka Or 

+ + 

Sn Wk Kn Vt 

+ + 
Vg KV 

He Bd 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot. Geen zekere souffies. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 

V s H+V M H 

V s H +V M H 

? ? 

V s H+V M H 

+ + +  

Bijzond.: In de familie veel myopie, doch geen lensdislocaties. Zusje heeft congenitaal een verlamde arm. Ook 
overbeweeglijke gewrichten in familie. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
p 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 
PV 
EnT 

V s 

+ 

H+V M H 

? 5 

Bijzond.: Microcefalie. Korte nek. Grote ogen. Spastisch kind. Subluxatie der enkels. Clinodactylie alleen van 
de pinken. Syndactylie van de tenen 2 en 3. 

Vh Ka Or Sn 

+ 

Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 
PV 

Bijzond.: Syndactylie van de vingers 4 en 5. Eén zuster heeft! zwemvliezen. 

V s H +V M H 

+ +  2 
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Nr Gs L.o Fm 

K 5  V 4j 

Ogen: G.a. 

L.1 Sw 

103,0 100,0 
+0,0 97,1 

Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

44,0 12,5 6,7 50,5 
42,7 12,1 6,5 50,0 

1 5,2 26 

4,8 + 
4,7 V 

Sm D 

+ 

Cardiov.: Geen cardiale Id. of s. Pols r.a. T. : 105/70. Hart niet vergroot. S.s. 2-3 over alle ostia met P.M. over de 
P. en uitstraling naar de carotiden. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 6  M 5j 103,0 92,0 32,0 51,7 1 1 ,7 6,7 48,0 51 ,0 12,0 5,6 + +  + 
-1 1,0 89,3 40,5 1 1 ,4 6,5 46,6 49,5 1 1 ,6 5,4 V 
-10,7 12,9 

Ogen: Geen D.L. Miosis. Grijswitte papillae. loconstante nystachmus. Strabismus convergens. Re. cornea iets 
troebel. Klachten vanaf 4 maanden. 
Cardiov.: Geen cardiale Id. of s. T. : 90. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm 

K 7 V 6j 

Ogen: G.a. 

L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

49,0 7,8 59,5 5,2 

Cardiov.: Overleden aan mitraal-insufficiëntie en endocarditis. Aorta iets nauw, maar microscopisch g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

Sm D 

+ 
AB 
VT 

Sm D 
--- -----

K 8  V 7j 

Ogen: G.a. 

121,0 1 1 7,0 23,9 50,0 15,0 8,2 68,0 
+0,5 96,7 41,3 12,4 6,8 56,2 
+0,4 16,4 

73,5 17,5 
60,7 1 3,6 

31 

6,2 
5,1 

Cardiov.: Geen cardiale Id. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

9 j :  U.Vol. : 4701 m1 - U.Hopr. : 40,41 mg 
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G 

G 

+ 

G 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
p 

Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 
ElP 
KEn 

V s 

Bijzond.: Veel otitis gehad. Subluxatie van de kaken. Dochter van K 38 en nicht van K 10. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt He Bd 

+ +  

V s 

H+V M H 

+ +  3 

H+V M H 

3 

Bijzond.: Imbeciel. Hydrocefaal. Asymmetrisch hoofd met uitpuilende ossa frontalia. Hoge schedel. Grote 
fontanel lang open gebleven. Epilepsie. Atethotische bewegingen. Spastisch. Liquor g.b. Trage lich. ontwikke
ling. Grote thymus. Incontinent. Ouders familie van elkaar. Een zusje, dat overleden is, had overbeweeglijke 
gewrichten, spin vingers, hydrocefalus, papillae grisae, blindheid zonder D.L. en een vergroot hart met ruwe s.s. 
E.C.G. : rechtshypertrofie. A.S.D.? Ze overleed aan een sepsis. In de overige familie geen Marfan te ontdek
ken, wel syndactylie, zwemvliezen, één maal ontbreken van 1 arm, en één maal papillae grisae. Patiënt heeft 
een overbeweeglijkheid van ALLE gewrichten. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + + + + 
p c VP 

K 

Bijzond.: Muizengezicht. Synostosen van tenen 2 en 3 aan beide zijden. 

Vh 

+ +  

Ka 

+ 
p 

Or Sn Wk 

+ 
K 
T 
AtT 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ +  

V s H+V M H 

? ? ? 

V s H +V M H 

+ + +  4 

Bijzond.: Hoge schedel met uitpuilende ossa frontalia. Scapulae alatae. Verstreken lendenlordose. Overbeweeg
lijkheid van ALLE gewrichten. Dochter van Fe 1 1. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 9  M 9j 133,5 135,0 24,5 58,2 1 6,5 9,0 73,0 
+ 1 ,0 101,1 43,6 12,4 6,7 54,7 
+0,7 1 5,5 

Ogen: G.a. 

79,0 20,0 
59,2 14,9 

34 

6,2 + 
4,6 T 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 80/40. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan Ii. st. rand. 
S.s. 1 over de P., luider na inspanning. P2 luider dan A2. X. : iets bolle li. V. Prominerende conus P., aorta g.b. 
E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm 

K 10 M 10j 121,0 125,5 20,0 52,0 14,5 8,0 65,0 19,0 5,8 + + 
-16,5 102,7 42,9 1 1 ,9 6,6 53,7 1 5,7 4,8 V AB 
-1 3,6 1 5,4 VT 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Strabismus convergens. 
Cardiov.: Tetralogie van Fallot met decompensatio cordis. 

1 1  j :  U.Vol. : 760 ml - U.Hopr. : 43,55 mg 

+ 

D 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm D 

K 1 1  V 1 3j 

Ogen: G.a. 

1 76,0 177,0 
+ 17,0 100,6 

+9,7 

79,0 19,0 1 1 ,0 
44,9 10,8 6,2 

1 3,9 

94,0 100,0 28,0 
53,4 56,8 15,9 

8,0 + 
4,6 T 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de A., verdwijnend na Valsalva, evenals 
een extracardiaal klikgeluid. X.: cor pendulum met prominerende pulmonaal boog. HARTCA1H. en BLAUWCURVEN : 

g.a. E.C.G. : g.a. 

14 j: U.Vol. : 1270 mi - U.Hopr. : 35,07 mg. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt a Sm 

K 12 M 13j 1 54,0 1 59,5 39,5 68,5 19,5 10,0 84,0 91,0 7,5 + + 
+4,0 103,6 44,5 12,7 6,5 54,5 59,1 4,9 AB 
+2,6 14,7 39 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 20/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt, verdwijnend na 
inspanning. 
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G 

G 

G 

+ 

G 

Vh Ka 

+ 
p 

Or Sn Wk Kn Vt 

+ +  
p 

He Bd 

+ + +  
He V 

HK 
En 

V 

+ 

s H+V M H 

+ + +  + 5 

Bijzond.: Zwemvliezen. Scapulae alatae. Broer van Fe 1 ,  2, 7 en 9 en van K 15 en 36. Eeneiige tweelingbroer 
van Fe 1 .  

V h  Ka Or Sn 

+ 
c 

Wk Kn Vt 

+ + +  
Vg p 
R 

He Bd 

+ +  
PV 

V s H+V M H 

+ + + + 5 

Bijzond.: TorenschedeL Gauw moe, één maal otitis gehad. Rachitis gehad. Spina bifida IA-L5. Fimosis. Cryp
torchisme. I.V.P. : g.a. Hypofysaire dysfunctie? In familie aan moeders zijde overbeweeglijke gewrichten, 
doch geen Marfan. Is neef van K 5 en K 38. 

Vh 

+ +  

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk 

+ 

Kn Vt 

+ 
c 

He Bd 

+ 
p 

V 

Bijzond.: Zwemvliezen aan de handen. Scheuermann. M.C.I. : 9,2 en Ph.I. : 6,15. 

Vh Ka 

+ 
p 

Or Sn 

+ 
E 

Wk Kn Vt 

+ +  
p 

He Bd 

+ 
ElP 
En 

V 

+ 

Bijzond.: Scapulae alatae. Hypogenitalisme. Broer van Fe 4 en zoon van K 43. 

s H+V M H 

4 

s H+V M H 

+ +  + 5 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 13 V 14j 1 74,0 10,5 
+ 1 5,0 6,0 

+8,6 40 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Myopie. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 14 y. 1 5j 168,0 1 70,0 43,7 75,0 20,5 1 1 ,2 92,0 98,0 24,0 7,2 + +  
+7,0 101,2 44,6 12,2 6,7 54,8 58,3 14,3 4,3 T 
+4,2 14,9 38 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Nystachmus. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffles. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 1 5  M 1 5j 175,5 178,0 57,5 77,0 20,5 1 1 ,8 95,0 102,0 25,0 8,0 + 
+ 1 1 ,5 101,4 43,3 1 1 ,7 6,7 54,1 58,1 14,2 4,6 AV 

+6,6 15,3 39 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 160/90. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. I over de punt en de P. en 2 over 
mediost. en Erb, schavend, luider na inspanning. P2 luider dan A2. X. : hart niet vergroot, !i. V. iets bol, aorta 
ascendens mogelijk iets te breed. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 16 M 1 5j 178,0 173,5 63,0 76,0 18,7 1 1 ,0 97,0 103,0 25,0 7,0 + 
+ 14,0 97,5 42,7 10,5 6,2 54,5 57,8 14,0 3,9 

+7,9 14,5 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 140/90. Pols r.a. S.s. 1 over de A., zachter na Valsalva. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

1 5 j :  U.Vol. : 1 360 ml - U.Hopr. : 40,1 5  mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 17 M 16j 1 79,0 1 84,5 55,8 81 ,0 20,5 12,0 100,0 107,5 22,0 6,3 
+ 10,5 103,1 45,3 1 1 ,5 6,1 55,9 60,0 12,3 3,5 

+5,9 14,8 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Myopie. 
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G 

G 

G 

+ 

G 

+ 

G 

+ 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ 
E 

Wk Kn Vt 

+ 
c 

He Bd 

+ 

V s H+V M H 

? ? ? 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 20/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. over 2 en 3 I.C.R. !i. X. : verstreken 
harttaille. FONOC. : midsystolisch ruitvormig geruis over 2 I.C.R. !i. HARTCATH. :  g.a. E.C.G. : hoge P toppen 
in II, ill en AVF. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

Bijzond.: Hypochrome voedingsanaemie. Enuresis. 

Vh Ka 

+ +  

Or Sn Wk Kn Vt 

Bijzond.: Broer van Fe 1, 2, 7 en 9, en van K 9 en 36. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ + + + + 
PI c s 

T 

Bijzond.: Zeer lange hals. Genitalia g.b. 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
p 

Or Sn 

s 

Wk 

Kn Vt 

Kn Vt 

+ 
c 

He Bd 

+ 
ElP 

He Bd 

He Bd 

+ 
V 

He Bd 

+ 
LE 
PV 

V s 

+ 

V s 

+ + 

V s 

+ 

V s 

+ 

H+V M H 

+ +  + 4 

H + V  M H 

+ + 4 

H+V M H 

5 

H+V M H 

+ 5 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort en hartkloppingen ; verder geen cardiale kl. of s. T. : 1 30/80. Pols r.a. S.s.1 over de 
punt, verdwijnend na Valsalva. Hart niet vergroot. X. : g.a. ,E.C.G. : g.a. 

351  



Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 18 V 17j 171,0 167,0 55,0 74,5 1 8,0 10,0 93,0 
+ 8,0 97,7 43,6 10,5 5,8 54,4 
+4,7 13,4 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Myopie 4 D. 

22,0 7,0 
12,9 4,1 
38 

+ 
V 

Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. T. : 140/90. Pols r.a. S.s. 1-2 met P.M. over de P. en A., verdwijnend bij Valsalva 
en later niet meer te horen. X. : druppelhart. HARTCATH. :  g.a. E.C.G. : hoge P in II en m. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 19 M 17j 174,0 174,5 68,0 78,0 20,5 1 1 ,5 
+ 1 ,5 100,5 44,9 1 1 ,2 6,6 
+0,7 14,7 

Ogen: G.a. 

94,0 102,0 23,5 
54,0 58,6 12,5 

7,2 
4,1 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 50/90. Pols r.a. Circulatietijd 12 sec. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en 
re. grens aan de li. st. rand. S.s. 2 over alle ostia met P.M. over de P. - na Valsalva. X. : bolle re. V. met bol hart. 
E.C.G. : incompleet R.B.B. Pulmonaalstenose? 

1 7  j :  U.Vol. : 1230 mi - U.Hopr. : 62,63 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

K 20 M 1 8j 194,0 192,0 63,0 86,5 21,0 12,0 107,0 1 14,0 27,0 8,8 + 
+20,0 98,9 44,1 10,8 6,2 55,2 58,8 1 3,9 4,5 V 
+ 10,3 13,9 45 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kJ. en geen decomp. s. T. : 120/80. Pols 60 r.a. Li. grens in de M.c. 
lijn en re. grens aan de li. st. rand. S.s. 1 over de 3 en 4 I.C.R. li., zachter na Valsalva. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

+ 

D 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 21 V 19j 173,0 178,0 65,8 75,5 1 8,1 10,6 
+ 10,0 102,9 43,7 10,5 6,1 

+5,8 14,0 

94,0 101,0 23,5 7,5 
54,3 58,4 1 3,0 4,3 

40 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Heterochromie van de iris. Congenitaal glaucoom. Strabismus divergens. Exofthal
mus. 
Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. T. : 140/85. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1-2 over de A. met uitstraling naar 
de carotis, zachter na Valsalva. X. : g.a. E.C.G. : verticaalstand. 

19 j :  U.Vol. : 1240 ml - U.Hopr. : 37,57 mg 
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G 

+ 

G 

G 

G 

+ 

Vh Ka Or 

+ 

Sn Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ +  
SPD 
K 

V s H+V M 

Bijzond.: M.C.I. : 9,6 en Ph.I. : 6,03. Scapulae alatae. Toppen der middelste vingers wijzen naar lateraal. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn 

+ +  
E 

Wk Kn Vt He Bd 

+ 

Bijzond.: Grote milt. Genitalia g.b. I.V.P. g.b. Skeletleeftijd : 20 jaar. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn Wk 

AtT 

Kn Vt He Bd 

Bijzond.: Driehoekig gelaat. Klinefe/ter. Clinodactylie alleen van de pinken. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ 

V s H+V M 

V s H+V M 

+ 

V s H+V M 

Bijzond.: Ze heeft een nicht, die 2 meter lang is, met slechte ogen, overbeweeglijke gewrichten en een 
hartafwijking. 
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Nr Gs L.o Fm L. 1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 
-------------------------------------------

K 22 M 19j 1 79,0 184,5 62,0 80,0 19,5 1 1,8 
+4,0 103,7 44,7 10,9 6,6 
+2,2 14,8 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Strabismus. Amblyopie. 

96,5 103,5 24,5 
53,9 57,8 1 3,7 

42 

7,0 
3,9 

Cardiov.: Hartkloppingen en dyspnoe d'effort. Verder geen cardiale kl. of decomp.s. T. : 120/70. Pols r.a. Hart 
niet vergroot. S.s. 1 over het mediost., verdwijnend na Valsalva. Hart lijkt alleen iets naar !i. verplaatst. 

Nr Gs L.o Fm L. 1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 23 M 20j 1 82,5 173,0 64,0 73,5 19,0 10,8 
+6,0 94,8 40,3 10,4 5,9 
+3,3 14,7 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Myopie. 

97,0 104,5 24,0 
53,1 57,1 13,2 

41 

7,6 + 
4,2 V 

+ 
AV 

Cardiov.: Dyspnoe en angine d'effort. Hartkloppingen, verder geen cardiale kl. en geen decomp.s. T. : 145/95. 
Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 2 over alle ostia met P.M. over Erb en de P. en uitstraling naar de li. oksel. A2 
luider dan P2. X. : de vaatsteel is voor-achterwaarts iets breed en het hart wat bol; in de schuine standen wat 
bolle !i. V., aorta g.a. E.C.G. : g.a. 

+ 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 24 M 20j 165,0 1 66,0 28,6 Volkomen normale bouw en geen tekenen van het syndroom; alleen 
-9,0 100,6 
-5,5 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 1 10/70. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : neg. T 
in V1-V4. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

K 25 M 21j 1 84,0 1 80,0 61,0 79,0 19,2 1 1,3 102,0 109,0 24,0 7,0 + + 
+8,0 97,8 42,9 10,4 6,1 55,4 59,2 1 3,0 3,8 V VT 
+4,3 14,3 41 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Hypermetropie 4 D. Strabismus convergens. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T. : 125/80. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt en 1-2 over de A. 
met uitstraling naar de carotiden = na inspanning. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 
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G 

G 

+ 

G 

Vh 

+ 
H 

Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
s 
TL u 

Kn Vt 

+ 
R 

+ 
p 

He Bd 

+ 

V s H+V M H 

+ 5 

Bijzond.: Asymmetrie van het hoofd. Extrapyramidale bewegingsstoornissen. Overbeweeglijkheid van ALLE ge
wrichten. M.C.I. : 8,7 en Ph. I. : 5,5. Clinodactylie van de pinken, die hij zelf actief kan corrigeren. X-handen : 
g.a. Gehemelte niet smal. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn 

+ +  
E 

Wk 

+ 
KS 
T 

Kn Vt 

+ 
Vr 
R 

+ 
c 

He Bd V s H+V M H 

+ + 3 

Bijzond.: Neurose. Veel dorst. Zwemvliezen aan de tenen. Ontbreken van het eerste kootje van de re. duim, 
evenals bij zijn zuster. Rozenkransvingers en clinodactylie alleen van de pinken. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H +V M H 

weinig subc. vet en spierontwikkeling. 

G 

+ 

+ + 

Bijzond.: Ataxie met teleangiëctasieën. Hepatitis chronica. Hypogonadisme. Bronchiëctasieën. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn Wk 

+ 
Lo 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd V s H +V M 

+ 

H 

4 

Bijzond.: Tweelingbroer van K 27. Synostose van prox. I.P. gewrichten van vingers 2, 3 en 4 en van distale LP. 
gewrichten van de tweede vingers. Pinken missen één kootje. Synostose der carpalia en van de talus, de calcaneus 
en de tarsalia. Enkelbewegingen en supinatie in de polsen verminderd. M.C.I. : 9,5. 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 26 V 26 j 170,0 166,0 56,8 72,0 1 9,8 10,8 92,0 7,0 + + + 
+7,0 97,6 42,6 1 1 ,6 6,4 54,1 4,1 T AB 
+4,1 15,0 371/2 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kt. of s. T. : 160/80. Pols r.a. Capillairpols. Hart niet vergroot. S.s. 2 over alle ostia met 
P.M. over de A. en uitstraling naar de carotiden, zachter na inspanning. Geen frémissement. A2 1uider dan P2. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 27 M 21j 1 85,0 178,0 80,0 19,0 9,8 98,5 105,0 23,5 7,8 + + 
+8,5 96,2 43,2 10,3 5,3 53,2 56,7 12,7 4,2 V AB 
+4,6 12,2 VT 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Hypermetropie 4D. Strabismus. Amblyopie li. 
Cardiov.: Geen cardiale kt. of s. T. : 120/80. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : g.a. E.C.G. : ventri-
culaire extrasyst. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 28 V 21j 1 82,0 181,0 71,0 79,5 18,5 10,2 106,2 1 12,8 24,0 8,0 
+ 19,5 99,5 43,7 10,2 5,6 58,4 61,4 1 3,2 4,4 
+ 10,7 12,8 

Ogen: Geen D.L of miosis. Myopie. 
Cardiov.: Astmatische bronchitis. Dyspnoe- en angine d'effort. Hartkloppingen. Verder geen cardiale kt. en geen 
decomp.s. T. : 1 60/90. Pols r.a. Hart naar li. verplaatst. S.s. 1 over alle ostia, verdwijnend bij rechtop zitten en 
Valsalva. X. : hart verplaatst naar li., doch niet vergroot, prominerende conus P., aorta g.b. E.C.G. : verticaal
stand. 

Nr Gs L.o Fm 

K 29 V 21j 

Ogen: G.a. 

Nr Gs L.o Fm 

K 30 M 21j 

Ogen: G.a. 
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L.1 Sw 

174,0 
+ 13,0 

+7,5 

L.l Sw 

Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Volkomen normale bouw. Alleen wat hoog gehemelte, irregulair. 
50,0 

Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

Volkomen normale bouw en geen tekenen van het syndroom. 



G 

G 

+ 

G 

G 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt 

Bijzond.: Zeer nerveus. Zwemvliezen aan de handen. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

He Bd 

+ 
p 

He Bd 

V 

+ 

V 

+ 

s H+V M H 

4 

s H+V M H 

2 

Bijzond.: Tweelingbroer van K 25. Synostosen van de prox. LP. gewrichten van de vingers 2, 3 en 4. Carpalia 
grotendeels met elkaar en met metacarpalia benig vergroeid. Synostose van talus en calcaneus. Subluxatiestand 
in M.C.P. gewrichten, verminderde beweeglijkheid in de LP. gewrichten en beperkte supinatie in de polsen. 
M.C.L : 8,58. Kubische wervellichamen. Ook synostosen tussen de metatarsalia. 

Vh Ka Or 

+ 

Sn 

+ 
E 

Wk Kn Vt He Bd 

+ + +  
KEn 

V s 

+ 

Bijzond.: Neurose. Afstand os pubis-grond : 101 = 55,5 procent van lichaamslengte. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s 

H+V M 

H+V M 

H 

4 

H 

gebit en slanke vingers. 

G 

Cardiov.: Mitraalstenose na doorgemaakt acuut reuma. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M 

Cardiov.: Operatie voor coarctatio aortae, waarna twee maal een aneurysma aortae ontstond. Geen P.a. 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 31 M 22j 192,0 195,0 60,7 83,0 21,0 12,0 107,0 1 1 3,0 27,0 
+ 15,5 101,6 43,2 10,9 6,3 55,7 58,9 14,1 

+� 1� � 
Ogen: Geen D.L. of miosis. Myopie. 

8,3 + 
4,3 T 

+ +  
AB 
VT 

Cardiov.: Hartkloppingen. Dyspnoe- en angine d'effort. Verder geen cardiale kl. en geen decomp.s. T. : 140/85. 
Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. X. : voor-achterwaarts lijkt het hart te bol, doch in de schuine 
standen g.a. E.C.G. : incompleet R.B.B. 

22 j :  U.Vol. : 1 150 ml - U.Hopr. : 21,00 mg 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 32 V 23j 

Ogen: G.a. 

148,0 ? 
-15,0 
-10,1 

43,5 66,0 19,0 10,0 
44,6 12,2 6,8 

15,2 

83,5 89,5 22,5 
56,4 60,5 1 5,2 

37 

7,5 + 
5,1 V 

+ 
AB 
VT 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort en hartkloppingen. Verder geen cardiale kl. of s. T. : 140/90. Pols r.a. Hart niet ver
groot en geen souffies. A2 1uider dan P2. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 33 M 23j 1 83,0 1 84,0 79,5 80,5 
+6,5 100,6 43,9 
+3,6 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Gevolgen trauma !i. oog. 

12,7 99,0 
6,9 54,1 

15,8 

7,9 + 
4,3 T 

Cardiov.: Hartkloppingen en dysbasia intermittens aan het re. been. Verder geen cardiale kl. en geen decomp.s. 
T. : 1 80/100. Pols r.a. Hart niet vergroot. S.s. 1 over de punt met uitstraling naar de carotiden. A2 1uider dan P2. 
X. : voor-achterwaarts lijkt het hart iets bol ; in schuine standen niet. Prominerende conus P. E.C.G. : g.a. Art. 
dors. pedis li.-. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

K 34 V 25j 168,0 166,0 73,4 18,0 10,0 88,5 6,0 ..1.. + +  
+5,0 98,1 43,7 10,7 5,9 52,7 3,6 V AT 
+3,0 13,6 37 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. T. : 120/80. Pols r.a. 

358 

D 



G 

G 

G 

G 

Vh 

+ 

Ka 

+ 
PI 

Or 

+ 

Sn 

+ +  
E 
AtT 

Wk Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ +  

V 

+ 

s H+V M H 

5 

Bijzond.: Neurose. Steeds moe. Gespleten achterste atlasboog. Forse processi transversi van C7. Wijde ruimten 
tussen de processi spinosi. Kubische wervellichamen. Zwemvliezen aan de handen. Afstand os pubis-grond is 
100,5 cm = 52,3 procent van lichaamslengte. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd V s H+V M H 

+ + + +  + +  + 4 
p K PV 

T 
Lo 
c 

Bijzond.: Syndroom van Klippel-Feil-Trenonay. Wigvormige C3. Open wervelbogen cervicaal, lumbaal en 
Thl -8. Neurologische diagnose : myeolodysplasie. Congenitale clinodactylie van vingers 1 ,  2 en 3 li. Anaemie. 
Naevus pilosus ter hoogte van Th2-3. Uitpuiling van tweede ribben parasternaal. Zwemvliezen aan de handen. 

Vh Ka 

+ 

Or Sn 

+ 
c 

Wk Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
V 

Bij zond.: Neurose. Hypertensie. Gauw moe. Zoon van K 45. 

Vh Ka 

+ 
I 

Or Sn Wk Kn Vt 

Bijzond.: Dochter van K 44 en zus van Fe 10. 

He Bd 

V s H+V M H 

+ + 3 

V s H+V M H 
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Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 35 M 25j 1 86,0 72,2 Mager 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Myopie. 
Cardiov.: Chronisch hoester. Dyspnoe, en angine d'effort. Verder geen cardiale kJ. en geen decomp.s. T. : 140/50. 
Pols r.a. Li. grens in de M.c. lijn en re. grens aan de li. st. rand. S.s. 1 over de punt, zachter na Valsalva. P2 
luider dan A2. X. : voor-achterwaarts bol cor, in schuine standen en na Valsalva g.a., aorta g.b. E.C.G. : g.a. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

K 36 M 26j 177,0 1 88,0 59,5 83,0 22,0 12,2 99,5 107,0 8,2 + 
+3,0 105,7 46,9 12,4 6,9 56,2 60,5 4,6 AB 
+ 1 ,7 15,3 43 VT 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kJ. of s. T. : 1 30/90. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. P2 luider dan A2. 

+ 

D 

-r 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 37 M 29j 1 84,0 192,0 72,0 83,5 21,0 12,0 102,0 109,0 26,0 7,0 
+ 10,0 104,4 45,4 1 1 ,4 6,5 55,4 59,5 14,1 3,8 

+5,4 14,4 43 

+ 
T 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Blind geboren. Heterochromie der irissen. Blauwe ring om de re. iris. Rotatoire 
nystachmus. Strabismus. Op 4 jaar operatie aan beide ogen. 
Cardiov.: Chronisch hoester. Al 3-4 jaar dyspnoe, en angine d'effort. Nycturie. Verder geen cardiale kJ. en geen 
decomp.s. Pols r.a. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm 

K 38 V 32j 169,0 171,5 56,0 76,0 1 9,2 1 1 ,0 90,0 96,0 8,0 + + 
+6,5 101,5 44,9 1 1 ,4 6,5 53,3 56,8 4,7 V VT 
+3,8 14,5 381/2 + +  

T 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: A.S.D. (hartcatheterisatie). Verder g.a. 
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G 

+ 

G 

G 

+ +  

G 

+ 

Vh 

+ 

Ka Or 

+ +  
GS 

Sn 

+ +  
E 
AsT 
Re+ 

Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt He Bd 

Bijzond.: Genitalia g.b. Struma, I.V.P. : rechts geen uitscheiding. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt He Bd 

+ + + +  + + 
PI K p He PV 

T En 

V s H+V M 

? ? 

V s H+V M 

+ + + +  + 

Bijzond.: Scapulae alatae. Versterkte lendenlordose. Broer van Fe I, 2, 7 en 9 en van K 9 en 15. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt He Bd 

+ 
V 

V s H+V M 

+ + 

H 

? 

H 

5 

H 

4 

Bijzond.: Nerveus. Debiel. Enuresis. In familie veel cong. misvormingen als anencefalie en ontbreken van lede
maten, doch geen syndroom van Marfan. 

Vh Ka Or Sn Wk 

+ 
s 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ 
V 

+ 
ElP 
V 
H 

V s H+V M H 

5 

Bijzond.: Gauw moe. Retrolisthesis congenita lumbaal. Is moeder van K 5 en tante van K 10. In de familie wel 
overbeweeglijke gewrichten. 
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Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D --------------- ----
K 39 M 35j Volkomen normale bouw en geen tekenen van het syndroom van Marfan. 

Ogen: Traumatische lensdislocatie unilateraal. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 40 V 36j Lang en mager, met kromme vingers en irregulair gebit. Verder geen tekenen van het 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L. l Sw Gw Ar Ha M. V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 41 M 37j Lang en tenger, doch verder volkomen normale bouw en geen tekenen van het syndroom 

Ogen: Geen D.L. of miosis. Myoop. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 

K 42 M 40j 175,0 172,5 65,0 74,0 20,0 1 1 ,7 93,0 
+ 1 ,0 98,6 42,3 1 1 ,4 6,7 53,1 
+0,6 15,8 

Ogen: Traumatische unilaterale lensdislocatie. 

43 

8,0 + 
4,6 VT 

Sm D 

+ + 
VT 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. T.: 150/75. Pols r.a. Li. grens 1 v. buiten de M.c. lijn en re. grens aan li. st. 
rand. Ictus in 6 I.C.R. heffend. S.s. 2 over de punt en 1 over de A. met uitstraling naar de carotiden = na in
spanning. A2 luider dan P2. 

Nr Gs L.o Fm L.1 Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 43 M 50j - Volkomen normale bouw en geen tekenen van het syndroom van Marfan behalve lange vingers. 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen soutfles. 
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G 

G 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

Cardiov.: Geen klachten. Verder niet te onderzoeken. 

Vh Ka Or Sn Wk Kn Vt 

He Bd 

He Bd 

V 

V 

s 

s 

H+V M H 

H +V M H 

syndroom van Marfan. 

G 

G 

+ 

G 

Bijzond.: Muizengezicht. 

Vh Ka Or Sn Wk 

van Marfan. 

Kn Vt He Bd V s H+V M H 

Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Pols r.a. S.s. 1 over alle ostia, wisselend bij houdingsverandering en verdwijnend 
bij Valsalva. X. : g.a. E.C.G. : g.a. 

Vh Ka Or 

+ + 

Sn 

+ 
E 

Wk Kn Vt 

+ 
c 

He Bd 

Bijzond.: Debiel. Tweede tenen extra lang. Zeer beweeglijke patellae. 

Vh Ka Or Sn Wk 

Bijzond.: Is de vader van Fe 4 en K 12. 

Kn Vt He Bd 

V s H+V M H 

+ 5 

V s H +V M H 
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Nr Gs L.o Fm 

K 44 V 53j 

L.1 Sw 

173,0 169,0 
+ 10,5 97,7 

+8,7 

Ogen: Congenitaal cataract aan het li. oog. 

Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct 
76,7 21,5 10,7 93,0 
44,3 1 1 ,9 6,2 53,8 

1 3,9 

25,0 7,5 + 
14,4 4,4 VT 
40 

Sm D 

+ + 
AB 
VT 

Cardiov.: Dyspnoe d'effort, hartkloppingen en oedemen. Geen decomp.s. T. : 150/80. Pols 88 totaal irregulair. 
Li. grens 2 v. buiten de M.c. lijn en re. grens mediost. Diast.s. schavend, graad 1-2 over de punt. Luide eerste 
toon over de punt. Circulatietijd 9 seconden. X. : li. V. te fors, lange smalle aorta. E.C.G. : boezemfibrilleren en 
!i. belasting. Mitraalstenose. 

55 j :  U.Vol. : 960 mi - U.Hopr. : 29,28 mg 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 45 M 56j Lang en stevig gebouwd. Veel hemiae gehad. Geen tekenen van het syndroom van Marfan. 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 

Nr Gs L.o Fm L.l Sw Gw Ar Ha M.V Sp-m Sp-G Vt Gt Ct Sm D 

K 46 M 59j 180,0 180,0 80,0 12,0 101,0 + 
+6,0 100,0 44,4 6,7 56,1 AB 
+3,3 15,0 44 

Ogen: G.a. 
Cardiov.: Geen cardiale kl. of s. Hart niet vergroot en geen souffies. 
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G 

+ 

G 

G 

Vh Ka Or 

+ 

Sn 

+ 
E 

Wk 

+ 
K 
T 

Kn Vt 

+ 
p 

He Bd 

+ + 
V p 
Ha K 

V s H+V M H 

5 

Bijzond.: Altijd moe. Muizengezicht Vroeger waarschijnlijk acuut reuma gehad. Is de moeder van Fe 10 en 
K 34. 

Vh Ka Or Sn Wk 

Bijzond.: Neurose. Is de vader van K 37. 

Vh Ka Or Sn Wk 

AtT 

Kn Vt 

Kn Vt 

He Bd 

He Bd 

V 

V 

s H+V M H 

s H+V M H 

+ 

Bijzond.: Verscheidene van zijn kinderen zijn lang en tenger met lange dunne vingers, doch verder geen teke
nen van het syndroom van Marfan. 

8 

� 12 
" 

.• "" lt 
ö 
-;; 

Afwijking in lengte in prountcn 

0 

:l :1 1 1 1  1 1  1 1 1 1 1  I I ,,1 111 1 1 1 1 I I 1,111 I 1,1 I I I 11 I I 
14 12 10 I & 4 2 -O• 2 4 6 I 10 12 \4 16 11 20 22 24 26 21 JO 

Afwijking In lengte in c:m bij 116 Marfan patlinten 

32 34 31 31 

Fig. 33 Verschil in lengte bij 116 patiënten met het syndroom van Marfan 
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Besprekingen van de tabellen der onderzochte personen 

Wij zullen ons uiteraard het eerst wenden tot de gegevens van de 122 pa
tiënten met het syndroom van Marfan. 
Bij 88 van hen noemden wij de oogafwijkingen positief. 
Bij 22 van hen noemden wij de cardiovasculaire afwijkingen positief. 
Bij 99 van hen noemden wij de habitusafwijkingen positief. 
Oogafwijkingen: Eén maal werden deze positief genoemd wegens het vinden 
van blauwe sclerae, en één maal op grond van een iriscoloboom. 
86 maal werd een lensdislocatie gevonden, en wel : 

34 maal een luxatio lentis 
45 maal een subluxatio lentis 

7 maal een dislocatio lentis zonder verdere aanduiding 
De richting waarin de dislocatie plaats had werd 69 maal niet aangegeven. 

1 maal was zij naar nasaal boven 
13 maal naar boven 
1 maal naar temporaal boven 
4 maal naar temporaal 
1 maal naar temporaal onder 
5 maal naar onderen en 
2 maal naar het glasvocht 

De dislocaties waren voor zover na te gaan 33 maal congenitaal, en 2 maal 
werd bij onze patiënten eerst geen dislocatie gevonden en later wel. 
Verder werden nog de volgende oogafwijkingen gevonden : 

7 maal een visusverandering bij 1 maal atrofie van de choreoidea 
wisseling van de stand van het 2 maal glaucoom 
hoofd l maal megalocornea 

1 maal een diplopie 
20 maal lensextirpatie 

7 maal cataract 
38 maal hypermetropie 
33 maal myopie 
3 maal myopische fundus 
1 maal heterochromie van de iris 
1 maal blauwe rand om de iris 
1 maal abnormaal vlekje op de iris 

26 maal miosis 
8 maal ablatio retinae 
3 maal retinapigmentaties 
2 maal maculadegeneratie 
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3 maal blauwe rand om de cornea 
4 maal vlekjes op de cornea 
1 maal sclera en cornea abnor

maal dik 
1 maal coloboma 

20 maal strabismus 
17 maal astigmatisme 
3 maal anisocorie 
2 maal corectopie 
4 maal exofthalmus 
1 maal abnormaal gevormde oog

kamers 



1 maal congenitale nystachrnus 
1 maal hoogteverschil in stand van 

de ogen 
1 maal te lange traankanaaltjes 

1 maal ontbreken onderste ooglid 
en open nasolabiale spleten 

1 maal waren de ogen drie maan
den na de geboorte nog gesloten 

Cardiovasculaire afwijkingen die wij als positief beschouwden, vonden wij bij 
22 patiënten, en wel : 

3 maal alleen een aorta-insufficiëntie 
1 maal een aneurysrna van een sinus Valsalva met hypoplasie van de aorta 

ascendens, -boog en descendens 
9 maal een dilatatie of aneurysrna fusiforme van de aorta ascendens, waarbij 

3 maal een verbrede arcus aortae en 2 maal een aneurysrna fusiforrne van 
de aorta descendens 

3 maal een aneurysrna dissecans van de aorta ascendens, waarbij 1 maal een 
locaal aneurysrna van de arcus aortae 

1 maal alleen een verbreding van de arcus aortae 
1 maal een aneurysrna fusiforrne van de aorta abdorninalis 
1 maal een aneurysrna van de arteria carotis 
1 maal een pulmonaalstenose 
2 maal een arachnodactyliehart 
Een pathologisch-anatomisch onderzoek werd drie maal verricht, en wel bij 

de succesvolle operatie van het aneurysrna aortae abdominalis et iliacae com
munis (D5) en bij de obducties van de patiënten A6 en EC22, waarbij een aneu
rysrna dissecans van de aorta gevonden werd. In alle gevallen was er een elastische 
degeneratie van de aortamedia. 

27 andere patiënten hadden nog cardiovasculaire afwijkingen, die wij niet po
sitief durfden noemen, narnelijk :  

5 maal een dubieuze diastolische 
souffie 

3 maal een dubieuze aorta-insuf
ciëntie 

1 maal een dubieus aneurysma van 
een sinus Valsalva 

4 maal een "wat brede" aorta 
ascendens 

1 maal misschien een abnormaal 
vat achter de aorta 

1 maal dubieus een coarctatio 
aortae 

1 maal een zeer wijde arteria 
femoralis 

1 maal een dubieus atriumsepturn
defect 

4 maal een prominerende conus 
pulmonalis 

1 maal mogelijk een rnitraal-insuf
ficiëntie 

en combinaties van de genoemde af
wijkingen 
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Bij 83 patiënten werd een elektrocardiogram gemaakt, hetgeen 
57 maal geen duidelijke afwijkingen 2 maal een atrioventriculair blok 

toonde 3 maal ventriculaire extrasystolen 
4 maal een linkshypertrofie 1 maal een supraventriculaire 
3 maal een linksbelasting tachycardie 
3 maal een rechtsbelasting 2 maal supraventriculaire extra-
2 maal een compleet rechter bun- systolen 

deltakblok 1 maal een wandering pacemaker 
6 maal een incompleet rechter bun- 1 maal een flinke Q top in lil 

deltakblok 

De familie-anamnese was : 
positief bij 92 patiënten, en wel + + + bij 67, + + bij 1 5  en bij 10, 
en negatief bij 30 patiënten, en wel - - - bij 19, - - bij 1 1 .  

De frequentie van de gevonden habitusafwijkingen is in een schema opgegeven 
tegelijk met die van de andere groepen, om een goede vergelijking der waarden 
mogelijk te maken (tabel 26). 

Hierbij dient eerst nog het volgende vermeld : 
Van de contracturen was er 29 maal een skoliose 
16 maal een elleboogcontractuur 25 maal een kyfose 
1 maal een enkelcontractuur 21 maal een kyfoskoliose en 
1 maal een kniecontractuur 

en verder contracturen van vingers 
en tenen 

Bij de kaakafwijkingen was er 
50 maal een irregulaire tandinplan

ting 
24 maal een prognathie en 
13 maal een combinatie van beide 

Bij de thoraxafwijkingen was er 
3 1  maal een sternum excavatum 
33 maal een sternum carinatum 
19 maal een asymmetrische thorax 

en 
1 8  maal een astbene thorax 
Bij de wervelkolomverkrommingen 

was er 
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7 maal een lordose 

Bij de knieafwijkingen was er 
12 maal een genu valgum 
5 maal een genu varurn 

20 maal een genu recurvatum 
7 maal een hoogstand van de pa

tella 
6 maal een genu valgum et recur

vatum 
1 maal een genu valgum en hoog

stand van de patella 
1 maal een genu recurvatum en 

hoogstand van de patella 

Bij de voetafwijkingen was er 
16  maal een pes valgus 
2 maal een pes varus 



7 1  maal een pes planus 
10 maal een pes cavus 
1 maal een pes equinovarus 

1 5  maal een hallux valgus 
9 maal een pes valgus et planus 
1 maal een pes valgus en hallux 

valgus 
2 maal een pes valgus et cavus 
9 maal een pes planus en hallux 

valgus 
1 maal een pes cavus en hallux 

valgus 
In de rubriek hernia was er 
14 maal een hernia 
35 maal varicosis 

1 1  maal haemorrhoïden 
1 maal een prolaps 

Een overbeweeglijkheid der gewrich-
ten bestond 

19 maal in de schouders 
1 5  maal in de ellebogen 
58 maal in de polsen 
29 maal in de vingers 
23 maal in de duimen 
14 maal in de heupen 
24 maal in de knieën 
1 8  maal van de patellae 
45 maal in de enkels 

2 maal in de tenen 

In tabel 26 zijn bovenaan de verschillende groepen aangegeven met de aan
tallen patiënten erin. > of + betekent, dat een maat groter was dan normaal, 
of dat een kenmerk positief was. N.V. = niet vermeld, 100 procent betekent 
dat een maat gelijk was aan de normale. 

Bezien wij nu de tabel waarin de frequenties van vóórkomen van de ver
schillende symptomen voor alle groepen zijn samengevat, dan vallen de volgen
de punten het meest op : 

A. De frequenties nemen vrijwel steeds af in de reeks : Marfan-Fa + Fb + 
Fc-H-K. 

B. De het meest frequent bij het syndroom van Marfan vóórkomende symp
tomen zijn niet steeds de meest typische ervoor, in die zin dat zij bij de andere 
groepen veel minder frequent zouden vóórkomen. 

C. De grootste verschillen in de frequenties van vóórkomen tussen de groe
pen met het syndroom van Marfan en de andere groepen vonden wij voor de 
armlengte, de contracturen, de sténomélie, de oorafwijkingen, de sternummis
vormingen, de wervelkolom-, knie- en voetafwijkingen, de matige ontwikkeling 
van subcutaan vet en spierweefsel en de hand- + vingerlengte. 

D. Het blijkt, dat de toeneming van de lichaamslengte minder typisch is dan 
de relatief grotere toeneming van de spanwijdte. Dit viel ook te verwachten, daar 
de vaak vóórkomende verkrommingen van de wervelkolom een negatieve in
vloed hebben op de lichaamslengte, en een positieve op de spanwijdte. 

Uit figuur 33 (pag. 365) blijkt, dat de toeneming in lengte desalniettemin vaak 
aanzienlijk  is bij het syndroom van Marfan, en dat de meeste patiënten 4-18 
centimeter, respectievelijk 4-14 procent te lang waren. 
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Tabel 26 Frequentie van vóórkomen der symptomen in de verschillende groepen 

Marfan (122) Fa (16) Fb (6) (Fe (13) 

> of +  N.V. 100 pct > of +  N.V. 100 pct. > of +  N.V. 100 pct. > of +  N.V. 100 pct. 

82,8 pct 6 60 pct. 1 3 100pct. 1 84,6pct. 
83,8 1 1  6 75 1 75 2 75 
59,8 10 33,3 1 25 2 25 
75 10 66,7 1 50 2 69,2 
75,4 8 60 1 50 2 61,5 
78,6 8 73,3 1 100 2 83,3 1 
52,8 14 40 1 25 2 66,7 1 
57,1 24 +++ ++ + 70 6 +++ ++ + 33,3 3 +++ ++ + 30 3 +++ ++ + 

81,6 8 6 34 55 46,7 1 6 75 2 2 53,8 6 
89,9 3 1 27 79 53,3 1 7 60 1 3 100 13 
60,4 6 6 64 33,3 1 5 100 2 4 69,2 1 8 
62,4 5 9 64 40 1 5 75 2 3 69,2 1 8 
70,6 3 2 19  63 46,7 1 7 60 1 2 76,6 3 7 
54,8 7 1 8 54 40 1 6 100 1 4 69,2 9 
49,6 7 5 52 26,7 1 4 20 1 1 53,8 7 
55,2 4 4 1 1  49 0,0 1 20 1 1 69,2 2 7 
65,5 2 2 1 1  63 26,7 1 4 25 2 1 84,6 1 1  
32,8 6 2 36 1 3,3 1 2 0,0 2 46,2 6 
77,8 5 3 17 71 53,3 1 7 1 50 2 2 92,3 3 9 
39,5 8 1 5  30 33,3 1 5 80 1 1 53,8 1 6 
84,5 6 9 28 61 73,3 1 10 25 2 2 1 100 5 7 
71 ,7 9 5 76 20 1 3 75 2 1 84,6 1 10 
64,6 9 3 70 13,3 1 2 50 2 2 92,3 2 10 
83,3 8 43 23 29 53,3 1 4 2 2 75 2 1 61,5 2 5 1 
82,6 7 5 90 53,3 1 8 50 2 2 61,5 8 

Dat in andere groepen ook veel lange personen voorkomen valt te verklaren 
doordat : 

a. patiënten met het syndroom van Marfan vaak stammen uit, of althans 
vaak ontdekt worden in, families met lange personen ; 

b. wij ons onderzoek speciaal richtten op de verdachte familieleden ; 
c. de patiënten uit de groepen F en K onderzocht werden omdat de verden-

king van het bestaan van een syndroom van Marfan gerezen was, hetgeen uiter-
aard het snelst geschiedt bij lange personen. 
Uit de figuren 34 en 35 blijkt, dat : 

a. de spanwijdte bij de meeste patiënten nog 1-10 centimeter, respectievelijk  
1-6 procent, groter was dan hun , meestal reeds vergrote, lichaamslengte ; 

b. er bij een vergelijking met de verhouding tussen spanwijdte en lichaams-
lengte van normalen, bij de patiënten met Marfan een sterke verschuiving was 
opgetreden naar een vergroting van deze verhouding, vooral bij de mannen. 

E. De gegevens over de, in de literatuur vermelde, naar distaal toenemende 
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Fa + Fb + Fe (35) H (44) K (46) 

> of +  N.V. 100 pct. > of +  N.V. 100 pct. > of +  N.V. 100 pct. 

72,7 pct. 2 80 pct. 7 2 86,1 pct. 9 1 Lengte 
75 3 3 60 7 2 5 1 ,6 14 1 Spanwijdte 
29 4 27,8 8 1 8,2 1 3  Arm 
65,6 3 40 9 41,9 1 5  Hand 
59,4 3 54 7 43,8 12  Middenvinger 
80,6 4 69,4 8 57,6 13  Middenv.-arm 
48,4 4 52,8 8 30,3 1 3  Been 
52,2 1 2  +++ ++ + 66,7 1 6  +++ ++ + 12,0 22 +++ ++ ... Voet 
53,1 3 3 14  37,2 1 2 14  43,5 2 18 Contracturen 
72,7 2 1 23 43,2 1 9  5 1 ,3 3 22 Sténomélie 
56,3 3 1 17  44,2 19 39,1 1 8  Dolichocéfalie 
56,3 3 2 1 6  41,9 1 8  34,8 1 1 5  Lang, smal gelaat 
60,6 2 4 1 6  47,7 3 1 8  47,8 3 1 9  Gehemelte 
60,6 2 1 1 9  43,2 3 1 6  45,7 21 Kaken 
36,4 2 12  27,9 12  17,4 1 7 Oren 
30,3 2 2 8 9,3 4 30,4 4 10 Sternum 
50 3 1 6  22,7 9 32,6 1 5  Wervelkolom 
25 3 8 9,3 4 8,7 4 Knieën 
66,7 3 10 12  37,2 2 24 36,9 4 1 3  Voeten 
40,6 2 1 1 2  16,3 1 6 19,6 9 Herniae 
84,4 3 8 1 8  56,8 4 21 52,2 8 1 6  Banden 
46,7 3 I 14  18,8 1 8 28,3 13  Subcutaan vet 
50 3 2 14 13,9 1 6 23,9 1 1  Spier 
53,1 3 6 7 4 37,8 7 4 6 4 39,4 1 3  4 3 6 H +V 
56,3 3 2 1 6  40,5 7 I S  33,3 13  1 1  Maten 

Afwijking vat� de spanwijdte in procenten t.o.v. de lichaamslengte 
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Afwijking van de spanwijdte In cm t.o.v. de lengte 
Fig. 34 Verschil tussen spanwijdte en lengte bij 105 patiënten met het syndroom van Marfan 
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relatieve verlenging van de extremiteiten spreken elkaar wat tegen. Vóór dit 
type verlenging pleiten : 

a. het hoge percentage waarin hand- + middenvingerlengte vergroot waren in 
de Marfan groep, alsmede de mate van deze vergroting; 

b. de toeneming in de richting arm-hand naar middenvingerlengte, van de 
percentages waarin een lid ten opzichte van de lichaamslengte vergroot was, 
in de Marfan groep ; 

c. het hoge percentage waarin, in de Marfan groep, de absolute lengte 
van de middenvinger vergroot was ten opzichte van de absolute armlengte ; 

d. de gemiddelde procentuele toename in de absolute lengte van arm en mid
denvinger bij de Marfan groep (zie tabel 27) : 

Tabel 27 Gemiddelde procentuele toename in de absolute lengte van arm en middenvinger bij 
90 Marfanpatiënten 

Mannen Vrouwen 

Arm Middenvinger Arm Middenvinger 
Leeftijd N GPLT GPLT N GPLT GPLT 

0-lO j 14 17,8 27,1 10 19,0 24,0 
10-18 j 14 21,0 28,3 1 0  1 8,9 22,2 
1 8-30 j 10 19,4 26,6 3 17,9 16,3 
Boven 30 j 1 1  8,2 20,9 1 8  18,7 21,2 
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Ten slotte bleek uit een onderzoek, waarbij de procentuele toename van de 
absolute lengte van arm en middenvinger bij de patiënten met het syndroom 
van Marfan gemeten werd, duidelijk dat de verlenging van de bovenste extre
miteiten naar distaal toeneemt. 

Tegen deze naar distaal toenemende verlenging pleit enigszins dat, ten op
zichte van de andere groepen, niet de vergroting van de middenvingerlengte ten 
opzichte van de lichaamslengte, doch juist die van de armlengte ten opzichte 
van de lichaamslengte het meest typisch was. 

F. Omdat in alle groepen, doch vooral in de Marfan groep, het vóórko
men van verkrommingen van de wervelkolom frequent was, hebben wij, om de 
verlengingen van arm, hand en middenvinger juister te kunnen beoordelen, de 
absolute lengten ervan in alle groepen nog eens vergeleken (tabel 29) met de 
absolute normale lengten in centimeters, waarvoor wij de volgende waarden 
vonden (tabel 28) : 

Tabe/ 28 Absolute lengte van arm, hand en middenvinger bij normalen 

Arm Hand Middenvinger 

Leeftijd 
in jaren Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

0- 2 21,4 21,1 6,4 6,2 3,6 3,4 
2- 3 33,6 33,1 9,9 9,7 5,4 5,2 
3- 4 36,3 36,3 10,5 10,2 5,8 5,6 
4- 5 39,6 39,7 1 1 ,8 1 1 ,5 6,2 5,9 
5- 6 42,6 42,2 12,2 1 1 ,8 6,6 6,4 
6- 7 49,1 47,3 12,7 12,5 7,0 6,8 
7- 8 50,3 49,7 1 3,6 13,2 7,5 7,3 
8- 9 52,7 52,1 13,9 1 3,8 7,6 7,7 
9-10 55,3 54,5 14,5 14,3 7,8 7,8 

10-1 1 56,8 56,3 1 5,2 14,9 8,2 8,2 
1 1-1 2 58,4 59,0 15,7 1 5,5 8,4 8,5 
12-13 60,8 61,2 16,1 1 5,8 8,8 8,7 
1 3-14 64,2 63,8 16,3 16,0 9,2 8,9 
14-15 66,8 65,1 17,3 16,3 9,4 9,1 
1 5-16 68,4 65,6 17,9 16,3 9,6 9,3 
16-17 69,3 66,5 1 8,1 16,3 9,8 9,5 
17-18 71,5 66,8 18,0 1 6,8 9,9 9,6 
1 8-19 73,1 67,8 18,6 1 6,7 10,0 9,7 
19-20 74,1 67,3 18,3 16,2 10,1 9,8 
Volwassenen 75,2 67,6 18,1 17,1 10,3 9,9 

Uit deze tabel menen wij te mogen concluderen, dat de Marfan groep 
duidelijk van de anderen afwijkt, doordat er een veel sterkere vergroting van 
arm-, hand- en vingerlengte bestaat dan in de andere groepen. Opvallend is 
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Tabel 29 Kwantitatieve verhoudingen in de verschillende groepen, van de absolute arm-, hand- en middenvingerlengte in centimeters ten opzichte van de 
normale lengte (0} . De getallen in de voorste kolom geven aan hoeveel het lid langer of korter was dan normaal, en die in de volgende kolommen het 

aantal patiënten in die groep 

Arm Hand Middenvinger 

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

M F H K M F H K M F H K M F H K M F H K M F H K 

8- 7 1 
7- 6 
6- 5 
5- 4 
4- 3 
3- 2 
2- 1 2 

- 1- 0 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

+ 1- 0 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 4 4 3 3 4 1 6 3 4 3 4 3 8 9 
2- 1 2 2 2 3 7 3 3 4 10 4 9 6 18  3 6 1 1  29 7 7 2 
3- 2 2 1 2 1 2 1 1 5  5 6 7 1 8  4 3 7 22 5 5 3 1 3  1 3 1 
4- 3 1 1 1 1 2 14 6 4 2 9 1 2 2 16 6 4 
5- 4 3 4 1 2 5 1 2 2 9 7 1 2 
6- 5 3 2 2 1 4 1 10 2 2 
7- 6 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 
8- 7 3 3 2 1 2 1 
9- 8 9 2 3 2 3 2 1 

10-- 9 3 1 4 1 1 
1 1-10 2 1 1 2 1 1 
12-1 1 3 1 4 
1 3-12 5 1 1 2 
14-13 3 1 1 5 2 
1 5-14 7 1 2 1 1 
1 6-15 1 1 5 
17-16 3 3 
1 8-17 1 3 
1 9-18 1 
20--19 
21-20 
22-21 
23-22 
24-23 2 



tevens hoe vaak er ook in die andere groepen een vergroting van deze ledema
ten bestaat. Dit valt voor de andere symptomen ook op (zie tabel 24) en is vrij
wel zeker het gevolg van de selectie van deze groepen als "ten opzichte van het 
syndroom van Marfan differentiaal-diagnostisch moeilijkheden biedende". 

G. De maten bleken een redelijk goed diagnostisch hulpmiddel bij de diag
nose syndroom van Marfan. 

H. Het gemiddelde habitusgetal voor deze verschillende groepen was als 
volgt (tabel 30) : 

Tabe/30 Gemiddelde habitusgetal in de verschillende groepen 

Gemiddeld Gemiddeld 

A 8,4 
B 4,0 
c 7,1 7,1 
D 6,9 6,4 
Ea 4,4 
Eb 3,0 5,8 
Ec 7,0 
Fa 3,0 } I 
Fb 4,0 4,8 
Fe 7,2 3,9 
H 3,2 
K 3,7 

I. Het grote aantal contracturen in alle groepen wordt verklaard, doordat 
kromme tenen vaak als zodanig werden betiteld. 

J. Het grote aantal overbeweeglijke gewrichten in alle groepen wijst op de 
moeilijkheid van beoordeling van ook dit symptoom. 

K. Des te opvallender zijn de frequentieverschillen tussen de groepen van de, 
toch ook moeilijk hanteerbare, symptomen als vermindering van subcutaan vet 

en hypotone, weinig ontwikkelde, spieren. 

L. Opvallend waren ten slotte de lage percentages in groep Fa, waarin ech
ter, ten opzichte van groep K, de verlenging van hand, voet en middenvinger 
zeer groot was. 

Samenvattend blijkt uit deze tabellen wel, dat geen enkel van de hierin ver
vatte symptomen op zich een voldoende houvast geeft voor de diagnose syn
droom van Marfan, en dat iedere indeling die is gebaseerd op het al of niet 
vóórkomen van een aantal dezer symptomen, altijd een zekere wiiiekeur met 
zich draagt. Dit wordt nog evidenter als men overweegt hoe moeilijk het is om 
volgens vaste en zuivere maatstaven het al of niet voldoend duidelijk aanwezig 
zijn van zo'n symptoom vast te stellen. 
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Slechts door een gebruik van deze gegevens over de habitus, samen met de, 
door een zo zorgvuldig mogelijk onderzoek verzamelde, gegevens over de car
diovasculaire en oogheelkundige status, en door een uitgebreid familieonder
zoek, kan men tot een enigszins verantwoorde (differentiaal) diagnose komen. 

De in verschillende groepen gevonden oogafwijkingen hebben wij ook ver
enigd in een tabel (3 1), waarin wij ter vergelijking nog eens de bij patiënten met 
het syndroom van Marfan aangetroffen oogafwijkingen hebben geplaatst. 

Tabe/31 De in verschillende groepen gevonden oogafwijkingen 

Groepen 

Afwijking M (122) Fa(16) Fb(6) Fc(13) H(44) K (46) 

Lensdislocatie . 86 16 2 
Afgeplatte lenzen • 1 
Cataract 7 1 1 1 
Hypermetropie 38 1 5 
Myopie 33 4 2 3 6 8 
Coloboma iridis 1 2 
Pigmentarme iris . 1 
Heterochromie van de iris 1 1 
Miosis . 26 3 
Ablatio retinae 8 
Atrofie van retina, choreoidea en iris 1 
Pigmentneerslagen in de retina . 3 
Tapetoretinale degeneratie 2 
Retina laporina 
Maculapigmentatie 2 
Papilla alba 1 
Glaucoom . 2 2 1 
Blauwe ring om de cornea 3 1 
Rufthalmus 1 
Strabismus 20 3 2 3 7 8 
Astigmatisme . 1 2 
Corectopie 2 1 
Ex orthalmus 4 
Glasvochtdegeneratie 2 
Nystachmus 1 1 2 2 
Ogen te lang gesloten 1 1 

Uit deze tabel blijkt wel, dat de lensdislocatie en de miosis met de visusver
anderingen, die vaak sterk uitgesproken zijn, wel de meest typische oogsymp
tomen van het syndroom van Marfan vormen. 

De cardiovasculaire afwijkingen in de verschillende groepen laten zich moei-
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lijk samenvatten in één tabel, en wij zullen deze afwijkingen nu dus per groep 
vermelden : 

Fa : 2 maal een dubieuze verwijding van de aorta 
Fb : I maal aorta ascendens wat breed met congenitaal atrioventriculair blok 

2 maal wijde aorta met aorta-insufficiëntie 
2 maal aneurysma van de aorta ascendens, waarbij I maal ook van de 

aorta descendens en abdominalis 
I maal vergrote linker ventrikel met prominerende conus pulmonalis 

Fe: 1 maal enige elongatie van de aorta 
2 maal een dubieuze aorta-insufficiëntie 
I maal een hypoplasie van de aorta, isthmusstenose, pulmonaalstenose en 

een links verlopende vena cava 
I maal pulmonaalstenose + ventrikelseptumdefect 
I maal pulmonaalstenose + atriumseptumdefect 
I maal incompleet R.B.B. 

H :  1 maal bolle linker ventrikel 
1 maal hypertensie met linkshypertrofie 
1 maal prominerende conus pulmonalis 

K :  I maal iets brede aorta? 
1 maal dubieuze aorta-insufficiëntie 
I maal coarctatio aortae 
I maal dubieuze pulmonaalstenose 
I maal prominerende conus pulmonalis 
2 maal mitraalstenose 
I maal mitraalinsufficiëntie 
1 maal tetralogie van Fallot 
1 maal atriumseptumdefect 
I maal incompleet R.B.B. 

Vervolgens wordt nog een overzicht gegeven (tabel 32) van de meer zeldzame 
afwijkingen in de verschillende groepen, waarbij dient te worden opgemerkt, 
dat slechts bij enkele van de patiënten botfoto's gemaakt werden. 

Tabe/32 Zeldzame afwijkingen in de verschillende groepen 

1 Scapula alatae . 

2 Moeheid . 
3 Vaak verkouden 

Afwijking 

4 Pneumonie in de anamnese, waarvan 8 maal meer dan één keer 

M 

42 
19  
9 

20 

Groepen 
F H K 

3 
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Groepen 
Afwijkingen M F H K 

5 Zwemvliezen . 18  4 2 6 
6 Ziekte van moeder in de graviditeit 3 
7 Dik bij de geboorte . 2 
8 Trage lichamelijke ontwikkeling 1 6  2 
9 Rachitis gehad 3 

10 Acuut reuma gehad . 1 
1 1  Dikker geworden na gedwongen rust . 5 
12 Veel dorst 7 
13 Nervositas 1 6  
1 4  Debilitas . 10 6 2 
1 5  Neurose . 4 
16 Enuresis 4 2 
17 Hydrocefalus 1 1 
18 Neurologische stoornissen . 1 1 3 
19 Bewustzijnsstoornissen . 2 
20 "Restless legs" . 1 
21 Stoornissen in het gehoor 9 
22 Periodieke spierslapte 1 
23 Spastisch kind 1 
24 Epilepsie 1 
25 Kleine testes . 2 
26 Kleine penis . 7 
27 Kleine secundaire geslachtskenmerken 6 4 2 
28 Cryptorchisme 4 1 1 
29 Klinefelter 1 
30 Hirsutisme 2 
31 Horizontaal begrensde pubisbeharing bij man 
32 Multipele aborti . 2 
33 Striae . 1 
34 Venectasieën . 2 
35 Haemangiomen . 1 
36 Weinig elastische huid . 1 
37 Droge ruwe huid 2 
38 Zeer dunne huid 1 
39 Vele pigmentaties over het hele lichaam . 1 
40 Cysten in de longen, waarbij 1 maal een accessoire longkwab 

met een cyste, waarheen een aberrant vat liep 2 
41 Spontane pneumothorax 1 
42 Anaemie . 1 
43 Diep gegroefde tong 1 
44 Gespleten huig . 1 
45 Familiair ulcus pepticurn (4 pat. in 1 familie) 4 
46 Maagklachten 2 
47 Hernia diafragmatica 1 
48 Pylorusspasmus . 1 
49 Syndroom van Marchesani 2 
50 Syndroom van Klippei-Feii-Trenonay 1 
51 Hypertelorisme 
52 Nierafwijkingen . 
53 Grote thymus 
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Groepen 
Afwijking M F H K 

54 Grote milt 
55 Diffuse botpijnen 1 
56 Rugpijnen 3 
57 Voetpijnen 1 
58 Hypercalciurie 1 
59 Therapie met oestrogenen . 1 
60 Therapie met decaduraboline . 1 
61 Te hoge botleeftijd . 4 
62 Osteoporose . 2 
63 Verdikte epifysen 1 
64 Gespleten atlasboog 1 
65 Oorlel vast aan het hoofd . 1 
66 Oorlel ontbreekt 
67 Grootteverschil der oren 2 
68 Caput quadraturn 1 
69 Microcéfalie . 1 1 
70 Zeer lang open gebleven fontanel 3 
71 Prominerende ossa frontalia 10 
72 Uitpuilen van het achterste deel van de bovenkaak naar me-

diaal in de mondholte 1 
73 Gespleten gehemelte 2 1 
74 Dubbele rij tanden . 
75 Asymmetrisch gelaat 4 
76 Habituele schouderluxatie . 1 
77 Sterk gebogen claviculae 3 
78 Verschil in grootte der scapulae 2 
79 Brede sulcus costarius . 1 
80 Congenitaal peeten carinatum . 1 
81 Hoge kubische wervels . 2 
82 Afgeplatte wervels . 1 
83 Irregulaire dekplaten 1 
84 Te kleine processus transversus 1 
85 Te grote processus transversus 1 
86 Gedeformeerde costotransversale gewrichten 1 
87 Discopathie . 
88 Scheuerman . 
89 Hernia nuclei pulposi 1 
90 Spondylolysis 1 
91 Spondylolisthesis 
92 Retrolisthesis 1 
93 Spina bifida . 1 
94 Hypoplasie van os pubis en ischii . 1 
95 Wijd bekken . 1 
96 Nauw bekken 1 
97 Rotatie van het bekken 1 
98 Bekken van Otto 1 
99 Te diepe heupkommen . 1 

I 00 Cubiti valgi 5 
101 Bij één patiënt a. een congenitale luxatie van het radiuskopje in 

het proximale radio-ulnair gewricht; b. een hypoplasie van het ra-
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Afwijking 

diuskopje, het capitulum humeri en de laterale humeruscondyl ; 
c. exostosen ; d. een subluxatie in het distale radio-ulnair ge
wricht 

102 Verbuiging van de ulna naar radiaal . 
103 Synostosis van radius en ulna 
104 Subluxatie van de duimen . 
105 Actieve overstrekbaarheid van de vingertoppen . 

106 Hyperextensiestand van de vingertoppen . . 

107 Ontbreken van één falanx . . 

108 Naar lateraal of mediaal afwijken van vingers of tenen 
109 Contracturen van slechts één of enige vingers . 
1 1 0  Verlenging van slechts één of enige vingers of tenen 
1 1 1  Relatief grotere verlenging van één of enige vingers of tenen . 
1 12 Rozenkransvormige vingers of tenen 
1 1 3  Naar volair convexe metacarpalia 
1 14 Syndactylie . 
1 15 Congenitale flexiecontracturen 
1 16 Congenitale heupluxatie 
1 17 Endorotatie bovenbenen 
1 18 Exorotatie bovenbenen . 
1 1 9  Knieluxatie . 
120 Kleine ossa tibiale externae 
121 Subluxatie in talonaviculair gewricht . 
122 Vergroeide tenen 
123 Zes tenen beiderzijds . 

Bij vier patiënten uit de Marfan groep waren 
de metacarpaal-index (MCP.I.) en de pha
langeaal-index (Ph.l.) als volgt 

Bij zes patiënten uit de andere groepen waren deze 

Groepen 
M F H 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

18  3 
8 1 
6 
4 
6 1 
5 1 

3 
5 1 
4 
1 
2 

1 
2 2 
1 

MCP.I. 
7,8 
8,25 
9,5 

10,9 
8,25 
8,58 
8,7 
9,06 
9,2 
9,6 

K 

3 3 

2 

5 

Ph.l. 
5,2 
5,4 
5,5 
5,9 
4,8 
5,4 
5,5 
6,0 
6,2 

Ten slotte geven wij nog een paar afbeeldingen (23-37) van cardiovasculaire 
en skeletafwijkingen. 

S TA MBOME N  

Deze werden steeds gemaakt als er meer dan één patiënt(e) in  een familie 
voorkwam, en tevens voor patiënten wier familie-anamnese en gegevens van de 
huisarts een verdenking van het vóórkomen van verscheidene gevallen in de fa-
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A fbeelding 23: X-thorax van patiënt A l  met 
waarschijnlijk een pulmonaalstenose 

A fbeelding 24: X-thorax van patiënt A3 met 
waarschijnlijk arachnodactylie hart 

Afbeelding 25: X-thorax van patiëlft D4 
met waarschijnlijk aneurysma sinus Val
salvae 



A fbeelding 26A : X-thorax 
1•an patiënt van v. Buclzem 
met aneurysma dissecans 
aortae tlzoracalis 

Afbeelding 268: A ngiogram 
van deze patiënt waarop /zet 
aneurysma goed te zien is 
en zelfs een dubbelcontour 
lijkt te 1•ertonen, en moge
lijk een verwijding van een 
sinus aortae bestaat. Er 
ontstond een dissectie der 
aorta tlzoracalis in de gra
viditeit 



Afbeelding 2 7 :  X-cerviale wervelkolom 1•an 
patiëllt A 4  met verstreken lordose en hoge 
smalle wen•els 

Afbeelding 29: X-lumbale 
wen•elkolom van patiënt A 4  
met skoliose, Ol•ergangswer
vel lumbosacraal en grote 
processi tram'1•ersi. 

Afbeelding 28: X-thoracale wervelkolom van 
patiënt A4 met hoge /..ubisclze wen•rls 



A fbeelding 30: X-/zand van patiënt A 4 :  doli
dwsténomélie 

Afbeelding 32A : X-voeten van 
patiënte C2 met zeer kalkarm 
skelet, en zichtbare vaatteke
ning hierin 

A fbeelding 328: X-handen van 
patiënte C2 met zeer kalkarm 
skelet en zichtbare vaattekening 
hierin. 

A fbeelding 31 : X-Poet \'all patiënt A 4 :  doli
chosténomélie 



A fbeelding 33: Patiënte C2 (zie tekst) 

A fbeelding 34: X-bekken 
l'an patiënt C37 met hypo
plasie van het os pubis en 
ischii links en endorotatie 



A fbeeldingen 35 A en B :  
X-elleboog van patiënte 
C25 met hypoplasie l'lln de 
laterale lwmeruscondyl, het 
capitulum humeri en het 
radiuskopje, en een congeni
tale luxatie van dit radius
kopje in het proximale ra
dio-ulnair gewricht. 

Afbeelding 36: X-schedel 
wm patiënt A3 met steil 
naar bown vóór oplopen
de voorste schedelbasis 



milie opriepen, alsook voor enige personen bij wie de diagnose zonder meer 
niet uit te sluiten was en bij wie wij na het zorgvuldig bezien van alle gegevens 
pas de diagnose, die vaak elders gesteld was, volgens onze criteria meenden te 
moeten verwerpen. Tevens werden aldus de familiegegevens van de in de tabel
len niet per familie, doch per symptoomgroep gerangschikte patiënten goed 
verenigd. Wij kwamen zo tot 32 stambomen. Hierin werden door ons de vol
gende tekens gebruikt : 

t) Duidelijk positieve oogafwijkingen 

() Duidelijk positieve habitusafwijkingen 

@ Duidelijk positieve oog- en habitusafwijkingen 

0 Duidelijk positieve cardiovasculaire afwijkingen 

0 Familie alleen als inlichtingenbron voor gegevens van deze patiënt 

0 Ook inlichtingen van de arts 

0 Door ons ook gezien, doch niet volledig onderzocht 

0 Door ons ook gezien en volledig onderzocht 

0 Geslacht onbekend 

� Op zeer jeugdige leeftijd overleden 

� 8 Moeder met haar dochter 

� � Vader met zijn dochters 

Ó(Ç Echtgenoten 

Als in de bijbehorende tekst staat 13 = A40, slaat A40 op het rangnummer 
van de patiënt in de Marfan groep, en er volgt dan geen beschrijving, omdat 
alle gegevens in de patiëntentabel (25) vermeld staan. Personen die niet opge
nomen zijn in deze tabel worden wel beschreven. 

Omdat de leeftijd van de familieleden der patiënten niet steeds bekend was, 
staan b.v. de zusters en de broers van een ouderpaar niet steeds op volgorde van 
leeftijd gerangschikt, en wil het onderstaande voorbeeld dus niet zeggen, dat 
de vrouw de jongste was uit haar gezin en de man de oudste uit het zijne. 

In deze stambomen werden dezelfde afkortingen gebruikt als in de patiën
tentabel (tabel 25). 
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STA MBOOM 1 

I. 1 ? ;  2 stevig gebouwd, t 80 j. 
11. 1 slechte ogen, lang, tenger, lange vingers, veel rugklachten, scheef gegroeid, t 63 j. Had 

de karakteristieke habitus. Zijn I2 broers en zusters g.a. ; 2 klein, goede ogen, geen car
diale klachten, t 70 j. ; 3 g.a. 

III. 1 lang, tenger, lange vingers, goede ogen, plots t 63 j. ; 2 = C58 ;  3 g.a., hypermetro
pie; 4 = C57; 5 klein, dik, slechte ogen ; 6 cataract re. oog, normale habitus. 

IV. J lang, tenger, peeten excavatus, hartklepafwijking, t 55 j., ogen? ;  2 lang, lange vingers, 
dik, goede ogen en geen cardiale klachten ; 3 g.a. ; 4 = Ea1 3 ;  5 = A9 ; 6 = H36; 
7 g.a. ; 8 ?;  9 = H35; JO lang, mager, lange vingers, goede ogen, geen iridodonesis, 
geen cardiale klachten ; 11 normale lichaamsbouw, goede ogen, geen iridodonesis, geen 
cardiale klachten ; 12 g.a.; 13 = H37; 14 = C48 ; 15 = C47; 16 = C44; 17 en 
18 t bij geboorte ; 19 t influenza; 20 en 21 abortus ; 22 t stuipen. 

V. I = CIS;  2 = C29 ; 3 dood geboren ; 4 lang, niet de habitus, geen lensdislocatie en 
geen cardiale klachten ; 5 niet de habitus, goede visus, geen iridodonesis en geen car
diale klachten ; 6 bril, geen lensdislocatie, dik, niet de habitus en geen cardiale klachten ; 
7-11 g.a. ; 11 = H27 ; 12 = H23 ; 13 = HI9; 14 = CIS ;  15 dood geboren ; 16 = 

HI7; 17 = Hl l ;  18 = Ec4; 19 = Ec1 3 ;  20 = H7; 21 en 22 g.a. ; 23-29: niet de 
habitus, goede ogen, geen iridodonesis, geen cardiale klachten ; 29 lang, niet tenger, 
lange vingers, geen cardiale klachten, zwakke bril ; 30 = C3 ; 31 = Ec3 ; 32 = HS ; 
33 = H6; 34 = H3 ; 35 = Hl ; 36 = Ec9 ; 37 dik, kort, goede ogen, geen iridodo
nesis, geen cardiale klachten. 

STA MBOOM 2 

I. 1 geen slechte ogen, niet groot; 2 ? 
11. 1 cataract, tamelijk lang, t 9I j. ; 2 lang, geen slechte ogen, t 86 j. ; 3 g.a. ; 4 zeer lang 

en mager, lensluxatie; 5 g.a. 
111. 1 g.a. ; 2 dood geboren ; 3 na I jaar t :  ingewandsstoornis ; 4 lang 1 57 cm, stevig ge

bouwd, arachnodactylie, pedes plani, zeer hoog gehemelte, subluxatie lentis, cataracta 
punctata, membrana pupillaris persistens en geen hartafwijking ; 5 = Ea18. 

IV. 1 = Ea12; 2 en 3 evenals hun kinderen g.a. ; 4 t op 8 maanden aan ?. 
V. 1 = C19. 
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STAMBOOM 3 
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I. 1 lang met de typische habitus, slechte ogen van kindsaf, op 63 j. t nierziekte, geen 
broers of zusters, ouders ? ;  2 niet lang, wel tenger, slechte ogen van kindsaf, t 70 j. 
mammaca. ; haar ouders, broers en zusters of hun kinderen ?. 

11. 1 = C56; 2, 3, 5 en 6 jong t aan ?; 4 slechte ogen van jongsaf, t bij partus op 30 j., 
lang, stevig gebouwd. 

111. 1, 2, 3 en 4 niet de habitus, goede ogen en geen cardiale !dachten. 

I. 1 en 2 onbekend. 

STAMBOOM 4 

11. 1 g.a. ; 2 langste soldaat Nederlandse leger, geen slechte ogen ; 3 had kyfoskoliose en 
volgens foto duidelijk de habitus en goede ogen ; 4 dubbele rij tanden, van jongsaf blind 
en aan ogen geopereerd, ook haar broer zeer slechte ogen ; 5 g.a. evenals zijn kinderen ; 
6 ? ongehuwd; 7 g.a. 

111. 1 lang en mager, goede ogen en t 80 j. ; 2 zeer lang, liep in beugels, goede ogen en t 
aan hartafwijking op 27 j . ;  3 zeer lang, goede ogen, hartafwijking en t 52 j. aan maag
bloeding ? ;  4 g.a. ; 5 g.a. evenals zijn kinderen ; 6 t 62 j. aan hartafwijking; 7 zeer 
sterke kyfose van jongsaf, zeer grote handen en voeten, lange vingers en tenen, subluxa
tie van de duim, holvoeten, goede ogen en t aan hartafwijking 54 j. ; 8 niet de habi
tus, geen lensdislocatie of hartafwijking. 
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IV. 1 g.a., evenals haar kinderen ; 2 = H43 ; 3 210 cm, mager, goede ogen, t 24 j. Had 
hartafw. ; 4 lang 190 cm, schoenm. 4 7, myopie, astigmatisme, aneurysma dissecans na 
8 j. aorta-insufficiëntie; 5 zeer lang, myopie, geen lensdislocatie ; 6 kyfose, geheel mis
vormd, zeer mager (20 kg), goede ogen, t aan pneumonie; 7 g.a. evenals haar kinderen ; 
8 groot, dik, stevige lichaamsbouw, goede ogen, ook kinderen g.a. ; 9 = Ea17 ;  JO = 

C52; 11 - H38 ; 12 = H34; 13 lange magere jongen, t 13 j. aan hartafw. ; 14 = 
Ec23 ; 15 = lang, tenger, geen dislocatio lentis, aorta-insufficiëntie met sterk naar links 
vergroot hart en linkshypertrofie op ECG, t 51 j. aan decomp. cordis; 16 g.a. ; J7 lange 
handen, vingers en voeten, lengte 196 cm, spanwijdte 196 cm, benen 129 cm, midden
vinger 12,9 cm, hamertenen, subluxatio lentis naar boven. Was al 8 jaar bekend met 
aorta-insufficiëntie, t 45 j. aan aneurysma dissecans ; 18 lang, mager, lange handen en 
voeten, vingers en tenen, skoliose, overbeweeglijke gewrichten, subluxatio Jentis naar 
boven, na langdurige aorta-insufficiëntie, t aan aneurysma dissecans met decompensa
tio cordis; 19 = D7 ; 20 lengte 180 cm, spanw. 176 cm, middenvinger 10,7 cm, ge
wicht 79,5 kg, niet de habitus, geen souffles, doorl. : g.a. ; 21 t aan pneumonie, ver
der ?;  22 = H42 ; 23 = H40; 24 = Eb2. 

V. 1 = Ec20 ; 2 g.a. ; 3 erg lang en tenger, slappe oren, lange dunne vingers, bril ; 4 = 
Ec14;  5 = Ec12; 6 = Ec2; 7 en 8 niet de habitus, goede ogen, geen lensdislocatie, 
geen hartafwijking; 9 alleen hoog gehemelte, verder g.a. ; JO lang, spinvingers, peeten 
excavatus, kyfose, ankylose, lensdislocatie naar boven, megalocomea, t 20 j. aan aorta
insufficiëntie met decompensatie; 11 niet abnormaal lang, lange vingers, magere benen 
en lange voeten, zeer hoog gehemelte, slappe oren, lensdislocatie naar boven, t 20 j. 
plotseling; J2 normale lichaamsbouw, miosis, verder g.a. ; 13 = Obductie 3 ;  14 g.a. ; 
15 bilaterale lensdislocatie, myopie, astigmatisme en habitusafwijking (obd. 4); 16 -
C3 ; 17 g.a. ; J8 = Ec10;  19 hoog gehemelte, verder g.a. ; 20 g.a. ; 21 = C43 ; 22 op 
16 j . :  lang 167 cm, spanw. 172 cm, middenv. 10,5 cm, gew. 52,2 kg, onderbijtster, 
doorl . :  g.a. T. 145/75, goede ogen ; 23 op 16 j. : lang 167 cm, spanw. 172 cm, middenv. 
10,5 cm, gew. 52,5 kg, T. 145{75, door!. g.a., ogen g.a. ; 24 = C41 ; 25 = H30; 26 g.a. ; 
27 = C46; 28 op 8 j. :  lang 131  cm, spanw. 129 cm, middenv. 8 cm, gew. 24,5 kg, niet 
de habitus, goede ogen, geen hartafw., doorl . :  g.b. ; 29 op 6 j. : lang 123 cm, spanw. 
121 cm, middenv. 8 cm, gew. 23 kg, niet de habitus, goede ogen, hart : g.b., doorl. : g.a. ; 
30 myopie, geen lensdislocatie, niet de habitus, licht thoracale lordose, hart g.a. ; 31 op 
16 j . :  lang 184 cm, spanw. 187 cm, middenv. 1 1 ,7 cm, gew. 74 kg, thoracale kyfose, 
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goede ogen, syst. souffie over alle ostia, hart niet vergroot, door!. g.a., T. 145/80; 32 
pycknisch, niet de habitus, goede ogen, op 14 j . :  lang 1 67 cm, spanw. 171  cm, middenv. 
10,5 cm, gew. 28 kg, zwakke syst. souffie over de 2e I.C.R. li., hart iets fors, door!. : iets 
bol hart, aorta g.a.; 33 lang, stevig, niet de habitus, op 12j. :  lang 149 cm, spanw. 146 cm, 
middenv. 9,3 cm, gew. 41 kg, vrij lange vingers, ogen : g.a., geen souffie, door!. g.a. ; 
34 niet de habitus, op 7 j. : lang 1 3 1  cm, spanw. 125 cm, middenv. 8 cm, gew. 26,5 kg, 
goede ogen, hart: g.a., doorl . :  g.a. ; 35 niet de habitus, op 5 j . :  lang 1 1 1  cm, spanw. 
107,5 cm, middenv. 7 cm, gew. 19,2 kg, lichte zwemvliezen, goede ogen, geen souffies, 
door!. g.a. ; 36 = EC19;  37 = H26 ; 38 = H31 ; 39 = H20; 40 = H14; 41 = H9 ; 
42 = Ec7. 

Vl. 1 niet de habitus, goede ogen, geen hartafwijkingen. 

n 

m 

STA M BOOM 5 

ffi I I I 

I. 1 kort, dik, had slechte ogen, t 86 j . ;  2 vroeg t. had slechte ogen ; 3 en 4 g.a. 
11. 1 = Ec24; 2 jong en plotseling overleden ; 3, 4, 7, 8 en 9 g.a. ; S lang en tenger, lange 

vingers, hoog gehemelte, lang 173 cm, spanw. 1 71,5 cm, middenvinger 1 1 ,3 cm, lensdis
locatie, t op 48 j. aan hartziekte of kanker ; 6 bloedverwante vrouw, goede ogen, kort, 
dik, t 62 j. aan hartziekte. 

111. 1, 2 en 3 g.a. ; 4 (broer van 1 1) ook g.a. ; 5 goede ogen, stevig gebouwd ; 6 en 7 jong 
gestorven, typische habitus ; 8 normale habitus, goede ogen, multipele sclerose; 9 = 

C53 ; JO = Eal 5 ;  11 normaal (broer van 4); 12 lensluxatie bilateraal naar boven, 
kleine troebele lenzen, mager, skoliose van thoracale WK, versterkte lordosis lumbale 
WK, hoog gehemelte, lange extremiteiten, pedes plan i, lange smalle voeten, hart : Ie toon 
onzuiver, geen souffies. Op 17 j . :  lang 163 cm, spanwijdte 172 cm, middenvinger 1 1 ,2 cm; 
13 geen afw. ; 14 en 15 jong gestorven, typische habitus ; 16 en 17 volledig normaal, 
evenals hun kinderen ; 18, 19, 20 en 21 g.a. 

IV. 1 = H33 ;  2 = H29 ; 3 en 4 g.a. ; 5 = C32; 6 = C30; 7 = H21 ; 8 = Hl S ;  9 = 

Cl l ;  JO = C7; 11 = HB ; 12 = BI ;  13 = C40; 14 zeer lang en stevig, bilaterale 
lensdislocatie; 15 g.a. ; 16 zou dezelfde slechte ogen hebben en ook lang en tenger zijn. 

V. 1 = HI J ; 2 = Fbl ; 3 goede ogen, normale bouw, geen souffie of hartvergroting. 

STAMBOOM 6 

I. 1 geboren met slechte ogen, niet lang of tenger, t 49 j. 
n. 1 = Ea19;  2 normale lengte, slechte ogen van jongsaf, op 70-jarige leeftijd cardiale 

klachten ; 3 was blind, lang en niet tenger, t aan arteriosclerosis. 
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Ill. J niet de habitus, goede visus, geen iridodonesis, geen cardiale klachten ; 2 en 3 g.a. ; 
4 1ang 179 cm, tenger, goede ogen, verder g.a.; 5 = Eal 6 ;  6 = C55; 7, 8, 9 en JO g.a., 
evenals hun kinderen ; 11 = C54; 12 en J3 g.a., evenals hun kinderen ; 14 = C51 ; 
J5 t op 16 maanden, aan hartafwijking? 

IV. J-7 g.a. ; 7 slechte ogen vanaf de geboorte, lang, tenger, lange vingers ; 8 en 9 1ang en 
tenger, grote slappe oren, lange smalle ledematen, spinvingers, geen iridodonesis, goede 
visus, hart normaal van grootte, geen souffies; JO g.a. ; 11 bril, verder g.a. ; J2 g.a. ; 
J3 niet de habitus, geen lensdislocatie, geen cardiale klachten ; 14-J8 g.a.; J8 = Ea7; 
J9-23 g.a.; 23 = Ea6. 

V. J strabismus, verder g.a. ; 2 g.a.; 3 lang, goede visus; 4 g.a.; 5 = H22 ; 6 lang, niet 
tenger, ogen ?; 7 g.a. 

STAMBOOM 7 

I 

n 

I. J, 2, 3, 5, 6 en 7 niet lang of tenger, goede ogen, geen cardiale klachten, geen abnorma
liteiten in lichaamsbouw, evenals hun kinderen ; 4 - AS. 

II. J en 2 vroeg gestorven door onbekende oorzaak op 1 1/2 en 4 maanden ; 3 obductie : man 
26 j. met lensdislocatie, duidelijke habitus afwijkingen en hartvergroting met myocard
fibrose (arachnodactyliehart, zie lit. 70); 4 normale lichaamsbouw, ogen en hart ; 
5 = A3. 

STAMBOOM 8 

I. 1 en 2 goede ogen, lang, niet tenger, verder g.a. ; 3 fors, goede ogen, jong gestorven ; 
4 klein, goede ogen. 

IT. 1 lang, fors, lichte hypermetropie, verder g.a., evenals zijn broers, zusters en hun kin 
deren ; 2 lang en tenger, goede ogen, verder geen afwijkingen, geen broers of zusters, 
subcutaan bindweefsel op 30-jarige leeftijd stug als bij patiënt van 90 j. ; 3, 4, 5 en 6 
geen afwijkingen. 

ID. 1 patiënt Eal 4 ;  2 slechtziende, geen hartafwijking, niet de typische habitus ; 3 kort, 
stevig gebouwd, goede ogen, geen hartafwijking; 4 blind. 

IV. 1 en 2 congenitaal cataract; 3 patiënt EaS ; 4 patiënt C22; 5 = H15. 
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STAMBOOM 9 

I. 1 klein, niet mager, bril sinds haar 50e j., is 85 j., verder g.a. ; ook haar ouders, broers 
en zusters en hun kinderen g.a. ; 2 lang, tenger, goede ogen, 60 j., maagcarcinoom, ver
der g.a. ; ook zijn ouders, broers en zusters en hun kinderen g.a. 

11. 1 zeer klein en mager, bril vanaf 1 8e j., verder g.a. ; 2 klein, niet de habitus, geen lens
dislocatie ; 3 = D6; 4 niet de habitus, geen iridodonesis, lichte bril, verder g.a. ; ook 
zijn hele familie g.a. ; 5 en 6 g.a. 

111. I bril sinds haar lOe j., niet lang en tenger, geen lensdislocatie ; 2 strabismus vanaf haar 
3e j., geen lensdislocatie, niet lang of tenger, verder g.a. ; 3 g.a. ; 4 = C38 ;  5 = Ea9; 
6 = C23. 

STAMBOOM 10 

I. 1 niet lang, wel tenger, geen oog- of hartafwijking; 2 jong gestorven aan t.b.c., ogen 
en hart g.a. ; 3 en 4 g.a. 

11. I en 2 g.a. ; 3 en 4 g.a., evenals hun broers en zusters en hun kinderen. 
111. I, 2, 3, 4, 6 en 7 g.a., evenals hun kinderen ; 5 patiënt Eal l .  
IV. 1 niet de habitus, myopie, doch geen Iensdislocatie; 2 en 4 g.a. ; 3 patiënte C6. 

387 



I 

n 

m 

STAMBOOM 1 1  

II 

m 

I. 1 en 2 volledig normaal, evenals hun broers en zusters en de kinderen van dezen. 
II. 1 normaal ; 2 normaal en myopie van 8D ; 3 patiënte C45 ; 4-8 volledig normaal, 

evenals hun kinderen. 
111. 1, 2, 3 en 4 g.a. ; 5 lensdislocatie, lang doch niet tenger, grote handen, loopt moeilijk. 

S TAMBOOM 12 

n 

m 

llZ' 

I. 1 t 60 j., verder ? ;  2 kort, dik, goede ogen, t 88 j. beroerte; 3 t 68 j., verder ?;14 klein, 
tenger, goede ogen, t 75 j. beroerte. 
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ll. 1 lang, lange vingers, verder g.a., t 77 j. ; zijn broers en zusters en hun kinderen g.a. ; 
2 g.a., t 76 j. ; haar broers en zusters alle kort en dik met goede ogen, evenals hun kin
deren ; zij is in de 4e graad familie van haar man. 

111. Alle blauwogigen goede visus en g.a., evenals hun kinderen : J, 3, 5, 6, 8, 11, 13 en 15 

g.a. ; 4 t stuipen ; 14 t ?; bruinogigen oogafwijkingen : 2 = Ec22; 7 myopie, geen 
lensdislocatie; 9 kleurenblind, niet de habitus, geen lensdislocatie; JO g.a. ; 12 myo
pie, geen lensdislocatie, niet de habitus. 

IV. 1 � H28; 2 = Ec1 8 ;  3, 5, 7 en 8 abortus ; 4 lang 178 cm, niet tenger, geen lange 
vingers of tenen, goede ogen, geen cardiale klachten, goedgekeurd militaire dienst; 
6 - Eb1 ; 9 = Ec15 ;  JO = C12; 11 = Ec5 ; 12 strab. diverg., verder g.a. ; 13 g.a. ; 
14 syndroom van Kippel-Feil, doof; 15 g.a. 

n 

m 

lll 

STAMBOOM 13  

§ 
I 
I 
I 
I 

I. Reus van de Beemster, zeer lang, stevig, geen bijzondere afwijkingen, t 35 j. aan ? ;  
2 ? ; 3 noch van hem, noch van zijn vrouwen 4 ,  5 e n  6 iets bekend; uit huwelijk met 4 

en 5 kinderen met skeletafwijkingen die deden denken aan Bechterew. 
ll. 1, 2 en 3 g.a., evenals hun kinderen ; 4 niet de habitus, geen lichamelijke afwijkingen, 

goede ogen, t 82 j . ;  5 haar moeder is 1, 4, 5 of 6?, heel klein, slechte ogen, geen lens
dislocatie, verder g.a. In haar familie mensen met heel lange, dunne benen ; 6 en 7 ? 

Ill. 1 g.a., t 32 j. t.b.c. ; 2 g.a., t 37 j. t.b.c. ; 3 lang, verder g.a., 70 j . ;  4 t 35 j. dolichosté
nomélie en arachnodactylie, thorac. kyfose, overbeweeglijke geWTichten, varicosis, her
niae, goede ogen, pulserende tumor in epigastrio met hierboven een souffie, ECG : my
odeg. cordis; 5 klein, tenger, myoop; 6 g.a., t 24 j. aan t.b.c. ; 7 g.a., t 1 1/2 j. aan ? 

IV. 1 = Ec21 ; 2 g.a. ; 3 = D5 ; 4 niet de habitus, dik, stevig, goede ogen met iridodonesis; 
5 re. oog slecht sinds 4e j., geen lensdislocatie, 190 cm, niet de habitus, hart niet ver
groot, geen souffies; 6 niet de habitus, goede ogen, geen iridodonesis; 7 dolichosténo
mélie, arachnodactylie, peeten carinatus, thoracale kyfose, hernia umbilicalis, goede 
ogen, dyspnoe, mors subita op 24 j. ;  8 178 cm lang, niet tenger, verder g.a., goede ogen, 
geen hartafwijkingen ; 9 1 86 cm lang, goede ogen, geen afwijkingen ; JO lang, niet 
tenger, goede ogen. 

V. 1 = Ec6; 2 en 3 ééneiig, lang, niet de habitus, geen iridodonesis, hart normaal ; 4 = 
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Ecl l ;  5 = Ec8 ; 6 = Ecl ; 7 klein, dik, goede ogen, geen iridodonesis, hart normaal ;  
8 normale lichaamsbouw, geen oogafwijkingen. 

STAMBOOM 14 

II 

m 

I. 1 en 2 nooit gehoord dat ze abnormaal lang of tenger waren, of slechte ogen hadden ; 
3 niet lang of tenger, geen slechte ogen, t 65 j., oesofaguscarcinoom ; 4 normale bouw 
en goede ogen, t 75 j. 

11. 1, 3 en 4 reeds overleden, waren lang en tenger, hadden bril, doch waarschijnlijk geen 
bijzondere oogafwijkingen ; 2 lang en tenger, geen lensdislocatie, geen hartafwijkingen ; 
5 lang en tenger, alleen hypermetroop; 6 lang, stevig, geen lensdislocatie, geen hart
afwijking. 
7 lang, niet de habitus, geen lensdislocatie, geen hartafwijkingen ; 8 g.a. 

111. 1 2 m lang, verder volledig normale lichaamsbouw, geen oog- of hartafwijkingen ; 
2 en 3 lang en tenger, goede ogen, geen hartafwijking; 4 lang en tenger, alleen hyper
metropie; 5 en 6 niet de habitus, geen oog- of hartafwijking; 7 kort, stevig gebouwd, 
goede ogen, geen iridodonesis of cardiale klachten ; S lang en goede ogen ; 9 patiënt C39 

STAMBOOM 15  

n 

m 

I. 1 groot en dik, geen iridodonesis, goede visus; 2 en 3 g.a. ; 4 stevig gebouwd, niet lang, 
wel lange handen. 

11. 1, 2, 3 en hun kinderen g.a. ; 4 lang sinds 12e levensjaar, tenger, nystachmus, verder 
g.a.; 5 groot, fors, goede ogen, geen iridodonesis; 6 en 7 en hun kinderen g.a. 

m. J lang, goede ogen, verder g.a. ; 2 niet de habitus, brildragend ;  3 oorafwijking, verder 
g.a.; 4 = C37. 
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STAMBOOM 16 

u 

m 

l!l' 

I. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 g.a. 
ll. 1, 2, 3 g.a., evenals hun kinderen ; 4 slechte ogen vanaf haar Se levensjaar, niet de ha

bitus ; 5 slechte ogen van jongsaf, verder g.a., is 90 j. ; 6 slechte ogen ; 7 slechte ogen ; 
8 niet de habitus ; 9, JO, 11 en 12 niet de habitus, pas op latere leeftijd slechte ogen ; 
alle kinderen van 6-13 g.a. 

lil. 1, 2 en 3 g.a., evenals hun kinderen ; 4 slechte ogen van jongsaf; 5 t, had ook slechte 
ogen, kinderen g.a. ; 6 en 7 lang en tenger, geen lensdislocatie of hartafwijking; 8 = 

H44; 9 g.a., evenals haar kinderen. 
IV. J lang, tenger, geen oog- of hartafwijkingen ; 2 = C25 ; 3 myoop, verder g.a. ; 4-9 

geen afwijkingen. 

S TAMBOOM 17 

I 

n 

m 

I. J lang, niet tenger, goede ogen en geen hartafw., t 82j. ; 2 t aan hartafw. op 50j. leeftijd. 
n. 1 eerste vrouw : t hartkwaal, had bril;  2 tweede vrouw : niet lang, matige visus, t 46 j. 

aan mammacarcinoom; 3 lang, niet mager, goede ogen, t 71 j. aan hartziekte; 4 en 
5 hadden lichte bril ; 6 en 7 zijn plotseling aan hartziekte t. 

III. 1 en 2 geen enkele afw. ; 3 lang 195 cm, spanwijdte 1 89 cm, gew. 76,5 kg, niet de typi
sche maten, alleen hamertenen en licht sternum excavatum, ogen en hart normaal; 
4 lang, niet mager, niet de typische maten, goede ogen en geen hartafw. ; 5 lang, niet 
mager, niet de maten, myopie, geen hartafw. ; 6 lang, niet mager, goede ogen, geen 
klachten ; 7 kort, dik, niet de habitus, goede ogen ; 8 en 9 geen afw., evenals hun 
kinderen. 

IV. 1, 3 en 4 geen afw. ; 2 is patiënt D4. 
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STA MBOOM 18  

11 

m 

I. 1 g.a. ; 2 kippeborst; 3 klein, verder ? ;  4 niet lang of tenger, normale ogen ; 5 en 
6 en hun kinderen g.a. 

II. 1 verlamd ; 2 niet de habitus, geen lensdislocatie, geen cardiale klachten ; 3 g.a., even
als haar familie; 4 heel lang en tenger, ronde rug, geen lensdislocatie en geen cardiale 
klachten ; 5 lang en tenger, niet de habitus, geen lensdislocatie ; 6 g.a. ; 7 g.a. ; 8 g.a. ; 
9 g.a., evenals zijn kinderen. 

m. 1 afwijkingen aan de halswervels, t op 1 j., acute hartdood ; 2 en 3 g.a. ; 4 = C4; 
5, 6, 7, JO en 13 hadden gargyolisme; 8, 9, 11, 12, 14, 16 en 17 wel wat lang en tenger, 
doch niet de habitus, goede ogen, geen lensdislocatie, geen hartafwijkingen ; 15 hydro
cefalus; 18 t icterus neonatorum ; 19 t op 6 j., had slechte ogen, was debiel en kon 
niet lopen; 20, 21 en 22 g.a. ; 23 afwijking aan halswervels, C4 = hemivertebra, Th. 2-9 
congenitaal afwijkend, niet de habitus, goede ogen ; 24 en 25 g.a.; 26, 27 en 28 lang 
en tenger, niet de habitus, geen lensdislocatie, alle drie myopie, geen hartafwijking. 

STAMBOOM 19 

n 

m 

I. 1 overbeweeglijke gewrichten, verder geen afwijkingen. 
II. 1 brildragend, verder g.a. ; 2 overbeweeglijke gewrichten, erg tenger, verder g.b. ; 3 

kippeborst, kromme rug, overbeweeglijke gewrichten, lange vingers, abnormale long
kwabverdeling, hartafwijking, goede ogen ; 4 vroeg t aan ? ; 5 en 6 t aan hartafwij
king; 7 niet groot, dik, leesbril, hartafwijking; 8 vroeg overleden aan ? 

m. J lang, tenger, goede ogen ; 2 al 30 j. bril, niet lang of tenger; 3 overbeweeglijke ge
wrichten, kan oren bewegen, mager, niet lang, goede visus, geen iridodonesis, geen car
diale klachten ; 4 niet de habitus, goede ogen, geen lensdislocatie, geen hartafwijking; 
5 en 6 jong t; 7, 8, 9 10 en 11 g.a., evenals hun kinderen. 

IV. 1 g.a. ; 2 erg tenger, verder g.a. ; 3 g.a. ; 4 = Cl4; 5 klein, niet tenger, goede ogen, 
geen hartafwijking. 
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STAMBOOM 20 

I 

n 

m 

Ill 

I. J groot, stevig, goede ogen, t 57 j. maagcarcinoom ; 2, 3 en 4 g.a. 
11. J en 2 g.a. ; 3 niet lang of tenger, slechte ogen, t 86 j. apoplexie; 4 lang, niet tenger, 

al ± 30 j. slechte ogen, verder g.a. (is 85 j.) ; 5 en 6 lang, verder g.a. ; 7, 8 en 9 g.a. ; 
JO tenger, goede ogen, t 69 j. aan hartaanval ; 11 en 12 g.a., evenals hun kinderen. 

111. J en 2 g.a., evenals hun kinderen ; 3 stevig en kort, geen lensdislocatie, kinderen g.a.; 
4 lang en tenger, geen lensdislocatie; 5 niet de habitus, geen lensdislocatie, verder g.a.; 
6 cong. heupluxatie, niet de habitus, geen lensdislocatie, geen cardiale klachten ; 7 lang, 
niet tenger, geen lensdislocatie, souffie aan het hart. 

IV. I lang en tenger, geen lensdislocatie; 2 = Ec17 ;  3 en 4 niet de habitus, lichte bril, geen 
lensdislocatie, verder g.a. ; 5 = C17 ;  6 lang, stevig, geen lensdislocatie, souffie over 
het hart; 7 cong. heupluxatie, verder g.a. 

STAMBOOM 21 

n 

m 
I. J, 2, 3 en 4 g.a. 
11. 1 geen iridodonesis of cardiale afw., niet de habitus ; 2 en 3 volledig normaal, evenals 

hun kinderen ; 4 geen iridodonesis of cardiale afw., niet de habitus ; 5 smal, lang, over
beweeglijke gewrichten, lange vingers en tenen, lensdislocatie, geen cardiovasculaire 
klachten. Plotseling t 37 j., aneurysma dissecans ?; 6, 7, 8 en 9 jong gestorven ; JO en 
JJ g.a. 

ill. J = H16;  2 = H12; 3 - A2; 4 = Al ; 5 = Ea4; 6 = Eal ; 7 en 8 idioot, geen 
lensdislocatie of hartafwijking en niet de habitus; 9 en JO tenger, goede ogen ; 11 en 
J2 g.a. 
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STAMBOOM 22 

I 

n 

m 

I. I, 2 en 3 normale habitus en ogen, oud geworden ; 4 lang, tenger, goede ogen, niet de 
habitus, hart: g.a., 77 j. ; 5 g.a. ; 6, 7 en 8 normaal, evenals hun kinderen. 

11. I lang, tenger, ogen : g.a., niet het type ; 2 en 4 g.a. ; 3 lang, tenger, bril, doch geen iri
dodonesis; 5 patiënt C50; 6 kort, dik, goede ogen, t aan carcinoom. 

ID. I normale habitus, ogen en hart ; 2, 3 en 4 g.a. ; 5 g.a. ; 6 patiënt C16. 

STAMBOOM 23 

I 

n 

m 
I. I niet lang of tenger, goede ogen, t 78 j . ;  in haar familie geen afwijkingen ; 2 slechte 

ogen van jongsaf, doof, hart ? , in zijn familie g.a. ; 3 en 4 g.a. 
11. I, 2, 4, 7 en 8 g.a., evenals hun kinderen ; 3 overbeweeglijke gewrichten, kyfose, pedes 

plani, goede ogen, geen hartafwijking; 5 lang, niet tenger, lange vingers, overbeweegl. 
gewrichten, scapulae alatae, kyfose, nonnaai gehemelte en sternum, ogen : g.a., hart ?, 
op 29 j. X-thorax g.a. (nu 46 j.), bronchiectasieën, aangeboren doofheid rechts ; 6 kort 
en dik, wat versterkte lendenlordose, pedes planovalgi, verder g.a., ogen : g.a., geen hart
afwijking. 

Ill. I =  Ec16;  2, 3, 4 en 5 niet de habitus, geen oog- of hartafwijkingen ; 6 = C21 . 

STAMBOOM 24 

I. I achterlijk, verder g.a. ; 2 en 3 g.a., evenals hun kinderen ; 4 lang, tenger, lange 
vingers, lichte bril, geen hartafwijking, t 62 j. bij een ongeval ; 5 kort, dik, goede ogen, 
reuma, cardiale klachten ; 6 en 7 g.a., evenals hun kinderen. 

11. I slechte ogen, congenitale afwijkingen op neurologisch terrein ; 2 lang en tenger, ver
der g.a. ; 3 en 4 g.a. ; 5 lang 190 cm, wat lange vingers, gewicht 73 kg, tenger, licht 
hypermetroop, geen cardiale klachten ; 6, 7 en 8 g.a. 
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I 

n 

m 
lil. 1 vreemde, vroegrijpe jongen, M. Osgood-Schlatter; 2 slank, lang, wat lange vingers 

en tenen, myopie ; 3, 4 en 5 g.a.; 6, 7, 8, JO en ll geen lensdislocatie, geen cardiale 
klachten, niet de habitus ; 9 = CS. 

STAMBOOM 25 

n 

m 

I. 1 geen slechte ogen, t 50 j. aan carcinoom; 2 vroeg t ?; 3, 4, 5 en 6 g.a. ; 7 slechte 
ogen, verder ? ; 8 en 9 g.a. 

ll. 1 en 2 g.a., evenals hun kinderen ; 3 en 4 niet de habitus, goede ogen, geen iridodonesis, 
geen cardiale klachten ; 5, 6 en 7 g.a., evenals hun kinderen ; 8-15 g.a. ; 15 zou lens
luxatie hebben. 

111. 1 niet de habitus, goede ogen, geen iridodonesis of cardiale klachten ; 2 = Fa2; 3 = 

Fa3. 

STAMBOOM 26 
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I. 1 en 3 g.a., evenals hun broers, zusters en de kinderen van dezen. 
TI. 1 dik, kort, geen lensdislocatie, hart niet vergroot, geen souffies, haar familie normaal ; 

2 lang, tenger, lange vingers, goede ogen, verder g.a. ; 3, 4, 5 en 6 g.a., hun kinderen 
ook g.a. 

Ill. J, 3, 4, 5, 6, 7, 9, JO en 11 wel lang en tenger, doch niet de habitus, goede ogen, geen 
hartafwijking; 2 lang, niet tenger, geen lensdislocatie, myopie, geen hartafwijking; 
8 = C13. 

IV. J, 2 en 3 niet de habitus, goede ogen, geen hartafwijking; 4 astigmatisme, geen lensdis
locatie, microcefalie, epilepsie, oligofreen, peeten excavatus, niet de habitus. 

STAMBOOM 27 

!I 

m 

I. 1 en 2 g.a.; 3 niet lang, tenger, geen lange vingers, geen cardiale klachten ; droeg bril, 
t 62 j. ; 4 niet de habitus, had één klein oog, t 62 j. aan hartverlamming. 

ll. 1 g.a., evenals zijn broers en zusters en hun kinderen; 2 niet de habitus, goede visus, 
geen iridodonesis, geen cardiale klachten, ook haar broers en zusters en hun kinderen g.a. 

lll. J, 2, 4 en 6 niet de habitus, goede ogen, geen iridodonesis, geen cardiale klachten ; 
3 = HlO; 5 = B2. 

STAMBOOM 28 

n 

m 

I. J lang 189 cm, tenger, lange astbene thorax, overbeweeglijke gewrichten, goede ogen, X
thorax : sterk geprononceerde aortaknop met verbrede aorta ascendens. Dit bleef gedu
rende 6 j. gelijk. Plotseling pijn in thorax en t. 

IJ. 1 zeer lang en tenger, typisch de habitus, ogen ?, hart ?, t 37 j., uraemie en Koch ; 
2 lang, niet tenger, goede ogen, geen iridodonesis of cardiale klachten, niet de habitus ; 
3 en 4 geen afwijkingen. 

m. 1 = C26; 2 g.a. ; 3 en 4 lang en stevig, goede ogen ; 5 en 6 g.a. 
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STAMBOOM 29 

n 

m 

I. 1 en 2 g.a. 
n. J-J6niet de habitus; 1 slechte ogen, geen kinderen ; 2,3 en 4  g.a., evenals hun kinderen ; 

5 ogen ? ; 6 g.a.; 7 goede ogen, familiaire hypercholesterinaemie, haar grootouders 
waren neef en nicht; 8 slechte ogen en familiaire hypercholesterinaemie, kinderen g.a. ; 
9 slechte ogen, kinderen g.a. ; JO g.a., van kinderen niets bekend ; 11 g.a., kinderen 
met slechte ogen ; 12 g.a., evenals kinderen ; 13 g.a., oudste zoon met slechte ogen ; 
14 g.a., van kinderen niets bekend ; 15 ? 

ID. J lang 198 cm, zeer tenger, typisch de habitus, lange dunne vingers, overbeweeglijke ge
wrichten, lensdislocatie, plotseling t aan hartziekte? ;  2 = Ea10; 3 iriscoloboom, ver
der ? 

IV. 1 = Ea5; 2 = Ea3 ; 3 op 3 j. : lengte 99 cm, gewicht 15,5 kg, normale lichaamsbouw, 
strabismus. Hart niet vergroot en geen souffies, geen iridodonesis, cholesterol 225 mg 
per 100 mi; 4 op 3 j . :  lengte 97 cm, gewicht 14,5 kg, normale lichaamsbouw en ogen; 
hart niet vergroot en geen souffies, cholesterol 444 mg per 100 mi. 

STAMBOOM 30 

I 

II 

m 

1. 1 niet lang of tenger, slechte ogen en verder g.a., overleden op 93 j . ;  2 niet lang of 
tenger, goede ogen en verder g.a., overleden op 73 j .  
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11. 1, 2 en 3 niet lang of tenger, wel lichte bril, doch niet van jongsaf, verder g.a. ; 4 
niet lang of tenger, leesbril, verder g.a. ; 5 ? 

m. 1 zwakke bril, verder g.a. ; 2 = A6 ; 3 niet de habitus en goede ogen. 
IV. 1 t na 1 week, hydrocefalus; 2 = Ea2; 3 = Cl . 

STAMBOOM 3 1  

II 

m 

Il1 

I. 1 lang, niet tenger, goede ogen ; 2 niet lang of tenger, goede ogen, 6 vingers en tenen ; 
3 van jongsaf slecht zien, lang, niet tenger, hartafwijking, t aan apoplexie; 4 van 
jongsaf slecht zien, niet lang of tenger, oud geworden ; 5, 6 en 7 g.a., evenals hun 
kinderen ; 8 g.a. ; 9 g.a., evenals zijn familie. 

11. 1 = H39; 2 lang, mager, goede ogen, geen hartafwijking, normale kinderen ; 3 = H41 ; 
4 lang, mager, goede ogen, niet de habitus ; 5 g.a. , evenals zijn kinderen ; 6 g.a. ; 7 niet 
de habitus, geen iridodonesis ; 8-15 g.a., evenals hun kinderen. 

III. 1-9 g.a., alleen sommigen 6 vingers en tenen ; 8 slechte ogen, geen lensdislocatie; JO 
en 11 niet de habitus en geen iridodonesis, geen lensdislocatie ; 12 g.a. ; 13 g.a., mul
tipele sclerose; 14 = A7; 15 g.a., evenals zijn kinderen ; 16 gestorven aan stuipen ; 
17 gestorven als praematuur; 18 strabismus convergens, verder g.a. 

IV. 1 = H4; 2, 3, 4, 5 en 6 g.a. 

n 

m 

STAMBOOM 32 

I. J, 2 en3 g.a., evenals hun kinderen ; 4 lang en mager, goede ogen, geen hartafwijkingen, 
t 75 j . ;  5 erg lang, stevig gebouwd, geen oog- of hartafwijkingen, t 84 j . ;  6 g.a., bij 
haar noch in haar familie. 
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11. J lang en mager, goede ogen, geen hartafwijkingen ; 2, 3 en 4 g.a., evenals hun kinderen; 
5 = DS ; 6 niet de habitus, geen cardiale klachten, ziet slecht. 

111. J lang en mager, goede ogen, geen hartafwijkingen ; 2 = H32; 3 = H25 ; 4 strabis
mus, verder g.a. ; 5 en 6 en 7 lang en tenger, verder g.a. 

Voor wat de stambomen betreft, dient te worden opgemerkt, dat wij de pa
tiënten die wij zelf niet konden onderzoeken, zoals overledenen, slechts als 
positief hebben geduid indien over hen zeer duidelijke medische gegevens aan
wezig waren. 

Wij vonden bij onze 32 stambomen : 
1 7  regulaire, namelijk :  I ,  2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1 1 , 12, 13, 19, 2 1 ,  22, 23, 28 en 30 ; 
2 irregulaire, namelijk :  5 en 6 ;  
3 stambomen met vrije aseenderende tak, namelijk :  20, 25 en 29 ; 
10 met solitaire gevallen, namelijk :  14, 15 ,  16, 17, 1 8, 20, 24, 26, 27, 3 1  en 32. 

Het grote aantal stambomen met solitaire gevallen wordt verklaard, doordat 
wij onder deze omstandigheden juist extra huiverig waren voor de diagnose en 
fanatiek hebben gezocht naar andere patiënten in deze families. 

Opvallend is - hetgeen ook elders in de literatuur wordt aangegeven - dat, 
hoewel men in één familie in de opeenvolgende generaties vaak dezelfde symp
toomgroepen aantreft, dit bepaald niet steeds het geval hoeft te zijn, en een 
vader mét cardiovasculaire en zónder oogafwijkingen best een kind kan krijgen 
mét oog-, doch zónder cardiovasculaire afwijkingen. 

Ook kan de volledigheid van het ziektebeeld in de deseenderende lijn zowel 
toe- als afnemen. 

Dus kunnen type en volledigheid der afwijkingen in de opeenvolgende gene
raties in beide richtingen wisselen. 

Bij het bezien van de stambomen wordt men, onder andere vanwege het vóór
komen van de vrije aseenderende tak (zie st. 20, 25 en 29), doordrongen van de 
noodzaak van een volledig onderzoek van de familie. Het doornemen van de 
gegevens uit de grote stambomen geeft er eigenlijk pas een indruk van hoe 
ernstig een familie, bij een hoge penetrantie en expressie van het betreffende gen, 
getroffen kan worden. 

Wij willen dit hoofdstuk beëindigen met enige van onze ervaringen mede te 
delen over de moeilijkheden die een soortgelijk onderzoek van een erfelijke 
ziekte met zich brengt : 

a. Herhaaldelijk werden bij kinderen van patiënten zeer evidente, tot nu toe 
onbekende, oog en cardiovasculaire- of habitusafwijkingen ontdekt, welke op 
het bestaan van het syndroom van Marfan bij deze kinderen wezen en waar
voor gedeeltelijk een therapie mogelijk was. 
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b. De familie-anamnese is vaak onbetrouwbaar. 
c. Het is uiterst tijdrovend, vaak zelfs haast ondoenlijk, om het juiste adres 

en de juiste naam van de huisarts van de verschillende familieleden van een pa
tiënt te weten te komen. 

d. Het verkrijgen van medische inlichtingen over een patiënt is eveneens niet 
altijd gemakkelijk. 

e. Behoudens uitzonderingen was er geen enkele redelijke medische admi
nistratie over de familiegegevens. 

f. Bij de opzet van een dergelijk onderzoek kampt men direct met de grote 
moeilijkheid voldoende patiënten te vinden, zulks wegens het ontbreken van 
een centraal medisch archief. 

Dit alles onderstreept nog eens het belang van de woorden die mijn hoogge
Ieerde promotor in 1960 bij zijn inaugurale rede (364J) sprak over de noodzaak 
van het vormen van één of meer centra in den lande voor het onderzoek van, 
en het geven van adviezen over erfelijke ziekten. Op deze centra zou men een 
beroep kunnen doen bij de aanvang van een dergelijk onderzoek, en zij zouden 
alle leemten die er nog bestaan in de huidige medische verzorging van deze 
patiënten kunnen opvullen. 
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Hoofdstuk XXI 

E I G EN B I O CH E M I S CH ONDERZOEK 

Wij zullen bij de bespreking hiervan als volgorde aanhouden : 
I .  De herkomst van het materiaal 
2. De gegeven instructies 
3. Het verzenden en bewaren van het materiaal 
4. De bepalingsmethodieken 
5. De controles op de bepalingen 
6. De uitslagen 
7. De statistische bewerking van de uitslagen 
8. De conclusies uit de uitslagen 
9. Enige speciale proeven en bepalingen 

10. Enige speciale statistische vergelijkingen 

1 .  D E  H E R K O M S T  VA N H E T  M A T E R I A A L  

Gezien de opzet van het onderzoek werd getracht van zoveel mogelijk pa
tiënten met het syndroom van Marfan, van hun familieleden, en ook van de 
andere groepen (F en K), van alle leeftijden en beide sexen, bloed en urine te 
krijgen, en deze te gaan vergelijken met het materiaal van een geschikte 
controlegroep. 

Uiteraard kon het bloed van de patiënten slechts in een minderheid van de 
gevallen afgenomen worden in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, waar 
de bepalingen verricht werden, en voor de 24-uurs urine was dat slechts één 
maal het geval 

Als controles namen wij patiënten die waren opgenomen in de Interne Kli
niek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen ; uiteraard werd bij dezen 
zeer zorgvuldig nagegaan of zij geen afwijkingen hadden waarvan bekend is 
dat zij gepaard gaan met een verandering van het serumgehalte aan mucopro
teïden of van de 24-uurs uitscheiding van hydroxyproline met de urine. 

Uitgaande van het principe van een zo zuiver mogelijke vergelijking, en mede 
omdat ons uit de wereldliteratuur bekend was, dat kinderen meestal een hogere 
uitscheiding van hydroxyproline met de urine per 24 uur hebben dan volwasse
nen, zochten wij buiten de Interne Kliniek een controlegroep van jonge leeftijd. 
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In het Bartholomeus Blindeninstituut te Zeist vonden wij uiteindelijk, bij een 
persoonlijk onderzoek, twaalf meisjes en veertien jongens van 6-17 jaar ge
schikt als controlepersonen. 

Tevens waren enige stafleden van de Interne Kliniek zo welwillend bloed en 
urine van hun jonge kinderen ter beschikking te stellen. 

Helaas lag het tijdstip waarop met de bepalingen begonnen kon worden vaak 
enige maanden tot twee jaar na het onderzoek der patiënten, zodat wij de 
24-uurs urine-uitscheiding niet per m2 lichaamsoppervlak konden bepalen, het
geen uiteraard te betreuren valt, vooral voor wat betreft de bepalingen der 
kinderen. 

2. D E  G E G E V E N  I N STRUCTI E S  

Reeds ten tijde van het onderzoek kregen de patiënten de eerste aanwijzingen. 
Toen de bepalingen voldoende uitgetest waren en dus met het biochemisch on
derzoek begonnen kon worden, hebben wij alle patiënten en controles, en ook 
hun huisartsen, een nauwkeurige schriftelijke instructie gestuurd. 

Tevens werd de patiënten gevraagd om deze instructie te bestuderen en zich 
hierna met de huisarts te verstaan om een afspraak te maken voor een bloed
afname, en hem tevens, een verduidelijking van de instructie te vragen, als 
zulks nodig bleek. 

Voor wat het bloed betreft, werd de patiënten alleen gevraagd zich nuch
ter het bloed te laten afnemen en wel 20 mi voor het bepalen van de mucopro
teïden, en 10 mi voor het bepalen van het hydroxyproline. 

Voor wat betreft de urine werd hun uitgelegd dat en hoe ze deze gedurende 
24 uur moesten verzamelen op de derde dieetdag. Als dieetvoorschrift werd 
verzocht gedurende drie dagen zo min mogelijk  gelatinehoudende voedings
middelen te gebruiken, als pudding, ijs, jam, vlees en soepen met een bindmiddel. 
Vaak werd verzocht de hele 24-uurs urine op te sturen, en slechts aan intel
ligente patiënten werd gevraagd 100 ml van de goed gemengde 24-uurs urine te 
verzenden met opgave van het totale volumen. 

3. H E T  V E R Z E N D EN EN B E WAREN VAN H E T  M A T E R I A A L  

V oor het verzenden werden twee plastic literse flessen naar de patiënt ge
stuurd, en bloedbuizen naar de huisarts. 

De patiënten werd verzocht om, bij voorkeur op vrijdag, te beginnen met het 
dieet, op zondag de 24-uurs urine te verzamelen en deze, als zij zich op 
maandagochtend nuchter bloed lieten afnemen, bij de huisarts in te leveren. 
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Aldus had de huisarts een eerste controle op het al of niet beantwoorden van 
het urinevolumen aan de normale verwachtingen en kon hij,  als bleek dat de 
patiënt de aanwijzingen toch niet goed had begrepen, deze opnieuw 24-uurs 
urine laten verzamelen. 

Aan de huisartsen werd verzocht het bloed en de urine zo snel mogelijk 
te verzenden en, als zulks incidenteel niet kon, koel te bewaren. 

Bij de aankomst van het materiaal op het laboratorium werden de bepalin
gen ten spoedigste verricht, en, als dit soms eens onmogelijk was, werden het 
serum en de urine ingevroren zonder conserveringsmiddel. 

Als het waarschijnlijk was, dat de ontvangen urine niet de volledige 24-uurs 
portie was, werd een bepaling wél verricht, doch kreeg de patiënt opnieuw 
scherpe instructies en het verzoek om nieuw materiaal te sturen. Wij hanteerden 
ter beoordeling van de volledigheid van de ingezonden 24-uurs portie de gege
vens van Broek (790), waarbij we van de personen van O-IO jaar een minimum 
volumen eisten van 350 mi, van die van 10-18 jaar een van 650 mi en van de 
ouderen een van 700 mi. 

4. DE B E P A L I N G SMET H O D I E K E N  

A. Mucoproteïdenbepa/ing in het serum 

De bepalingen van het mucoproteïdengehalte van het serum verrichtten wij 
geheel volgens de door Winzier in 1 948 aangegeven methode (550). 

Het principe van de bepaling is om de mucoproteïden (MP) te scheiden van 
de andere plasma-eiwitten door deze laatste neer te slaan met perchloorzuur, 
tijdens welke procedure de mucoproteïden in oplossing blijven. Deze zijn dan 
neer te slaan met fosforwolfraanzuur, waarmee zij een onoplosbaar complex 
vormen. 

Het totaal aan mucoproteïden wordt dan bepaald naar het eiwitgehalte hier
van met de biureetmethode. Het koolhydraatgehalte der mucoproteïden wordt 
bepaald door middel van de orcinolreactie, en het tyrosinegehalte met behulp 
van het fenolreagens van Folio Ciocalteu. 

Uitvoering van de bepaling: 

Aan 2 mi serum of plasma wordt 8 ml 0,75 M perchloorzuur toegevoegd, en 
het mengsel wordt goed geschud. Na precies tien minuten worden de neerge
slagen eiwitten afgefiltreerd door Whatman nr 50 filtreerpapier. Aan 5 mi van 
het filtraat wordt I mi 5 %  fosforwolfraanzuur in 2 N Hel toegevoegd. Na 1 5  
minuten worden de geprecipiteerde mucoproteïden afgecentrifugeerd en één 
maal gewassen met fosforwolfraanzuur. 

Het tyrosinegehalte van het precipitaat wordt bepaald door dit op te lossen 
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in 6,5 ml, eenvijfde verzadigd, natriumcarbonaat en er I mi fenolreagens bij te 
voegen. Na een uur is de kleur af te lezen met een roodfilter op een colorimeter 
van Klett-Summerson, bij een golflengte van 650 mJl. Een standaard die 
0,05 mg tyrosine bevat wordt ook zo behandeld. Het koolhydraatgehalte wordt 
bepaald door het precipitaat, na het gewassen te hebben met 95 % aethyl-al
cohol, op te lossen in 0,5 ml verzadigd natriumcarbonaat en dan 1 mi 2 %  or
cinol in 14,3 N H2S04 toe te voegen en daarna 7,5 mi 14,3 N H2S04. Het 
geheel wordt goed gemengd in een grote testbuis, vervolgens 1 5  minuten in een 
waterbad van 80°C geplaatst en dan afgekoeld in een ijsbad. Een blanco en 
een standaard die 0,05 mg galactose en 0,05 mg mannose bevat, worden op 
dezelfde wijze behandeld. Het koolhydraatgehalte wordt dan bepaald met de 
Klett-Summerson colorimeter met gebruik van een groenfilter, bij een golf
lengte van 400 mJl. 

Het eiwitgehalte van het precipitaat wordt bepaald door dit op te lossen in 
5 ml, eenvijfde verzadigd, natriumcarbonaat, er vervolgens I mi biureetreagens 
aan toe te voegen en de dan ontstane kleur te vergelijken met die van 5 mg 
serumalbumine, dat ook zo behandeld is met behulp van de Klett-Summerson 
colorimeter met een groenfilter, bij een golflengte van 540 mJl. 

Als wij ons realiseren dat, volgens de analyse van Winzier in 1960, de muco
proteïden ongeveer 70 procent eiwitten bevatten, dan volgt hieruit dat men het 
serummucoproteïdengehalte eigenlijk niet kan vereenzelvigen met het gevon
den eiwitgehalte, zoals hij en vele anderen dit doen, daar het laatste slechts 70 

procent der mucoproteïden vormt. 
Winzier vond met zijn methode bij 337 normale personen een tyrosinegehalte 

van de mucoproteïden van 1-4 mg per 100 ml plasma, met een gemiddelde van 
2,7 rogpct en een variatie van 0,05 mgpct. Voor het KR-gehalte vond hij een 
gemiddelde van 14,4 rogpct ± 3,2 mgpct, en voor het eiwitgehalte een van 86,7 

± 9,5 mgpct. 
Bij de turbimetrische variatie op zijn methode bleek bij 30 normale jonge 

vrouwen het eiwitgehalte 77, I ± 14 mgpct, met een spreiding van 60-100 mgpct 
te zijn, en bij 40 normale jonge mannen 81 ,2 ± 18  mgpct met een spreiding van 
55-105 mgpct. 

Greenspan (208) gebruikte de methode Winzier met een kleine modificatie, 
en vond bij normale volwassenen als eiwitgehalte bij 80 vrouwen 52,9 mgpct 
met een spreiding van 48-75 mgpct, en een standaarddeviatie van 7,6, en bij 
105 mannen 59,2 mgpct met een spreiding van 40-70 mgpct en een standaard
deviatie van 7,3. 

Mandel vond volgens de methode van Greenspan bij normalen als eiwitge
halte bij 50 vrouwen 46,5 ± 18,5 mgpct, en bij 61 mannen 64,2 ± 1 5,5 mgpct ; 
bovendien bevond hij dat het al of niet nuchter zijn geen invloed had. 
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Bacchus (21 ,  1 958) vond met de methode Winzier 96 rogpct als gemiddeld 
normaal eiwitgehalte bij 22 personen, en Linko vond in 1955 57,6 mgpct. 

Bij 22 mannen van 40-70 jaar vond Ogston (382) een gemiddeld eiwitgehalte 
van 107 ± 12 mgpct met een spreiding van 8 1-130 mgpct. 

Als onderlinge verhouding tussen de eiwit- en tyrosinefractie der mucopro
teïden geeft Winzier 27,5 : 1  op. Deze ratio schijnt vrij constant, doch die van 
de eiwitten ten opzichte van de KR-fractie niet (490a). 

Volgens Greenspan (208) zijn de bepalingen der serummucoproteïden repro
duceerbaar met variaties van 2 tot 3 procent. De mucoproteïden zouden vrij 
labiel zijn in vitro ; dus zou het voor een zuivere bepaling nodig zijn het serum 
binnen één tot twee uur na de stolling af te scheiden. 

Toegenomen concentraties der serummucoproteïden zouden gezien worden 
als het serum op onjuiste manier afgekoeld was, of als het bloed te lang had 
gestaan bij kamertemperatuur vóór het afcentrifugeren. 

Ook een gedeeltelijke copraecipitatie van de mucoproteïden met de andere 
eiwitten door het perchloorzuur zou storend kunnen werken, en verder zou de 
verdunningsgraad van het plasma bij de bepaling een rol kunnen spelen. 

Bonte (52) geeft in zijn proefschrift aan, dat bij zijn onderzoek, met een kleine 
variatie van de methode van Winzler, bleek dat er bij bepalingen van de mu
coproteïden op verschillende dagen een maximale variabiliteit bestaat van 10 
procent, en dat de variaties op verschillende tijden van één dag maximaal 
1 5, 1  procent bedroegen. 

Bij bewaren van het serum in de ijskast liep het MP-gehalte volgens Bonte 
geleidelijk terug, vooral na twee dagen. Hij vond een goede reproduceerbaar
beid van de bepaling. 

Het gebruik van voedsel, de sexe en de leeftijd zijn volgens hem niet van in
vloed. Van MP die aan het serum extra toegevoegd worden, is bij de bepaling 
slechts een gedeelte terug te vinden, waarschijnlijk omdat een deel der muco
proteïden mee praecipiteert met de overige serumeiwitten, waardoor volgens 
Winzier de werkelijke waarden van de serummucoproteïden 30 procent hoger 
liggen dan de bepaalde waarden. 

Ook Greenspan en Bonte komen tot dezelfde conclusie, en het bleek hun ook 
niet mogelijk deze copraecipitatie te verhinderen. 

B en C. Hydroxypro/inebepaling in serum en urine 

Deze werd door ons verricht volgens de modificatie die G. J. Hooghwinkel 
in zijn proefschrift (245B) beschreef. 

De bepaling berust op een oxydatie van het hydroxyproline tot produkten 
die een intensieve rode kleur geven met paradimethylaminobenzaldehyde. 

Uitvoering van de bepaling: 50 ml urine worden ingedampt en dan in een 
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centrifugebuis met aqua dest. nagespoeld tot de centrifugebuis 10 mi bevat. 
1 mi hiervan wordt in een ampul gepipetteerd. 5 mi bloed laat men stollen en 
van het afgedraaide serum wordt I mi in een ampul gepipetteerd. 

Hydrolyse: Deze 1 ml urine of serum wordt met 2 mi 12 N HCL in een 
dichtgesmolten pyrex-ampul 2 uur in een elektrische stoof tot 140°C gehydro
lyseerd (Hooghwinkel hydrolyseerde 4 uur met 6 N HCL). Na hydrolyse wordt, 
na afkoeling, de ampul geopend en met aqua dest. kwantitatief uitgespoeld in 
een bekerglas van 10 mi. Hierna wordt het hydrolysaat met 2 ml 6 N NaOH 
geneutraliseerd en zo nodig gefiltreerd. 

Bepaling: Wij nemen nu 12 pyrex-reageerbuisjes. 
In de buisjes I en II doen we 1 ml aqua dest. 
In de buisjes III en IV 1 mi standaardoplossing, die 5 y hydroxyproline/ml 
bevat. 
In de buisjes V en VI 1 ml standaardoplossing, die 10 y hydroxyproline/ml 
bevat. 
In de buisjes VII en VIII 1 mi standaardoplossing, die 1 5  y hydroxyproline/ml 
bevat. 
In de buisjes IX en X en XI en XII 1 mi van de te onderzoeken vloeistof, die 
5-1 5 y hydroxypro1ine/ml mag bevatten. 

In iedere buis wordt dan 1 ml 0,01 M CuSo4, 1 mi 2,5 N NaOH en 1 mi 
6 %  H202 gedaan. De buisjes worden hierna gedurende vijf minuten herhaal
delijk  geschud. Daarna wordt er 0, 1 mi FeS04 oplossing (0,05 M FeS04 in 
water, waaraan 0,5 mi geconcentreerd HzS04/ 100 mi is toegevoegd) in gedaan 
en wordt nogmaals krachtig geschud tot de oplossingen bij het schudden niet 
meer opbruisen, waarvoor zeker vijf minuten nodig zijn. Op deze wijze worden 
de overgebleven resten H202, die de bepaling zouden storen, vernietigd. Hier
na worden eerst 4 mi 3,0 N HzS04 en vervolgens (met roerstaaf) 2 mi P-dime
thylaminobenzaldehyde oplossing in N-propanol, onder goed mengen, toege
voegd. 
Dan worden de buisjes 1 5  minuten lang verhit in een waterbad van 70°C. Na af
koelen in kraanwater tot kamertemperatuur kan de extinctie worden afgelezen 
in een colorimeter bij een golflengte van 553 mJ.L met buizen I en II als blanco. 

Om een verandering van de uitkomst, ontstaan door de kleur van het oor
spronkelijke serum na hydrolyse, te verminderen, wordt de hydrolyse in vacuum 
toegepast, waarbij het hydrolysaat een minder vuilbruine kleur krijgt. Om de 
beïnvloeding van de uitslag door de kleur der reagentia te verhinderen werd 
met de buisjes I en II de volledige reactie uitgevoerd, en ondergingen de buisjes 
XI en XII de volledige bewerking, doch werd hieraan geen P-dimethylamino
benzaldehyde toegevoegd, doch alleen propanol. De extincties van deze vier 
buisjes werden van die van de buisjes IX en X afgetrokken. 
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Volgens Neuman en Logan wordt de bepaling alleen gestoord door tyrosine, 
hetgeen hoogstens 1 ,5 procent van de kleuring kan geven die aan het hydroxy
proline eigen is ; met name wordt de bepaling niet gestoord door proline. 

Sjoerdsma (469), en ook Prockop (414), geven aan, dat het hydroxyproline 
bij de bepaling volgens de methode van Neuman en Logan wordt geoxydeerd 
tot Pyrrol-2-carbonzuur, en dit geeft dan met paradimethylaminobenzaldehyde 
de rode kleur. Sjoerdsma extraheerde nu dit Pyrrol-2-carbonzuur met aether, 
om het te scheiden van afbraakprodukten van tyrosine en tryptofaan, die 
anders tot de kleurreactie zouden bijdragen. Neuman en Logan meenden, dat 
voor een zuivere meting, de urine slechts 5-1 5 yfml HOPR mocht bevatten. 
Mitoma en Sjoerdsma (349) vonden bij hun methode echter een lineair verloop 
van de standaardcurve, die de verhouding tussen de optische densiteit en de 
HOPR concentratie weergeeft, tot aan een concentratie van 50 yfml. Boven
dien vielen de standaardcurves bij de originele Neuman en Logan en bij hun 
modificatie hiervan samen, althans tot een concentratie van 10  y/ml. Prockop 
(41 7A) meent, dat de oxydatiestappen van hydroxyproline tot Pyrrol-2-carbon
zuur niet constant genoeg zijn en gestoord kunnen worden door andere oxy
deerbare stoffen. Bovendien gelooft hij ,  dat andere pigmenten kunnen bijdragen 
tot de rode kleur. Hij oxydeert hierom nu in aanwezigheid van een overmaat 
alanine en gelooft aldus de zuiverheid der bepaling te vergroten. 

De uitkomsten van de volgens Sjoerdsma ofProckop gemodificeerde methode 
van Neuman en Logan, en ook die van de volgens Sjoerdsma gewijzigde me
thode van Wiss, liggen niet of nauwelijks lager dan die van de oorspronkelijke 
methode van Neuman en Logan. 

Sjoerdsma vond als normaalwaarde voor de totale hoeveelheid hydroxypro
line in de 24-uurs urine 14,0--37,0 mg (gemiddeld 25, 1 mg), waarvan 2,4 procent 
vrij hydroxyproline was. Prockop vond bij 20 normale volwassenen 1 5-62 mg 
totaal hydroxyproline en kon van toegevoegd hydroxyproline 70--92 procent 
terugvinden. Klein (288A) vond bij 20 normale volwassenen met een modifi
catie van de methode van Neuman en Logan 1 8,6-36, 1 mg, met een gemiddelde 
van 27,6. Laitinen (3141) vond, bij een bepaling volgens een eigen modificatie 
van de methode van Prockop en Udenfriend, bij een groep van 22 normale per
sonen van 1 7-22 jaar, 1 3,0--28,0 mg hydroxyproline in de urine per 24 uur/per 
m2, en 8,5-23,5 mg bij 48 normalen van 22-55 jaar. Er is een verschil in uitschei
ding in milligrammen per 24 uur tussen de geslachten, dat nagenoeg vervalt als 
men de uitscheiding berekent per m2• 

Er zouden geen diurnale variaties zijn in de uitscheiding van hydroxyproline 
(HOPR) met de urine, noch een invloed van hydratie of dehydratie. 

Het hydroxyproline zou, bij het bewaren van de urine zonder conserverings
middel, van de gebonden in de vrije vorm worden omgezet, en het hydroxypro-
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Tabel 33 Serummucoprotefden op drie achtereenvolgende dagen 

Eiwit in mgpct Tyrosine in mgpct Koolhydraten in mgpct 

Va Va Va Va Va Va 
D l  D 2  D J  M + in %  -in % D l  D 2  D J  M + in %  -in % D l  D 2  D J  M + in %  -in % 

Pat. I 67,0 74,0 59,1 66,7 10,9 l l ,4 J,92 4,19 J,72 J,94 6,J 5,6 1 5,2 1 6,1 17,1 16,1 6,2 5,6 
Pat. 11 6J,O 63,0 70,9 65,6 8,1 J,8 J,10 J,86 4,77 3,91 22,0 20,5 1 3,0 1 3,9 - 1 3,45 J,5 3,5 

-- -- -

19,0 1 5,2 28,J 26,1 9,7 9,1 
- -- -- -- -- -

Gemiddeld 9,5 7,6 Gemiddeld 1 4,15 1 3,05 Gemiddeld 4,85 4,55 

Tabel 34 Serummucoprotefden op verschillende tijden van de dag 

Patiënt I Patiënt 11 Patiënt Ill 
Tijd E M+Va T M +Va KH M +Va E M +Va T M+Va KH M +Va E M+Va T M +Va KH M +Va 

8 u. 51 ,2 15,4 3,54 9,9 1 6,7 20,8 70,9 1 7,0 5,J5 20,2 20,6 1 1 ,9 98,5 1 2,6 6,0 12,9 21,4 1 3,2 
l l  u. 59,1 + J,72 + 1 8,6 + 59,1 + 4,06 + 1 8,4 + 86,5 + 5,4 + + 
14 u. 51,2 5 1 ,2 J,74 J,72 12,9 15,4 59,1 60,6 4,27 4,45 17,6 1 8,4 86,8 87,5 5,3 5,J6 19,0 1 8,9 
17 u. 51,2 - J,52 - 1 3,6 - 55,2 - 4,38 - 1 7,3 - 82,8 - 5,0 - 17,8 
20 u. 43,4 15,2 4,09 5,4 15,0 16,2 59,2 8,9 4,31 8,8 1 8,2 6,0 82,8 5,4 5,1 6,7 17,4 7,9 



Tabel 35 Serummucoprotefden triplobepalingen 

Eiwit 

Pat. I 11 III M 
I 94,6 78,8 78,8 84,1 
11 51 ,2 51,2 47,3 49,9 
lil 63,0 67,0 63,0 64,3 
IV 63,0 63,0 74,9 67,0 
V 59,1 63,0 55,2 59,1 
VI 1 57,7 1 51,0 1 53,8 1 54,2 
VII 67,0 74,9 70,9 70,9 
VIII 63,0 74,9 70,9 69,6 

Gemiddeld 

Va Va 
+ in %  -in % 

12,5 6,3 
2,6 5,2 
4,2 2,0 

1 1 ,8 5,9 
6,2 6,2 
2,3 2,1 
5,6 5,6 
7,6 9,5 

-- --

52,8 42,8 
-- --

6,60 5,35 

Tyrosine 

Va Va 
I 11 III M + in %  -in % 

5,00 4,52 4,50 4,67 7,1 3,7 
3,54 3,51 3,42 3,49 1,4 2,0 
3,10 3,20 3,13 3,14 1 ,6 1,3 
3,57 3,50 3,57 3,55 1 ,4 0,6 
3,13 3,09 3,25 3,16 2,8 2,2 
8,45 8,50 8,45 8,47 0,4 0,2 
3,92 3,87 3,92 3,90 0,5 0,7 
3,86 4,19 4,77 4,27 1 1 ,7 9,6 

26,9 20,3 

3,49 2,54 

Tabel 36 Serummucoproteiden in op verscheidene manieren bewaarde sera 

Patiënt I Patiënt 11 Patiënt lil 
E T KH E T KH E T KH 

Uitgangswaarde 90,7 5,00 1 7,2 1 10,4 5,60 98,5 4,54 16,3 
Na 1 dag ijskast 102,7 5,25 16,4 5,80 1 9,2 67,0 5,82 13,4 
Na 2 dagen ijskast 102,5 5,05 1 1 8,3 4,90 1 3,1  90,7 12,5 

Proc. grootste + afwijking 13,2 5,0 7,2 3,6 28,5 
Proc. grootste - afwijking 4,60 12,5 31 ,7 31,9 22,6 

Uitgangswaarde 94,6 4,50 12,1 1 10,4 6,95 16,1 74,9 4,1 3  20,4 
Na 1 dag kamertemp. 90,7 5,85 16,1  1 10,4 5,98 16,4 67,0 6,23 1 1 ,5 
Na 2 dagen kamertemp. 90,7 5,35 1 8,3 1 14,3 5,55 1 7,9 94,6 15,5 

Proc. grootste + afwijking 30,0 51,3 3,1 1 1 ,2 26,3 50,0 
Proc. grootste - afwijking 4,3 20,2 10,5 43,6 

Koolhydraat 

Va Va 
I 11 lil M + in %  -in %  

14,0 14,6 13,8 14,1 3,5 2,1 
16,7 17,1 16,9 1 6,9 1 ,2 1 ,2 
13,0 13,3 1 3,6 1 3,3 2,3 2,3 
1 9,3 1 9,6 1 9,8 1 9,6 1 ,0 1 ,5 
18,7 18,7 19,0 1 8,8 1 ,1 0,6 
28,1 27,2 27,7 1 ,5 1 ,8 
15,2 14,4 15,7 1 5,3 2,6 5,9 
13,9 16,1  1 5,0 7,3 7,3 

20,5 22,7 

2,56 2,85 

Patiënt IV Patiënt V 
E T KH E T KH 

70,9 5,1 5  1 7,9 78,8 3,85 
82,8 4,70 12,1 78,8 4,32 14,7 
43,4 4,43 20,4 63,0 4,16  14,5 

15,4 1 3,9 12,2 
35,9 1 3,9 32,4 20,1 1 ,4 

59,1 4,24 78,8 3,99 1 3,4 
59,1 4,43 1 8,0 98,5 5,87 17,7 
55,2 4,71 22,6 74,5 5,26 1 6,4 

1 1 ,3 25,6 25,0 47,1 32,1 
6,6 4,9 



line zou dan uit urines met een hoog gehalte aan vrij iminozuur gedeeltelijk kun
nen verdwijnen. 
Wij konden geen normaalwaarden voor het serumhydroxyproline in de litera
tuur vinden behalve bij Laitinen (3 141), die dit gehalte bepaalde volgens een 
eigen modificatie van de methode van Prockop. Hij verrichtte de bepaling bij 
63 normale mannen en 3 1  normale vrouwen van 1 8-76 jaar. Het bleek, dat er 
geen verschil bestond tussen de verschillende leeftijdsgroepen, doch wel een 
statistisch significant verschil tussen mannen en vrouwen. Het gemiddelde voor 
de mannen was 1 ,09 J.Lg/ml, met een spreiding van 0,63-1 ,52, dat van de vrou
wen 0,97 J.Lgfml met een spreiding van 0,70-1 ,44. Bij verschillende ziektebeel
den, waarbij de uitscheiding van hydroxyproline met de 24-uurs urine afweek 
van de normale, bleek het serumhydroxyproline-gehalte in dezelfde richting te 
verschuiven. 

D. Bepaling van het chondroitinezwavelzuur in de urine 

De "paperspot test" van Berry (4) met toluidineblauw, die hem bij normalen 
steeds negatief bleek te zijn, en die positief wordt als 0, 10 rog of meer chon
droitinezwavelzuur per ml urine wordt uitgescheiden (normale uitscheiding 
10-25 mg/24 uur), werd door ons toegepast op tien urines van normalen en op 
twintig urines van de ernstigste patiënten met het syndroom van Marfan, van 
alle leeftijden en beide geslachten. Bij deze test wordt 5 ml. urine gebracht op 
Whatman 1 filter. Goed laten drogen. Papier dopen in 0,04 % toluidineblauw
oplossing, gedurende I minuut bij Ph 2,0. Vervolgens laat men de oplossing er 
af druppelen en spoelt het papier af met 95 % aethyl-alcohol. Bij een positieve 
reactie treedt een paarse vlek op. 

E. Een analyse van de aminozuren in de urine met hoogspannings-elektroforese 

Deze werd door de heer J. Bouman voor ons verricht bij vijf van de ern
stigste patiënten met het syndroom van Marfan. 

F. Het sia/inezuurgehalte van het nuchtere serum 

Dit werd op ons verzoek bepaald door Drs. Boschman in het Research Labo
ratorium van Philips Duphar, en wel bij drie ernstige gevallen van het syndroom 
van Marfan. Het sialinezuur is een belangrijke component der mucoproteïden. 

5. DE CONTROLES O P  D E  B E P A L I N G E N  

Ter controle van de waarde van de bepalingen van het serummucoproteïden

geha/te werden de volgende proeven verricht : 
A. Bij twee patiënten werden (tabel 33), om wisselingen van dag tot dag in dit 
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gehalte te beoordelen, de bepalingen op drie achtereenvolgende dagen (Dl ,  D2 
en D3) verricht. Opgegeven wordt het gemiddelde dezer waarden M en hoeveel 
de maximale afwijking hiervan (Va) in positieve of negatieve zin in procenten is. 
Ten slotte wordt het gemiddelde van de laatste waarden van beide patiënten 
genomen, dus het gemiddelde der grootste variaties van dag tot dag. 
B. Bij drie patiënten werd (tabel 34) het serummucoproteïdengehalte op ver
schillende tijden van de dag bepaald, om te zien of zulks van invloed was op de 
uitslag van de bepaling. Er worden weer dezelfde gegevens vermeld als in de 
vorige tabel, en wel in de kolom M (gemiddeld) + Va (procentuele maximale 
afwijking van het gemiddelde). De gemiddelden van deze variaties voor de drie 
patiënten waren : 
Eiwit : + 1 5,0 Tyrosine : + 14,3 Koolhydraat : + 1 5,3 
Eiwit : - 9,8 Tyrosine : - 7,0 Koolhydraat : - 6,7 
C. Om de reproduceerbaarbeid te beoordelen, werden (tabel 35) van acht pa
tiënten triplobepalingen in het serum verricht met het bovenstaande resultaat. 
D. Om de invloed van het interval tussen het moment van het afnemen van 
het bloed en dat van de bepaling na te gaan, verrichtten wij (tabel 36) in de 
sera van vijf patiënten de bepalingen drie dagen achtereen, waarbij het serum 
werd bewaard zowel bij kamertemperatuur als in de ijskast. 

Als wij deze controleproeven op de mucoproteïdenbepaling in het serum 
overzien, menen wij de volgende conclusies te mogen trekken : 

a. De variaties van dag tot dag zijn niet onredelijk. 
b. Er wordt een lichte daling gevonden in de loop van de dag, die ons noopte 

bij alle patiënten en controles het bloed nuchter af te laten nemen. 
c. De reproduceerbaarbeid is heel redelijk, zelfs voor de zo moeilijke kool

hydraatbepaling, waarvan wij als totaalindruk hebben dat ze de minst betrouw
bare van de drie is. 

d. De veranderingen die optreden bij het bewaren van het serum in de ijskast 
en bij kamertemperatuur, zijn groot, doch daar zij in één serum en zelfs bij de
zelfde methode van bewaren van één serum zowel naar de positieve als naar de 
negatieve kant kunnen gaan, valt een conclusie moeilijk te trekken. Uiteraard 
is dit een waarschuwing om het serum zo snel mogelijk na afname te bepalen. 

Het is bekend, dat de serummucoproteïden gemakkelijk en snel veranderen, 
b.v. reeds bij griep. 

Ter controle van de waarde van de bepaling van het hydroxyproline in urine 
en in serum werden de volgende proeven verricht : 
A. Bij tien patiënten werden (tabel 37), om wisselingen van dag tot dag in de 
hydroxyproline-uitscheiding per 24 uur met de urine te kunnen beoordelen, de 
bepalingen op drie achtereenvolgende dagen verricht, terwijl de patiënten al vanaf 
twee dagen vóór het begin van deze periode op een gelatine-arm dieet stonden. 
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Tabel 37 Urinehydroxyproline op drie achtereenvolgende dagen 

Hydroxyproline in mg/24 u. Urinevolumen in mi 

Va + Va-
Patiënt D l  D 2  D 3  M in % in % D l  D 2  D 3  

I 1 7,30 20,90 23,60 20,60 14,1 16,0 800 900 1200 
11 42,06 35,80 31 ,05 36,48 15,0 14,6 1 130 1210 640 
lil 27,60 35,08 30,66 31 , 1 1  1 1 ,4 1 1,2 440 1060 1 265 
IV 1 8,40 27,30 1 8,80 21,50 26,9 1 3,0 500 1 560 1 330 
V 38,02 40,50 38,42 38,98 3,9 2,5 1225 1000 1 350 
VI 30,79 26,43 29,25 28,82 6,5 8,3 940 800 900 
VII 33,16 34,16 27,50 31 ,61 8,1 13,0 1640 1400 1 840 
VIII 33,58 28,46 37,45 33,16 12,6 14,2 1440 1200 1750 
IX 22,29 23,86 29,78 25,54 16,6 9,9 970 1240 1 350 
x 1 8,47 24,11  22,54 21,71 1 1 ,1 14,9 830 1250 1240 

Gemiddeld 1 2,62 1 1,76 

Tabel 38 Serumhydroxyproline op verschillende tijden van de dag 

Tijd Patiënt I Patiënt 11 Patiënt lil 

B M + Va in %  B M + Va in %  B M + Va in % 

B uur 47,5 7,8 40,0 6,5 49,1 1 1 ,9 
1 1  uur 45,9 + 37,5 + 43,4 + 
14 uur 45,0 43,75 36,6 37,56 38,6 43,8 
1 7  uur 40,0 37,7 42,4 
20 uur 40,0 7,8 36,0 4,2 39,6 1 1 ,9 

B. Het hydroxyproline van het serum (B) werd op verschillende tijden van de 
dag bepaald (tabel 38) bij drie patiënten. De gemiddelde grootste procentuele 
variatie was + 8,7 en - 7,6, uitgaande van het gemiddelde van de vijf waar
den per patiënt. De maximale daling in de loop van de dag was 1 5,8, 10,0 en 
19, 1  procent, dus gemiddeld 1 5  procent. 

Tabel 39 Urinehydroxyproline triplobepalingen 

Hydroxyproline in mg/24 u. Urinevolumen in m1 

Va + Va-
Patiënt B 1  B 2  B 3  M in % in % I 11 lil 

I 34,22 35,37 34,50 34,70 1 ,9 1,4 1 1 80 1 1 80 1 180 
11 20,97 25,29 24,58 23,61 6,7 1 1 ,2 780 780 780 
lil 33,16 30,18 31 ,78 31 ,71 4,6 4,8 1640 1640 1 640 
IV 25,71 25,42 26,01 25,71 1,2 1 ,2 1 850 1 850 1 850 
V 19,42 19,54 19,59 19,52 0,4 0,5 1020 1020 1020 
VI 31 ,42 30,76 31,19 31,12 0,9 1 ,2 1400 1400 1400 

Gemiddeld 2,6 3,2 
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C. Om de reproduceerbaarbeid van de hydroxyprolinebepaling na te gaan, 
werden (tabel 39) bij zes patiënten drie bepalingen (B) tegelijk van de 24-uurs 
uitscheiding van hydroxyproline met de urine verricht. 

Tabel 40 Standaarddeviatie van de bepaling 

0-10M 0-10V 10-18M 10-18V 1 8-30M 1 8-30V > 30M > 30V 
s 5,33 3,62 5,83 9,01 8,33 6,19 5,89 6,42 
VF 2,57 4,3 2,1 8  2,12 2,57 2,57 2,1 2,075 
P 90  14,30 1 5,57 12,71 1 8,83 21,41 1 5,91 12,37 1 3,30 

D. De standaarddeviatie (S) voor de bepaling en de vermenigingsvuldigingsfac
tor (VF) om te komen tot de grenzen waarbinnen 90 procent der waarden zul
len liggen percentile (P) 90, bepaald bij de controlegroepen, zijn weergegeven 
in tabel 40. 

Tabe/ 41 Urinehydroxyproline in op verscheidene manieren bewaarde urine 

Pat. I Pat. 11 Pat. 111 Pat. IV Pat. V Pat. VI 
Uitgangswaarde 35,40 33,56 31 ,62 25,71 24,65 33,42 
Na 1 dag ijskast 30,15 27,1 9  23,87 22,89 32,54 
Na 2 dagen ijskast . 30,76 26,44 22,61 24,17 33,07 
Na 3 dagen ijskast . 31 ,22 28,81 20,20 24,04 29,37 
Proc. grootste + afwijking 
Proc. grootste - afwijking 10,2 1 6,4 21,4 7,1 12,1 
Na 1 dag kamertemperatuur . 35,60 27,50 26,31 22,64 22,03 32,25 
Na 2 dagen kamertemperatuur 35,14 27,30 29,55 21,13 23,75 32,06 
Na 3 dagen kamertemperatuur 29,00 3 1 ,3 1  20,35 23,56 32,56 
Proc. grootste + afwijking 0,6 
Proc. grootste - afwijking 0,7 18 ,5 16,5 20,8 10,5 0,6 

E. Om de invloedvan het interval tussen het tijdstip van het verzameld zijn van de 
24-uurs urine en het tijdstip van de bepaling van het hydroxyproline hierin na 
te gaan, werd (tabel 41)  de urine van zes patiënten vier achtereenvolgende da
gen onderzocht, waarbij ze zowel in de ijskast als bij kamertemperatuur werd 
bewaard. 

F. Ten slotte bepaalden wij (tabel 42) boeveel van het aan de urine, na het be
palen van het hydroxyproline hierin, toegevoegde hydroxyproline bij een twee
de bepaling kan worden teruggevonden. Hiertoe voegden wij respectievelijk 
0,5- 1 ,0 en l ,5 mg bydroxyproline toe aan 50 ml  urine, en wij deden zulks bij 
tien patiënten. 
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Tabel 42 Percentage wat van toegevoegd hydroxyproline teruggevonden wordt 

Eigen uitscheiding 
HOPR mg HOPR mg HOPR nu Percentage 

in mg/50 mi urine toegevoegd/50 mi teruggevonden Verschil teruggevonden 

Pat. I 2.045 1 ,50 2,649 0,604 40,2 
1 ,00 2,383 0,338 33,8 
0,50 2,255 0,210 42,0 

Pat. 11 1 ,852 1 ,50 2,480 0,628 41,9 

1 ,00 2,333 0,481 48,1 

0,50 2,096 0,244 48,8 

Pat. lil 1 ,540 1 ,50 2,500 0,960 64,0 

1 ,00 2,060 0,520 52,0 

0,50 1 ,851 0,31 1 62,2 

Pat. IV 1 ,062 1 ,50 1,643 0,581 38,7 

1 ,00 1,406 0,344 34,4 

0,50 1 ,281 0,219 43,8 

Pat. V 0,915 1 ,50 1 ,953 1 ,038 69,2 

1 ,00 1,523 0,608 60,8 

0,50 1 ,246 0,331 66,2 

Pat. VI 0,900 1 ,50 1 ,607 0,707 47, 1 

1 ,00 1,500 0,600 60,0 

0,50 1 ,278 0,378 65,6 

Pat. VII 0,777 1,50 1,895 1 , 1 1 8  74,5 

1 ,00 1 ,555 0,778 77,8 

0,50 1 ,030 0,263 52,6 

Pat. VIII 0,750 1 ,50 1,500 0,750 50,0 

1 ,00 1 ,242 0,492 49,2 

0,50 0,992 0,242 48,4 

Pat. IX 0,694 1 ,50 1 ,736 1 ,042 69,4 

1,00 1 ,381 0,687 68,7 

0,50 1 ,020 0,326 65,2 
Pat. X 0,703 1 ,50 1 ,613 0,910 60,6 

1 ,00 1 ,367 0,664 66,4 
0,50 0,892 0,189 37,8 

Als wij de controleproeven op de bepaling van het hydroxyproline in de 
24-uurs urine en in het serum overzien, menen wij de volgende conclusies te 
mogen trekken : 

a. Er zijn wel wat schommelingen in de dagelijkse 24-uurs uitscheiding met 
de urine, en er lijkt enig, hoewel niet constant, verband met de diurese, terwij l  
dit volgens de literatuur niet het geval zou zijn. De variaties van dag tot dag 
zijn niet groot. 

b. We zien een matige daling van de serumhydroxyprolinespiegel in de loop 
van de dag, die ons noopte voor de bepaling steeds nuchter serum te nemen. 
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c. De reproduceerbaarbeid van de bepaling is uitstekend. 
d. De veranderingen bij het bewaren van de urine, zowel in de ijskast als bij 

kamertemperatuur, zijn soms tamelijk groot. 
Zij resulteerden bij beide methoden van bewaren vrijwel steeds in een daling 
van het hydroxyprolinegehalte. 
Daar de urines der controlepersonen grotendeels in de kliniek verzameld, en 
dan snel onderzocht werden, en die van de patiënten werden opgestuurd, zullen 
de gevonden, reeds zo significante, verschillen in de hydroxyproline-uitschei
ding tussen de beide groepen in werkelijkheid dus op zijn minst gelijk of nog 
groter zijn geweest. 
Uiteraard blijft het dus gewenst de urine zo snel mogelijk te onderzoeken. Over 
het in de literatuur genoemde bewaren onder toluol hebben wij geen persoon
lijke ervaring. 

e. In tabel 42 komt tot uiting, dat bij patiënten met een hydroxyprolinege
halte van de urine dat groter is dan I ,00 mg/50ml, relatief het minst van de toe
gevoegde hydroxyproline teruggevonden wordt. 
Bij personen met een hydroxyprolineconcentratie in de urine van minder dan 
1 ,00 mg per 50 mi, werd in het algemeen 50-70 procent van het toegevoegde 
hydroxyproline teruggevonden. Mogelijk is zulks verklaarbaar doordat men 
dan meet in een concentratiegebied, waarvan niet bekend is of de standaard
curve tussen optische densiteit en concentratie van HOPR daar nog wel lineair 
verloopt en niet afvlakt zodat men te weinig afleest. Een statische bewerking 
van tabel 42 leek ons dan ook niet verantwoord. 

Samenvattend menen wij te mogen zeggen, dat de hydroxyprolinebepaling in 
urine en serum voldoende betrouwbaar bleek te zijn. Het is bekend, dat de hy
droxyproline-uitscheiding behalve door enige endocrine- en botziekten, slechts 
zelden door ziekten wordt gestoord. 

Opvallend was, dat bij de jongere controlepersonen onze uitslagen lager la
gen dan die van Jasin en Prockop, waarvoor wij geen verklaring hebben. 

6. D E  U I T S L A G E N  

A. Het mucoproteïdengehalte van het serum 

Daar uit de gemiddelden al direct bleek, dat er geen duidelijk verschil in één 
richting was tussen de uitslagen in de groepen Marfan I (A, B, C en D) en Mar
fan II (Ea, Eb en Ec), hebben wij bij de conclusies (pag. 427) de groep Marfan 
als één geheel vergeleken met de controles. 
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Tabel 43 Mucoproteiden in het serum in mg per 100 mi bij Marfan groep en controles 

&' Marfan I 5j? &' Marfan II 5j? &' Controles !i! 
Leeftijd Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH 

0-10j 47,3 3,01 10,3 67,0 3,27 1 2,6 43,3 2,40 14,6 59,1 3,84 8,6 47,3 14,1 43,4 3,60 14,2 
82,0 4,81 82,8 3,46 12,9 98,6 5,90 14,9 82,8 5,20 1 5,3 55,2 3,23 10,0 
55,2 3,43 7,4 19,7 2,13 82,8 5,35 1 8,6 51,2 4,38 1 5,0 
55,2 2,99 20,0 55,2 3,93 12,2 63,0 4,95 10,5 

43,4 3,03 1 8,9 90,7 5,15 22,3 
1 10,4 6,95 24,4 

Gemiddeld 47,3 3,01 10,3 64,8 3,62 1 3,3 48,9 2,99 14,6 78,8 4,87 1 1 ,7 79,5 5,52 17,5 49,9 3,74 13,1  

1 0-18j 55,2 4,1 2  1 2,4 86,7 4,25 1 3,4 5 1 ,2 3,68 8,2 106,4 6,90 1 8,5 51,2 3,49 1 1 ,8 82,8 4,12 1 1 ,7 
67,0 4,23 20,6 63,1 4,21 12,0 86,8 4,04 13,8 90,7 5,82 13,6 70,9 5,75 20,6 74,9 3,20 9,8 
55,2 4,02 8,5 47,3 3,31 9,3 51,3 3,62 12,4 67,0 5,04 15,7 31,5 2,74 8,4 39,4 2,96 17,6 
86,8 5,23 1 5,7 67,0 3,32 1 7,3  74,9 3,35 17,9 86,7 3,80 14,1 
39,4 4,28 14,1 47,3 4,28 12,3 51,2 2,82 17,5 51 ,3 2,76 12,8 
55,2 2,23 4,9 43,4 3,31 5,3 55,2 3,65 14,4 39,4 3,66 
55,2 2,98 12,4 71,0 4,1 1  14,5 90,7 4,06 9,6 70,9 4,35 14, 1  
47,3 4,91 1 2,7 74,9 4,69 1 7,1  39,4 3,20 7,0 70,9 4,57 12,9 
47,3 2,92 7,5 63,0 4,22 1 5,6 55,2 4,29 9,6 
94,6 6,95 26,5 51 ,� 2,92 14,3 67,0 3,73 19,3 
43,4 3,03 1 8,9 43,4 3,02 14,0 63,0 3,16 1 3,9 

31,5 2,55 1 8,6 70,9 3,25 12,4 
70,9 4,74 17,9 

Gemiddeld 58,8 4,08 14,0 62,6 3,93 1 5,6 63,1 3,78 1 1 ,5 88,0 5,92 1 5,9 55,8 3,58 14,4 64,4 3,57 13,5 



Tabel 43 Mucoprotefden in het serum in mg per 100 mi bij Marfan groep en controles 

iJ Marfan I !f iJ Marfan II !f iJ Controles !f 
Leeftijd Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH Eiwit Tyro KH 

18-30j 82,8 5,92 17,4 67,0 64,0 24,4 67,0 5,30 16,1 39,4 3,69 14,1 88,0 3,45 7,9 82,7 4,49 12,5 
1 14,4 4,72 47,3 2,95 1 3,7 98,6 3,55 1 1 ,8 51,2 3,54 1 6,7 
27,6 2,38 1 5,2 59,1 4,00 1 5,3 82,8 4,00 1 3,4 78,8 3,85 1 3,4 
82,8 5,92 17,4 39,4 2,20 8,8 
47,3 2,95 1 5,2 70,9 3,69 1 3,5 
39,4 2,35 10,9 63,0 3,82 1 3,6 

63,1 4,1 5  10,4 
86,7 2,62 9,3 
82,8 4,52 1 5,3 

105,5 6,1 5  1 3,0 
85,5 5,35 19,0 

Gemiddeld 65,5 4,04 1 5,2 57,8 4,45 17,8 67,0 5,30 1 6,1  39,4 3,69 14,1 78,8 3,95 12,4 70,9 3,96 14,2 

> 30j 47,3 4,21 1 5,6 102,5 6,16 9,0 106,5 2,78 19,2 94,6 4,65 17,7 106,4 4,95 1 5,7 39,4 4,81 7,8 
74,9 3,88 12,9 78,8 3,40 20,0 102,5 6,59 22,4 90,7 4,84 12,4 74,9 4,88 1 5,4 
78,8 4,35 1 3,6 78,7 2,84 7,5 59,1 2,89 7,2 67,0 4,10 8,9 63,0 3,88 20,0 
51,3 2,19 4,6 59,1 5,13 17,4 82,8 6,40 21,6 78,8 4,81 14,8 71,0 4,02 12,1 
90,7 6,03 14,1 74,9 6,65 18,1 98,5 6,30 19,3 94,6 5,9 18,9 63,0 5,30 1 5,5 
94,6 6,30 1 5,6 67,0 3,42 14,8 1 1 8,3 5,95 19,5 98,6 4,60 1 5,0 86,7 4,80 14,6 
67,0 3,76 10,9 67,0 4,97 13,3 94,6 4,95 14,3 59,1 5,20 10,0 
47,3 3,05 8,2 59,1 4,35 16,6 86,7 6,17 20,1 
59,1 4,07 12,9 90,7 5,00 17,2 63,1 4,02 1 8,7 

106,4 5,85 18,3 43,4 3,05 10,0 
63,0 4,23 15,0 98,5 6,00 21,4 

1 10,4 5,60 16,1 1 14,3 6,05 17,0 
74,9 4,96 1 1 ,2 67,0 3,92 15,2 
98,5 5,90 16,3 82,8 5,65 1 5,9 
74,9 4,20 8,2 70,9 5,35 20,6 

.j::o. 86,7 6,25 51 ,3 3,35 
- Gemiddeld 67,9 4,48 12,0 75,4 4,65 14,3 106,5 2,78 1 9,2 92,6 5,46 17,9 87,2 4,97 14,6 70,9 4,77 1 5,6 -.J 

Gem. 40-50j 63,1 3,66 1 1 ,7 90,1 4,71 14,3 62,1 4,24 1 3,8 



.J::. Tabel 44 Hydroxyproline (HOP R) in urine bij Marfan groep en controles ...... 
00 

� Marfan 1 � � Marfan Il � � Controles � 

Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR 
Leeftijd in mi mg/24 uur in mi mg/24 uur in mi mg/24 uur in mi mg/24 uur in mi mg/24 uur in mi mg/24 uur 

0-10j 350 21,97 410 45,80 450 62,49 400 24,40 470 21,51 
440 60,50 800 39,76 630 45,72 735 38,89 565 28,95 

1050 72,51 400 29,36 925 58,52 550 30,25 
725 42,75 750 46,69 620 20,30 750 25,68 
720 57,08 725 21 ,05 700 41,65 450 18,90 620 27,59 > 350 mi 
720 60,50 900 45,23 390 18,74 740 20,59 

920 55,97 
510 40,49 

1030 42,00 
Gemiddeld 51,66 45,87 46,46 34,78 22,94 24,62 

16-18j 660 31,41 1000 48,14 990 54,61 1020 52,40 960 47,17 760 30,02 
1 125 59,55 1020 52,70 1 1 20 67,47 650 70,60 980 42,44 740 54,02 
1 500 129,93 655 35,04 980 126,65 700 44,72 800 53,00 860 28,41 
1 320 79,62 710 44,95 1800 101,80 1000 28,10 780 28,63 
2040 145,77 1010 47,38 750 33,05 1400 34,30 820 33,00 

950 109,69 2820 55,27 900 26,77 700 49,35 
900 100,85 1 180 45,09 740 38,86 

1 330 91,58 1 890 61 , 18  750 37,04 
1 350 47,92 1040 30,94 1300 40,86 > 650 mi 
1 135 93,90 880 27,45 940 25,14 
1030 42,00 1 100 28,56 1800 36,29 
1480 46,97 1360 40,1 5  950 24,46 

1480 36,40 1 140 26,04 
680 29,42 

1020 19,42 
1450 26,82 
1440 33,58 

Gemiddeld 81 ,60 47,25 76,72 53,91 38,50 33,01 



Tabe/ 44 Hydroxyproline ( HOPR) in urine bij Marfan groep en controles 

r! Marfan I Cf r! Marfan U Cf r! Controles Cf 
Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR Vol. HOPR 
in ml mg/24uur in ml mg/24uur in ml mg/24uur in mi mg/24 uur in mi mg/24u u r  m l  in mg/24uur 

1 8-30j 2050 38,13 1280 41,34 1 730 49,72 1100 41 ,47 970 22,00 1630 30,06 
1040 35,55 1 1 80 53,43 1650 46,76 1020 50,55 740 16,33 720 27,07 
1 950 56,86 960 43,18 820 36,31 1 130 20,25 
1230 43,05 940 20,79 760 31 ,05 1065 37,66 
1250 39,88 1480 36,40 890 35,40 
2020 39,62 1320 34,06 1580 30,77 
1000 38,96 > 700 ml 
2000 36,84 
1000 51,08 

Gemiddeld 42,22 39,68 48,24 46,01 29,36 30,20 

> 30j 975 45,94 1 610 34,16 2250 31 ,72 1450 16,59 1 1 60 24,26 1310 30,39 
1 380 31 ,40 1 160 38,28 1 650 32,07 885 28,82 1 1 30 21,50 > 700 mi 
1 500 59,55 1830 33,05 1 680 29,67 1300 31 ,64 1200 22,00 
1 150 37,58 2000 38,36 1 140 30,23 2060 33,04 1 180 29,55 
1050 29,06 1 300 25,35 1 275 26,98 930 21,19 1340 22,27 
1020 30,60 850 28,32 1420 41,12 980 23,38 1 140 16,81 
1 300 25,29 1 680 20,90 1515 20,1 8  780 20,97 1070 18,15 
1920 34,64 1 500 26,52 860 25,80 13 10 35,50 980 1 3,81 
740 1 6,67 1 600 21 ,86 1830 43,23 880 22,56 1000 37,10 

2050 43,34 1425 18,98 1530 26,61 1050 28,12 
980 23,69 920 25,32 1 700 26,31 

1650 33,40 880 23,94 
2230 21,40 750 25,43 
1350 36,18 1 330 30,70 
1 180 34,22 1 1 35 25,60 
1090 31,1 1 1 330 24,97 
970 19,40 1 120 14,44 

1220 18,30 990 36,29 
1 100 22,67 950 31 ,44 

700 18,20 
,J:o. 775 20,61 ..... 
\0 1075 29,38 

1 580 30,70 
Gemiddeld 35,41 28,13 31 ,72 29,54 26,80 25,12 



Wij bepaalden het mucoproteïdengehalte in totaal bij 7 1  Marfan patiënten 
en 80 controles, die als volgt verdeeld waren : 

Marfan Controles 
Man Vrouw Man Vrouw 

0-10 jaar 6 6 6 3 
10-18 jaar 14 1 1  1 3  12  
1 8-30 jaar 7 4 1 1  3 
ouder dan 30 jaar 10 1 3  1 6  1 6  

Voor iedere groep zijn de uitslagen per persoon vermeld en i s  het groeps
gemiddelde opgegeven in tabel 43. 

B. De hydroxyproline-uitscheiding met de 24-uurs urine 

Deze werd in totaal bepaald bij 95 Marfan patiënten en 93 controles, die 
als volgt verdeeld waren : 

Marfan Controles 
Man Vrouw Man Vrouw 

0-10 jaar 12 9 6 3 
10-18 jaar 17  9 1 3  1 7  
1 8-30 jaar 1 1  6 6 6 
ouder dan 30 jaar 1 1  20 19 23 

Voor iedere groep zijn de uitslagen per persoon vermeld en is het groeps
gemiddelde opgegeven in tabel 44. 

Van de groepen F, H en K vindt men dezelfde gegevens in tabel 45. 

C. Het hydroxyprolinegehalte van het serum 

Wij bepaalden dit in totaal bij 27 Marfan patiënten en 52 controles, die als 
volgt verdeeld waren : 
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0-10 jaar 
10-18 jaar 
1 8-40 jaar 
ouder dan 40 jaar 

Marfan 
Man Vrouw 

3 1 
6 3 
3 3 
4 4 

Controles 
Man Vrouw 

5 3 

8 1 1  

5 3 
9 8 



Tabe/ 45 Hydroxyproline in urine in mg/24 uur in de groepen F, H en K 

Groep F Groep H Groep K 

iJ HOPR � HOPR iJ HOPR � HOPR iJ HOPR � HOPR 
Leeftijd Vol.in mi mg/24 uur Vol.in mi mg/24 uur Vol.in mi mg/24 uur Vol.in mi mg/24 uur Vol.in mi mg/24 uur Vol.in mi mg/24 uur 

0--10 jaar 560 42,97 575 29,80 960 59,12 470 40,41 
530 35,01 450 38,71 500 40,14 

800 52,91 1260 81 ,84 
920 35,25 

Gemiddeld 38,99 40,47 54,09 40,41 

10--18  jaar 860 26,06 695 25,97 1000 100,52 2600 1 30,67 760 43,55 1270 35,07 
900 74,14 1060 65,02 1670 89,21 1 590 98,48 1 360 62,63 
750 39,24 680 32,86 40,1 5  
700 44,53 650 70,78 
700 25,71 

Gemiddeld 41 ,49 45,50 94,87 83,20 48,78 35,07 

18-30 jaar 1330 37,45 880 31 ,57 1240 51,38 1 1 50 21 ,00 1240 37,57 
2400 51 ,60 1250 35,70 1000 25,64 
1000 23,62 
1025 39,41 
1075 34,74 

Gemiddeld 37,36 33,64 38,51 21 ,00 37,57 

> 30 jaar 700 30,38 1310 35,04 2040 43,78 1 570 28,04 960 29,28 
1 300 28,16 2200 14,65 1740 1 8,72 
1275 60,69 1350 47,76 
930 16,74 1440 1 7,83 

1 500 82,80 
1850 20,65 
1 530 23,13 

� Gemiddeld 33,99 24,85 43,78 34,13 29,28 N 



Voor iedere groep zijn de uitslagen per persoon vermeld en is het groeps-
gemiddelde opgegeven in tabel 46. 

Tabe/ 46 Hydroxyproline in het serum in Y/ml en in urine in mg/24 uur bij Mmfan groep 
en controles 

Marfan Controle 

Man Vrouw Man Vrouw 
Leeftijd serum urine serum urine serum urine serum urine 

0-10j 31/2j 76,2 22,13 8j 63,7 41,65 6j 62,5 21,51 8j 71,2 27,59 
8 1/2j 45,3 72,51 6j 70,0 30,25 8j 62,5 25,68 
9j 72,1 42,00 6j 62,5 28,95 9j 70,0 20,59 

8j 82,5 17,74 
8j 67,5 18,90 

Gemiddeld 64,52 63,7 69,00 67,90 

10-18j 121/lj 44,0 129,93 10j 65,0 26,16 10j 67,5 47,17 1 1j 57,5 54,02 
1 3j 55,0 67,47 121/lj 50,8 52,70 14j 92,5 53,00 l lj 70,2 30,02 
14j 37,5 126,65 141/lj 60,0 70,60 14j 65,0 34,30 l lj 77,5 49,35 
1 5j 57,2 145,77 14j 58,8 28,10 l lj 67,5 33,00 
1 6j 43,0 47,92 16j 66,3 61,18 1 1j 78,8 28,63 
1 7j 42,4 91,58 1 6j1 15,0 45,09 12j 72,5 37,04 

16j 58,7 30,94 12j 65,0 38,86 
17j 62,5 27,45 14j l02,5 25,14 

16j 78,5 16,77 
17j 62,5 26,82 
17j 61,2 25,71 

Gemiddeld 46,52 58,6 73,28 72,15 

18-40j 20j 58,8 56,50 19 1/lj 50,8 41,34 25j 55,0 18j 67,9 35,40 
20j 50,0 56,50 20j 61,0 41 ,47 34j 52,4 31 ,64 35j 56,2 31 ,77 
21j 64,4 51 ,08 33j 48,6 33,05 31j 51,3 32,49 38j 44,5 

35j 61,0 
35j 68,0 

Gemiddeld 57,72 53,50 57,50 56,10 

> 40j 41j 48,6 43,34 46j 45,7 26,98 42j 73,0 41j 57,5 16,81 
40j 61,2 31 ,40 47j 42,0 26,52 42j 64,0 42j 53,2 22,27 
48j 41,6 31 ,72 48j 59,0 42, 12 52j 59,0 48j 49,1 
51j 63,8 29,06 57j 54,4 18,98 55j 58,0 60j 62,5 40,80 

55j 73,0 62j 47,5 
55j 65,0 73j 41,8 
58j 66,0 46j 55,0 28,67 
61j 73,0 46j 56,9 28,67 
73j 63,0 

Gemiddeld 53,79 50,22 66,00 52,90 

D. De kwalitatieve bepaling van het chondroïtine-zwavelzuur in de urine viel 
steeds negatief uit. 
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E. De aminozuuranalyse van de urine met hoogspanningselektroforese van de 
vijf patiënten met het syndroom van Marfan werd uiteraard verricht zonder 
voorkennis van de uitslag van de biochemische bepaling. Er bleek tussen de uit
slagen van beide methoden een volledige correlatie te zijn in die zin dat er, als 
de hydroxyproline-uitscheiding met een urine volgens de biochemische bepa
ling duidelijk  verhoogd was, ook in de aminozuurelektroforese een intensievere 
hydroxyprolinevlek werd gezien, die ontbrak als de uitscheiding met de urine 
volgens de biochemische bepaling normaal was. De grotere intensiteit van de 
hydroxyprolinevlek was kwantitatief niet goed te meten. Grote afwijkingen in 
de andere aminozuren werden niet gezien. 

F. Het sialinezuurgehalte van het nuchtere serum bij de drie patiënten met een 
ernstige vorm van het syndroom van Marfan was als volgt : 
49,3 mg/100 ml bij een man van 49 jaar 
57,4 mg/100 ml bij een vrouw van 41 jaar 
55,4 mg/100 mi bij een meisje van 9 jaar, 
welke uitslagen overeenstemmen met de normaalwaarden in het genoemde la
boratorium. 

7. D E STAT I S T I S C H E  B E W E R K I N G  VA N D E  U I T S LA G E N  

Deze hebben wij samengevat in de  nu volgende tabellen 47, 48  en 49. Hierin 
betekenen N = aantal patiënten in die groep 

M = groepsgemiddelde 
S = significantie, 
terwijl P een statistisch bekend begrip is. Voor een significantie moet 
P kleiner zijn dan 0,5. 

In deze drie tabellen zijn de gegevens van de personengroepen die met elkaar 
vergeleken worden, telkens te vinden in twee (hoogstens drie) onder elkaar ge
plaatste regels. 

Mucoproteïden in het serum (tabel 47) : De gegevens worden hier uitgezet 
in drie vertikale kolommen voor de eiwit, de tyrosine- en de koolhydraatbepaling, 
terwijl horizontaal in deze kolommen de vergelijkingen Marfan-controle, man
vrouw en jonger-ouder bezien worden. 

Hydroxypro/ine in de urine (tabel 48). De vergelijkingen worden hier uitgezet 
in vier verticale kolommen, en wel : 
I Marfan I- Marfan II 
II Marfan-controle (Marfan-effect) 
III Man-vrouw (sex-effect) 
IV Jonger-ouder {leeftijdeffect) 
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Tabe/47 Mucoprotefden in serum in mgfprocent. Statistische vergelijkingen 

Eiwit Tyrosine Koolhydraat 

Leeftijd Groep N M p s N M p s N M p s 

6-10j Md' 6 48,6 0,05 + 6 2,99 0,01 + +  5 13,5 >0,6 
C d'  6 79,5 5 5,52 6 17,5 
M� 6 75,5 0,03 + 6 4,04 5 12,7 
c � 3 49,9 3 3,74 3 13,1 
Md' 6 48,6 <0,1 6 2,99 0,1 5 13,5 
M� 6 75,5 >0,05 6 4,04 5 12,7 
C d'  6 79,5 0,1 5 5,52 0,05 + 6 17,5 
c �  3 49,9 3 3,74 3 13,1 

6-10j Md' 6 48,6 0,16 6 2,99 0,0414 + 5 13,5 0,16 
10-18j Md' 14 59,7 14 4,02 13  14,5 
6-10j M� 6 75,5 0,88 6 4,04 0,3422 5 12,7 0,78 

10-18j M� 1 1  69,5 1 1  4,48 1 1  13,5 
6-10j C d'  6 79,5 0,0404 + 5 5,52 0,00318 + 6 17,5 0,238 

10-18j C d'  13  55,8 1 3  3,58 13  14,4 
6-10j c �  3 49,9 0,107 3 3,74 0,77 3 13,1 

10-18j c �  13  64,4 1 2  3,57 1 1  13,5 
10-18j Md' 14 59,7 0,57 14 4,02 0,23 14 14,5 0,42 

C d'  13  55,8 13  3,58 13  14,4 
M� 1 1  69,5 0,38 1 1  4,48 0,005 + +  1 1  13,5 0,8 
c �  12 64,4 12  3,57 1 1  13,5 
Md' 14 59,7 0,23 14 4,02 0,23 14 14,5 0,76 + 
M� 1 1  69,5 1 1  4,48 1 1  1 3,5 
C d'  13  55,8 0,18 13  3,58 0,43 13 14,4 0,38 
c �  12 64,4 12  3,57 1 1  13,5 

10-18j Md' 14 59,7 0,122 14 4,02 0,71 14 14,5 0,28 
1 8-30j Md' 7 65,9 7 4,22 6 15,4 
10-18j M� 1 1  69,5 0,016 + 1 1  4,48 0,40 1 1  13,5 
1 8-30j M� 4 53,2 4 4,26 4 16,9 
10-18j C d'  1 3  55,8 0,010 + 13  3,58 0,31 1 3  14,4 0,146 
18-30j C d'  1 1  78,8 1 1  3,95 1 1  12,4 
10-18j c �  12 64,4 0,50 12  3,57 0,38 1 1  13,5 
1 8-30j c �  3 70,9 3 3,96 3 14,2 
18-30j Md' 7 65,9 0,23 7 4,22 0,75 6 15,4 0,05 + 

C d'  1 1  78,8 1 1  3,95 1 1  12,4 
M� 4 53,2 4 4,26 4 16,9 
c �  3 70,9 3 3,96 3 14,2 

Md' + M� 10 15,97 + 
Cd' + c� 14 12,76 

Md' 7 65,9 7 4,22 6 15,4 
M� 4 53,2 4 4,26 4 16,9 
C d'  1 1  78,8 0,24 1 1  3,95 1 1  12,4 
c �  3 70,9 3 3,96 3 14,2 

18-30j Md' 7 65,9 0,58 7 4,22 0,92 6 15,4 
>30j Md' 10 71,8 10 4,06 10 12,8 

1 8-30j M� 4 53,2 0,012 + 4 4,26 0,05 4 16,9 
>30j M� 1 3  83,4 13  5,04 13  16,0 

1 8-30j C d'  1 1  78,8 0,246 1 1  3,95 0,0056 + 1 1  12,4 0,06 
>30j C d'  16 87,2 15  4,97 15  14,6 
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1 8-30j c �  3 70,9 3 3,96 0,001 ± 3 14,2 
>30j c �  1 6  70,9 1 5  4,77 1 5  1 5,6 
>30j Md' 10 71,8 10 4,06 0,0244 + 10 12,8 

C d'  16 87,2 1 5  4,97 15 14,6 
M� 1 3  83,4 1 3  5,04 1 3  16,0 
c �  16 70,9 1 5  4,77 1 5  1 5,6 
Md' 10 71,8 10 4,06 0,1 1 4  10 12,8 
M� 1 3  83,4 1 3  5,04 1 3  1 6,0 
C d'  1 6  87,2 0,02 + 15 4,97 0,53 1 5  14,6 
c �  16 70,9 15 4,77 1 5  1 5,6 

Tabe/ 49 Hydroxyproline in het serum in yfml. Statistische vergelijkingen 

Marfan-effect Sexe-effect Leeftijd-effect 

Leeftijd G N M p s G N M p s G N M p s Leeftijd 

0-10j Md' 3 64,52 0-1 8j Md' 9 51,52 >0,1 Md' 3 64,52 0,10 0-10j 
C d'  5 69,00 M� 4 59,88 Md' 6 46,52 10-18j 
M� 1 C d' 5 69,0 M� 1 0-10j 
c �  3 c �  3 67,9 M� 3 10-18j 

Md' +� 4 64,33 C d' 5 69,00>0,05 0-10j 
Cd'+� 8 68,59 C d'  8 73,28 10-18j 

c �  3 67,90 0,62 0-10j 
c �  1 1  72,15 10-18j 

10-18j Md' 6 46,52 0,01 + +  Md' 6 46,52 0,1 Md' 6 46,52 0,1 10-18j 
C d' 8 73,28 M� 3 58,60 Md' 3 57,72 1 8-40j 
M� 3 58,60 0,06 ± C d'  8 73,28 0,59 M� 3 58,60 1 0-1 8j 
c �  1 1  72,15 c �  1 1  72,15 M� 3 53,50 1 8-40j 

0-1 8j M� 4 59,88 0,10 C d'  8 73,28 0,10 1 0-1 8j 
c �  14 71 ,24 C d'  5 57,50 1 8-40j 

c �  1 1  79,37 0,06 1 0-18j 
c �  3 56,10 1 8-40j 

1 8-40j Md' 3 57,72 Md' 3 57,72 Md' 3 57,72 1 8-40j 
C d'  5 57,50 M� 3 53,50 Md' 4 53,79 >40j 
M� 3 53,50 C d'  5 57,5 M� 3 53,50 1 8-40j 
c �  3 56,10 c �  3 56,1 M� 4 50,22 >40j 

C d'  5 57,5 1 8-40j 
C d'  9 66,0 >40j 
c �  3 56,2 1 8-40j 
c �  8 52,9 >40j 

>40j Md' 4 53,79 Md' 4 53,79 0,1 
Md' 9 66,0 M� 4 50,22 
M� 4 50,22 C d'  9 66,0 0,01 + +  
c �  8 52,90 c �  8 52,9 
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� 
N Marfan l-Il 0'1 

Leeftijd G N M 

6-lOj MlO' 3 51 ,66 
M20' 9 46,46 

M1<f 6 45,87 
M2� 3 34,78 

1 0-18j MlO' 12 81 ,60 
MlO' 5 76,72 
M1� 6 47,25 
M2<f 3 53,93 

1 8-30j MlO' 9 42,22 
M20' 2 48,24 
Ml<f 4 39,68 
M2<f 2 46,01 

M10'+<f 13 41,44 
M20'+<f 4 47,1 2  

> 30j MlO' 10 
MlO' 1 
M1<f 1 1  28,13 
M2<f 9 29,54 

Tabe/48 Hydroxypro/ine in de urine in mg/24 uur. Statistische vergelijkingen 

Marfan-effect 

p s G N M p s G N 

>0,1 - MlO' 3 51 ,66 0,02 + MO' 12 
MlO' 9 46,46 M<f 9 
C O'  6 22,94 

>0,1 - Ml<f 6 45,87 0,05 + C O'  6 
M2� 3 34,78 c �  3 
c �  3 24,62 

0,27 - MO' 1 7  80,16 0,006 + +  MO' 17 
C O'  1 3  38,58 M<f 9 

- M� 9 50,13  0,00001 + + c Ö' 1 3  
c �  1 7  33,09 c <f 17  

- MO' l l  43, 1 1  0,0019 + MO' 1 1  
C O'  6 29,36 M<f 6 

- M<f 6 41,79 0,037 + C O'  6 
c �  6 30,20 c �  6 

-

MO' 1 1  35,07 0,012 + MO' 1 1  
C O'  1 9  26,08 M<f 20 

0,62 - M<f 20 28,77 0,94 - c Ö' 1 9  
C <f 23 25,12 C <f 23 

Sexe-effect 

M p s G N M 

47,76 0,27 - MO' 12 47,76 
42,24 MO' 17 80,16 

22,94 - M� 9 42,34 
24,62 M� 9 50,13 

C O'  6 22,94 
c Ö' 13 38,58 
c �  3 24,62 
c �  11 33,01 

80,16 0,055 + MO' 17 80,16 
50,13 
38,58 0,16 
33,01 

43, 1 1  0,61 
41 ,79 
29,36 
30,20 

35,07 0,10 
28,77 
26,80 0,39 
25,12 

MO' 1 1  43, 1 1  
- M� 9 50,13 

M� 6 41,79 
c Ö' 13 38,58 
C O'  6 29,36 
c � 17 33,01 
c �  6 30,20 

- MO' 1 1  43,1 1  
MO' 1 1  35,07 

- M<f 6 41 ,79 
M� 20 28,77 
C O'  6 29,36 
c Ö' 19 26,80 
C <f 6 30,20 
c �  23 25,12 

Leeftijd-effect 

p s Leeftijd 

0,016 + 6-lOj 
10-18j 

0,1 1 88 - 6-10j 
10-18j 

0,0652 + 6-lOj 
1 0-18j 

0,08 - 6-lOj 
10-18j 

0,012 + + 10-18j 
1 8-30j 

- 1 0-1 8j 
1 8-30j 

- 10-18j 
1 8-30j 

- 10-18j 
1 8-30j 

0,027 + 1 8-30j 
>30j 

0,015 + 1 8-30j 
> 30j 

- 1 8-30j 
>30j 

0,095 - 1 8-30j 
>30j 



Hydroxyproline in het serum (tabel 49). Hiervoor geldt dezelfde indeling als 
voor het hydroxyproline in de urine, alleen vervalt de eerste kolom. 

Wij vestigen er nog de nadruk op, dat dit hele onderzoek niet opgezet is als 
een statistisch onderzoek in engere zin, waarvoor ook de condities ontbreken. 
In deze statistische beschouwing van het klinisch onderzoek werden gebruikt 
de toetsen van Wilcoxon, Kvuskal-Wallis en Spierman. 

8. D E  C O N C L U SIES U I T  D E  UI TSLAGEN 

A. Het mucoproteïdengehalte van het serum 

Marfan- Controles. Een significant verschil werd hier alleen gevonden in de 
groep mannen van 6-10 voor de eiwit- en tyrosinebepaling, ten gunste van 
controles 
de groep vrouwen van 6-10  voor de eiwitbepaling, ten gunste van Marfan 
de groep vrouwen van 1 8-30 voor de koolhydraatbepaling, ten gunste van con
troles 
de groep mannen boven de 30 voor de tyrosinebepaling, ten gunste van con
troles. 

Man- Vrouw. Een significant verschil werd hier alleen gevonden in 
de groep controles van 6-10 voor de tyrosinebepaling, ten gunste van de man, en 
de groep controles oudsr dan 30 voor de eiwitbepaling, ten gunste van de man. 

Jonger-Ouder. Een significant verschil werd hier alleen gevonden in 
de groep van 6-10 Marfan & t.o.v. de groep 10-18 voor de tyrosinebepaling, 
ten gunste van de oudere 
de groep van 6-10 controles & t.o.v. de groep 10-18 voor de ei�it- en tyrosine
bepaling, ten gunste van de jongere 
de groep van 10-1 8 Marfan Ijl t.o.v. de groep 1 8-30 voor de eiwitbepaling, ten 
gunste van de jongere 
de groep van 10-18 controles & t.o.v. de groep 1 8-30 voor de eiwitbepaling, 
ten gunste van de oudere 
de groep van 18-30 Marfan Ijl t.o.v. de groep boven de 30 voor de eiwitbepa
ling, ten gunste van de oudere 
de groep van 18-30 controles & t.o.v. de groep boven de 30 voor de tyrosine
bepaling, ten gunste van de oudere en 
de groep van 1 8-30 controles Ijl t.o.v. de groep boven de 30 voor de tyrosine
bepaling, ten gunste van de oudere. 

Samenvattend is geen enkel verschil significant afwijkend in alle drie bepa
lingen, en is de richting van het éne verschil soms, buiten verwachting, tegenge-
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steld aan die van het andere, hetgeen ook blijkt uit de figuren 36 en 37. Wij me
nen dus geen duidelijke eensluidende afwijking in het mucoproteïdengehalte van 
het serum gevonden te hebben bij het syndroom van Marfan en verrichtten de 
bepaling dus ook niet bij de groepen F, H en K. 
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Fig. 36 Serummucoproteïden naar eiwitgehalte bij Marfan en controles in mg/100 ml. 

B. De hydroxyproline-uitscheiding met de 24-uurs urine 

Marfan I-Marfan IJ. Hiertussen bestaan geen significante verschillen. 
M arfan-Controles. Hiertussen zijn de verschillen significant voor alle groepen, 

behalve voor de vrouwen boven de 30 jaar. Steeds is er een hogere uitscheiding 
voor de Marfan groep, ook bij die vrouwen boven de 30 jaar. 

Helaas komen ook normale uitslagen bij de individuele Marfan patiënten 
voor, en ongewoon hoge bij sommige controlepersonen. 

De percentages waarin de Marfan patiënten in de verschillende groepen de 
hoogste normaalwaarde overschrijden zijn weergegeven in figuur 38. 

Man- Vrouw. Slechts in de Marfan groep van 10-1 8 jaar is er een significant 
hogere uitscheiding van hydroxyproline bij de man. In de andere groepen blijkt 
deze uitscheiding bij de man ook meestal hoger dan bij de vrouw, zowel bij de 
controles als bij de Marfan patiënten, en het sexe-effect is bij de laatstge
noemden sterker. 

Jonger- Ouder. De hogere hydroxyproline-uitscheiding in de jaren 10-18, zo
als die in de literatuur wordt aangegeven, vinden wij hier zowel bij de Marfan 
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groep als bij de controles fraai en constant terug, zoals ook uit de :figuren 38 en 39 
blijkt. De verschillen waren significant voor de groepen Marfan � en contro
les � van 6-10 t.o.v. 10-18, ten gunste van de oudere, Marfan � van 10-18 
t.o.v. 18-30, ten gunste van de jongere, en Marfan � en � van 18-30 t.o.v. 
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boven de 30, ten gunste van de jongere. Het leeftijdeffect was bij Marfan ster
ker dan bij de controles. 

Samenvattend vonden wij een uitgesproken significant verhoogde hydroxy
proline-uitscheiding bij het syndroom van Marfan, vooral bij mannen van 
10-18 jaar. Tevens was er bij de mannen over het algemeen een hogere uitschei
ding dan bij de vrouwen, vooral bij het syndroom van Marfan, en was de uit-
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Fig. 39 Hydroxyproline-uitscheiding met de urine bij Marfan en controles in 
mg/24 uur. 

scheiding van alle groepen het hoogst tussen 10-18 jaar en wederom vooral bij 
de Marfan patiënten. 

De verhoogde hydroxyproline-uitscheiding bij het syndroom van Marfan 
vormt, vooral onder de 30 jaar, een belangrijk  diagnostisch hulpmiddel, zonder 
dat zij op zich ons in staat stelt de diagnose te stellen of uit te sluiten bij de 
individuele patiënt. 

Blijkens onze controleproeven op de bepaling blijkt het aanbeveling te ver
dienen de patiënt vijf dagen op een gelatine-arm dieet te zetten, de laatste drie 
dagen hiervan de urine te laten verzamelen per 24 uur en de bepalingen zo snel 
mogelijk te verrichten. 

Hydroxyproline-uitscheiding bij de groepen F, H en K (tabel 45) 
Kijken we eerst naar de uitscheiding in de groep K, dan blijkt deze alleen bij 

een meisje van zeven jaar (K8) met enige habitusafwijkingen die zouden kunnen 
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passen bij het syndroom van Marfan - welk meisje een dochter is van FcU, die 
zelf ook een verhoogde uitscheiding heeft (60,69 mg) - buiten het normale 
grensvlak te vaUen. Tevens is de uitscheiding gemiddeld wat hoog in de groep 
mannen van 10-18, doch dit wordt hoofdzakelijk bepaald door de aanwezig
heid in de groep van K l9, een jongen van 17  jaar met duidelijk cardiale 
afwijkingen die het meest deden denken aan een pulmonaalstenose, en boven
dien met een peeten excavatus en overbeweeglijke gewrichten, slappe oren en 
een dolichocéfalie, doch zonder verdere duidelijke symptomen van het syn
droom van Marfan. 

In de groep F is de uitscheiding van hydroxyproline normaal te noemen, be
halve bij vijf personen, en wel : 

Fal ,  een meisje van 6 jaar met een congenitale lensluxatie, die een uitschei
ding had van 42,97 mg/24 uur en wier vader, Fa 14, een normale uitscheiding had. 

Fa6, een jongen van 141/z jaar met een congenitale lensluxatie, die een uit
scheiding had van 74, 14 mg/24 uur. Helaas hebben wij hier geen medewerking 
gekregen voor een verder familie-onderzoek. 

Fa3, een meisje van 10  jaar met een familiaire lensluxatie, die een uitschei
ding had van 65,02 mg/24 uur. Zij was opvaUend veel langer en slanker dan 
haar tweelingzuster Fa2, die een normale uitscheiding had (stamboom 25). 

Fa9, een jongen van 1 8  jaar, die een uitscheiding had van 5 1 ,60 mg/24 uur 
en bij wie gedacht werd aan het syndroom van Marchesani. Hij had, evenals 
zijn zuster, die een normale uitscheiding had, geen enkele habitusafwijking van 
het syndroom van Marfan, doch juist de tegengestelde lichaamsbouw. 

Fel l ,  een man van 3 1  jaar, die dus, evenals zijn dochter K8, een verhoogde 
uitscheiding (60,64 mg) had. Hij vertoonde duidelijk de habitusafwijkingen 
passend bij het syndroom van Marfan, doch had geen evidente cardiovascu
laire afwijkingen of lensdislocaties. Wél had hij een retina laporina. 

OpvaUend is, dat dus al deze vijf patiënten oogafwijkingen hadden. Vast 
staat dat zij geen endocrine- of botafwijking hadden, die hun verhoogde 
hydroxyproline-uitscheiding verklaart, en slechts als zij en hun nakomelingschap 
verder vervolgd worden zou uit te maken zijn of dit toch gevallen van het syn
droom van Marfan zijn. 

In de groep H, waarin dus zijn samengevat de familieleden (Fam.) die op kli
nische gronden als normaal betiteld moesten worden, is de hydroxyproline
uitscheiding duidelijk verhoogd. 

Statistisch ontstaat bij vergelijking van deze groep (Fam.) met de controles 
en met de patiënten van Marfan het volgende beeld (tabel 50) : 
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Tabel 50 Vergelijking van de hydroxyproline-uitscheiding bij de familieleden, de controles en 
de patiënten met het syndroom van Marfan 

Leeftijd G N M R p s 

0-10 Fam. d' 3 40,47 23 Ul = 1 0,03 + 
c Ö' 6 22,94 22 U2 = 1 7  
Fam. éJ' 3 40,47 23 U1 = 25 T = 1,01 
M Ö' 12 44,76 103 U2 = 1 1  
Fam. � 4 54,09 22 U1 = 12 0,1 n.s. 
c � 3 24,62 6 U2 = 0 groep te klein 
Fam. � 4 54,09 33 U1 = 13 groep te klein 
M � 9 42,14 38 U2 = 23 groep te klein 

0-18 Fam. d' 5 62,23 92 T = 2,09 + 
c Ö' 19 33,64 208 
Fam. éJ' 5 62,23 77 U1 = 83 T = 0,512 
M Ö' 29 66,74 518  U2 = 62 

10-1 8 Fam .� 4 83,20 70 T = 2,57 + 
c � 1 7  33,01 161 
Fam. � 4 83,20 37 UI = 9 
M � 9 50,63 54 U2 = 27 

> 1 8  Fam. d' 3 40,27 68 T 1 ,81 
c Ö' 25 27,41 338 
Fam. d' 3 40,27 44 T 0,467 
M Ö' 22 39,14 281 

> 30 Fam. � 7 34,13 1 1 1  T 0,12 
c � 23 25,12 355 
Fam. � 7 34,13 78 T 0,56 
M � 20 28,77 290 

G = groep, N = aantal patiënten in die groep, M = groepsgemiddelde, R = ranggetal-
Jen, S = significantie, U, T en P zijn statistische begrippen. 

Uit deze tabel blijkt dat 
a. de gemiddelden in de Fam. groep steeds hoger liggen dan bij de controles, 

zowel bij mannen als bij vrouwen ; 
b. de verschillen tussen deze groepen tot de achttien jaar significant zijn en 

hierna kleiner worden ; 
c. er tussen de groepen familieleden en Marfan patiënten geen significante 

verschillen bestaan, en dat beurtelings de uitscheiding hoger ligt bij de familie
leden en bij de Marfan groep. 

Dit is wel een zeer verrassende uitslag te noemen. Hoe zulks precies verklaard 
zou moeten worden is nog niet duidelijk, tenzij men al deze familieleden met 
een verhoogde hydroxyproline-uitscheiding tot de formes frustes van het syn
droom van Marfan zou willen rekenen, hetgeen voorlopig nog wat ver gaat. 

De duidelijk verhoogde uitscheiding van hydroxyproline bij familieleden van 
Marfan patiënten, die op klinische gronden niet als patiënten beschouwd 
mochten worden, schept een afstand tussen deze verhoogde hydroxyproline-
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uitscheiding en het klinische beeld van het syndroom van Marfan. Anderzijds 
pleit het feit, dat wij bij ons onderzoek van allerlei groepen personen alleen een 
verhoogde hydroxyproline-uitscheiding vonden bij de patiënten met het syn
droom van Marfan of hun familieleden, weer wél voor een samenhang tussen 
het syndroom van Marfan en deze verhoogde uitscheiding van hydroxyproline 
met de urine. 

Men zou als hypothese kunnen denken aan een "inborn error ofmetabolism", 
die als één symptoom de verhoogde hydroxyproline-uitscheiding kan hebben 
en als een ander symptoom het klinische beeld van het syndroom van Marfan, 
hetgeen ook een verklaring zou vormen voor de normale hydroxyproline-uit
scheiding bij sommige patiënten met het klinische beeld van het syndroom van 
Marfan. Beide symptomen zouden dan dus niet obligaat zijn, en het klinische 
beeld van het syndroom van Marfan zou niet veroorzaakt worden door de 
stoornis in de hydroxyproline (collageen-)stofwisseling. 

Een verder uitgebreid onderzoek in deze lijkt zeker aangewezen, waarbij de 
hydroxyproline-uitscheiding bij een veel groter aantal van deze "normale" fami
lieleden dient te worden nagegaan, en tevens of deze familieleden of hun kin
deren in de toekomst geen klinische tekenen van het syndroom van Marfan 
gaan vertonen. 

Uiteraard is het interessant om te weten of ten eerste de "normale" familie
leden met een verhoogde uitscheiding van hydroxyproline stammen uit die 
families waar óók bij de patiënten van Marfan de hoogste uitscheiding gevonden 
werd, en ten tweede ook of er inderdaad sprake is van een familiair niveau van 
hydroxyproline-uitscheiding in deze stambomen. 

Hierom hebben wij de hydroxyproline-uitscheiding nog per familie bezien en 
in tabel 51 gerangschikt naar leeftijd en geslacht. 

Vóór een negatief antwoord op de eerste vraag pleiten de stambomen IV, V, 
VI en XXI, waar naast een niet of matig verhoogde uitscheiding bij de Marfan 
patiënten een opvallend hoge hydroxyproline gevonden wordt bij hun "nor
male" familieleden. Bij de stambomen I en VIII zijn er hoge uitscheidingen voor 
beide groepen. 

Vóór een familiair bepaald uitscheidingspatroon zouden pleiten de stambo
men I, VIII, XII, XXIX en XXX met een relatief hoge uitscheiding, en de 
stambomen IV, V en IX met een relatief lage uitscheiding. 

Tégen zulk uitscheidingspatroon pleiten de normale uitscheiding van de twee 
jongste jongens in stamboom I en die van het jongste meisje in stamboom IV, 
en ook het beloop der uitscheiding in de stambomen VI en XXI. 

Een definitief antwoord is op beide vragen niet te geven, doch de meeste ge
gevens pleiten voor een negatief antwoord op de eerste en voor een positief op 
de tweede vraag. 
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Tabel 51 Hydroxypro/ine-uitscheiding met de urine in mg/24 uur per familie gerangschikt L = leeftijd M = man V =  vrouw 

ST I ST II ST IV ST V ST VI ST VIII 

L M L V L M L V L M L V L M L V L M L V L M L V 

4 38,71 3 42,75 12 109,69 6 45,72 5 24,40 4 21,97 
H 6  C 3  c 19 Ec 7 Ec 4 B I  

4 29,80 9 42,00 8 41,65 7 38,21 
H 5  Ec l O  Ec 8 C 7  

5 58,52 5 59,12 12 54,16 10 52, 13 10 58,70 9 35,25 10 1 30,67 
Ec 3 H 5  Ec 14 Ec 12 C 1 1 H 53 H 1 5  

6 55,97 17 46,97 1 2,5 70,78 15 100,52 14 44,72 1 3  68,86 
Ec 4 c 31  H 18  H 22 Ea 7 C 22 

8 45,23 1 7  89,21 1 7  35,55 14 101 ,80 
E 9  H 24 C 30 Ea 1 8  

8 52,91 18 49,72 
H l l Ec 19  

1 1  79,62 1 1 ,5 32,86 26 36,48 30 16,59 26 20,79 
c 15  H 17  C 41 Ee 20 C 40 

1 1  1 26,65 12 145,77 30 34,16 31  28,04 
Ec 13 c 18 C 43 H 33 

31  45,94 1 7  41,34 33 30,75 
C 44 C 29 C 46 

36 59,55 39 25,35 40 18,72 
C 47 C 48 H 34 

42 43,78 45 47,76 46 26,98 49 30,60 45 37,58 45 31 ,72 
H 35 H 36 Eb 2 C 53 c 51 Ea 14 

73 1 6,67 45 29,76 44 30,33 46 1 7,83 49 29,06 
c 51 Ea 13 Ec 12 H 38 C 54 

70 23,69 70 23,62 48 21 ,86 
C 57 Ea 1 8  C 52 

50 20,1 8  
E a  17  

51  82,80 
H 42 

57 1 8,97 
D 7  

60 20,65 
H 43 

60 3 1,27 
Ec 23 



Tabe/51 

ST IX ST XII ST XXI ST XXIX ST XXX 

L M L V L M L V L M L V L M L V L M L V 

6 46,69 6 21,05 3 38,89 3 Ea 3 3 62,49 2 45,80 
Ec 5 Ea 4 Ea 1 Ea 2 C l  

8 31,41 9 81 ,84 9 40,49 
A 2  H l2 Ea 5 

12 67,47 1 3  70,60 1 1  98,48 
Ec 1 5  E b  1 H 16  

14  47,92 
C 14 

1 8  46,76 20 51,38 18 41,47 29 50,55 
c 1 8  H 28 Ec l 8  Ea 1 0  

2 3  39,62 
C 38 

45 26,52 45 42,12 
D 6  Ec 22 



C. Het hydroxyprolinegehalte van het serum (fig. 40) 

Marfan-effect. Behalve bij de mannen van 1 8-40, lag overal de spiegel van 
het hydroxyproline in het serum bij de Marfan patiënten lager dan bij de 
controles, doch de verschillen waren slechts significant in de groep van 10-1 8 
jaar, en wel vooral bij mannen. 
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Fig. 40 Hydroxyproline in het serum bij Marfan en controles in yfm/ 

Sexe-effect. Dit was slechts significant in de controlegroep boven de 40 jaar, 
en wél ten gunste van de man. Opvallend waren de lage spiegels bij de jonge 
mannen in de Marfan groep. 

Leeftijdeffect. Dit was nooit significant. Opvallend is de top op de leeftijd 
van 10-18 bij de controles van beide sexen, en het dal op de leeftijd van 10-18 
bij de mannelijke Marfan patiënten. 

Opmerkelijk is dus, dat de hydroxyproline-uitscheiding met de 24-uurs urine 
het hoogst is, en tevens de serumspiegel van hydroxyproline het laagst, bij de 
mannelijke Marfan patiënten van 10-18 jaar. 

Als men nu (tabel 52) de urine-uitscheidingen rangschikt van laag naar hoog 
bij de Marfan patiënten, en men zet hiernaast hun serumspiegel aan hy
droxyproline, dan kan men zien dat bij de man een hoge urine-uitscheiding cor
releert met een lage serumspiegel, doch dat bij de vrouw de hoogten der beide 
uitkomsten meer parallel lopen. 

De correlatie bij de man is significant (P = 0,05, Vv = -0,47) negatief vol
gens de rangcorrelatie naar Spierman, doch die bij de vrouw niet (Vv= + 0,2). 
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Deze gegevens doen denken aan eenfunctiestoornis der niertubuli. Wij vinden 
het te ver gaan om hierbij de recent gevonden nierafwijkingen bij het syndroom 
van Marfan als argument te gebruiken. Wél willen wij nog even aanhalen, dat 
bij de proeven van Keizer (288D, zie pag. 1 94) parathormoninjecties leidden 
tot een verhoging van de hydroxyproline-uitscheiding met de urine zonder dat 

Tabe/ 52 Vergelijking van urine- en serumhydroxyproline per patiënt 

Hydroxyproline 

Man Vrouw 
Urine Serum Urine Serum 

23,1 3  76,2 1 8,98 54,4 
29,06 63,8 26,16 65,0 
31,40 61,2 26,52 42,0 
31 ,72 41,6 26,98 45,7 
42,00 72,1 33,05 48,6 
43,34 48,6 41,34 50,8 
47,92 43,0 41,47 61,0 
51 ,88 64,4 41,65 63,7 
56,50 58,8 42,12 59,0 
56,50 50,0 52,70 50,8 
67,47 55,0 70,60 60,0 
72,51 45,3 
91 ,58 42,4 

126,65 37,5 
129,93 44,0 
145,77 57,2 

hierbij de serumspiegels van hydroxyproline veranderden. Dit zou erop wijzen 
dat parathormon de terugresorptie van hydroxyproline in de tubuli beïnvloedt. 

Tevens wijzen we nog op de proeven van Schäfer en Scriver (490D, pag. 212), 
waarbij ook een verhoogde hydroxypro1ine-uitscheiding bij een normaal serum 
hydroxyproline gevonden wordt. In verband met deze proeven zou het interes
sant zijn te weten hoe de proline- en glycine-uitscheiding bij de Marfan pa
tiënten is. De eerste zou volgens Lekieffre (3 14C, pag. 224) verhoogd zijn. 
E. Bij de aminozuur-elektroforese bij vijf Marfan patiënten werden geen dui
delijke afwijkingen in de andere aminozuren gezien. 
D. De bepalingsmetkode van Berry is natuurlijk een grove methodiek, doch wij 
konden het niet geheel met Berenson eens zijn toen hij zei (79C), dat het nega
tief uitvallen van de reactie bij de Marfan patiënten, in tegenstelling tot een 
positiviteit bij de patiënten met de ziekte van Hurler, wel zou liggen aan het feit 
dat er bij Marfan minder MPS uitgescheiden worden. Bij het syndroom van 
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Hurler zou de uitscheiding van zure mucopolysacchariden tien maal of nog meer 
verhoogd zijn (pag. 1 88), en Berenson vond aanvankelijk bij Marfan een twintig
tot veertigvoudige verhoging. Later vond Berenson de uitscheiding van MPS 
bij het syndroom van Marfan slechts twee tot vier maal verhoogd (79P). De 
uitgescheiden MPS bij deze twee afwijkingen verschillen echter kwalitatief. 
F. Dat het neuraminezuurgeha/te in het serum normaal bleek, past goed bij het 
vinden van een niet afwijkend serummucoproteïdengehalte. 

9. E N I G E  S P E C I A L E  PROEVEN EN B E P A L I N G E N  

A. Bij een jongen van 21 jaar met het syndroom van Marfan en bij twee nor
male jonge mannen werd een belastingsproef gedaan met hydroxyproline en 
gelatine per os, met het volgende resultaat (tabel 53) : 

Tabel 53 Invloed van hydroxyproline en gelatine per os op urine- en serumhydroxyproline 

Urine HOPR Urine 
Hydroxyproline 
6 gram per os 
om 8,30 uur 

Gelatine 
28 gram per os 
om 8,00 uur 

8-14 uu') 
14-20 uur 29 16  
20- 2 uur ' 

2- B uur 

8-14 uu') 
14-20 uur 70 1 8  
20- 2 uur ' 

2- 8 uur 

Patiënt 

Serum 
64,4 y 
68,4 
68,9 
64,8 
79,7 

67,1 58,3 
85,5 79,6 
74,3 73,8 
78,3 73,8 

73,4 
Basale 24-uurs uitscheiding 28,60 mg 

Controle I Controle 11 
Urine Serum Urine Serum Serum 
20,13  mg 51 ,3 13,41 52,4 8.30 uur 

8,95 82,1 18,13 63,7 9.30 uur 
7,10 63,6 13,59 52,5 10.30 uur 
2,80 62,3 6,61 45,0 1 1 .30 uur 

62,3 45,8 12.30 uur 
53,55 45,7 76,47 52,5 8.00 uur 
12,64 59,2 7,44 60,1 10.00 uur 
12,07 54,2 8,73 55,9 12.30 uur 
4,74 53,2 9,66 49,1 14.00 uur 

49,2 50,0 16.00 uur 
32,49 mg 31 ,64 mg 

Er is inderdaad geen duidelijk verschil in reacties tussen de patiënt en de 
controles. 

B. Bij een patiënt werd gedurende zes dagen 1 gram vitamine C gegeven en 
werden de serummucoproteïden op de dagen 1, 3 en 6 bepaald : 

Dag 1 
Dag 3 
Dag 6 

E 

74,9 
67,0 
67,0 

Wij vonden dus geen evidente daling. 
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4,7 
4,4 
5,0 

KH 

15,2 
14,6 
1 5,3 



C. Bij enige patiënten met endocrine of botziekten uit de Interne Kliniek 
van het Academisch Ziekenhuis te Groningen werd de hydroxyproline-uitschei
ding met de urine in mg per 24 uur bepaald, met het volgende resultaat, dat in 
overeenstemming is met de gegevens uit de literatuur (fig. 41 ). 
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Fig. 41 Hydroxyproline-uitscheiding met de urine bij verschillende ziekten in mg/24 uur 

10. E N I G E  S P E C I A L E  STA T I S T I S C H E  V E R G E L IJ K I N G EN 

Deze hebben alle betrekking op de verhouding tussen de hydroxyproline
uitscheiding met de 24-uurs urine en verschillende symptomen van het syndroom 
van Marfan. In een aantal gevallen valt een vergelijking nauwelijks te trekken, 
omdat het symptoom zo frequent was, dat te weinig patiënten het niet hadden. 

A. Een vergelijking tussen de groep Marfan patiënten mét en die zónder 
oogafwijkingen (tabel 54) leert al uit de gemiddelden van de hydroxyproline
uitscheiding per groep, dat hier geen statistisch significante verschillen te ver
wachten zijn, en er valt zelfs geen constante tendens in één richting te zien. 

B. Ook het al of niet stammen uit een familie met Marfan patiënten geeft 
geen significant verschil in de groepen voor wat betreft de hydroxyprolines 
(tabel 55). 

C. Een vergelijking tussen de groep Marfan patiënten met en die zónder 
cardiovasculaire afwijkingen was niet mogelijk. 
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Tabe/ 54. Hydroxyproline in mg/24 uur 

Vergelijking van de groepen Marfan patiënten met en zonder positieve oogafwijkingen 

Met Zonder 

Leeftijd Man Vrouw Man Vrouw 

0-10 jaar. 31 ,41 66,50 42,00 29,36 
72,51 21,97 45,23 29,40 
60,50 45,80 22,13 41 ,65 
59,55 39,76 58,52 G 31,80 
62,49 42,75 55,97 
21,05 57,08 46,69 
40,49 38,21 45,72 

G 49,71 mg 38,89 G 45, 18 
G 43,87 

10-18 jaar . 38,13 43,18 126,65 52,70 
51,08 48,14 54,61 70,60 

129,93 44,95 67,47 52,1 3  
79,63 47,38 33,05 G 58,54 

145,77 55,27 G 70,45 
109,69 53,43 
100,85 41,34 
69,86 44,72 
68,86 20,79 
93,90 50,55 
35,55 G 44,98 
46,97 

101 ,80 
G 82,46 

1 8-30 jaar. 43,05 20,79 56,86 41 ,47 
39,88 50,55 49,72 
39,62 G 35,67 G 53,28 
38,96 
36,84 
46,74 

G 40,85 

Boven 30 jaar. 43,34 20,90 31,40 26,52 
45,94 38,28 25,29 1 8,97 
59,55 34,16 G 28,35 26,98 
37,58 38,36 16,59 
30,60 30,75 42,14 
29,06 25,35 31 ,27 
34,64 28,32 G 27,08 
1 6,67 21,86 
31 ,72 23,69 

G 36,57 32,07 
30,33 
29,67 
20,1 8  
23,62 

G 28,40 
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Tabe/ 55 Hydroxyproline-uitscheiding in mg/24 uur 

Vergelijking van de hydroxyproline-uitscheiding van Marfan patiënten 
met en zonder één of meer positieve familieleden 

Met Zonder 

Leeftijd Man Vrouw Man Vrouw 

0-10 jaar . 31 ,41 66,50 60,50 39,78 
21,97 45,80 59,55 29,36 
72,51 42,75 G 60,03 G 34,57 
57,08 38,21 
21,05 38,89 
40,49 62,49 
22,1 3  24,40 
58,52 41 ,65 
55,97 G 45,03 
46,69 
45,72 
45,23 
42,00 

G 43,14 

10-18 jaar . 38,13 44,95 51 ,08 52,70 
79,62 55,27 129,93 43,18 

145,77 41,34 100,85 48,14 
109,69 44,72 93,90 35,04 
68,86 70,60 G 93,94 47,38 
47,92 52,31 53,43 
35,55 G 5 1,53 G 46,65 
46,97 

101 ,80 
126,65 

G 80,10 

1 8-30jaar . 39,62 20,79 43,05 
36,84 50,55 39,88 
46,74 41 ,47 38,96 
49,72 G 37,60 56,86 
54,61 G 44,69 
67,47 
33,05 

G 46,86 

Boven 30 jaar 45,94 20,90 1 8,97 43,34 38,28 
59,55 34,16 32,07 34,64 28,32 
37,58 38,36 30,33 G 38,99 G 33,30 
30,60 30,75 29,67 
29,06 25,35 31 ,72 
16,67 21,86 20,1 8  
31 ,40 23,69 23,62 
25,29 26,52 26,98 

G 34,51 16,59 
G 26,55 
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Een lijstje der gemiddelden uit de groep met de cardiovasculaire afwijkingen, 
met erachter de aantallen per groep, doet hier ook geen verschil van betekenis 
verwachten. 

0-10  jaar 
10-18  jaar 

Man 
43,29 (3) 

1 8-30 jaar 48,69 (3) 

Vrouw 
29,36 (1) 
57, 1 5 (3) 

ouder dan 30 jaar 33,34 (3) 23,37 (5) 
D. De verschillende habitusafwijkingen hebben wij ook bezien en wij vonden 

voor geen enkele een statistisch significante samenhang met de hydroxyproline
uitscheiding. We zullen ons dus beperken tot enige korte opmerkingen : 

a. procentuele /engtetoename: lichte, doch ioconstante verhoging der hy
droxyprolines bij sterke lengtetoename 

b. Verhouding van de absolute middenvinger- en armlengte: geen samenhang 
met hydroxyproline-uitscheiding 

c. Procentuele toename van de absolute armlengte: licht verband in positieve 
zin (hogere hydroxyprolinewaarden bij sterkere verlenging) doch inconstant en 
niet significant 

d. Procentuele toename van de absolute middenvinger/engte: als c 
e. Gehemelte-afwijkingen: geen enkel verband 
f. Oorafwijkingen: geen enkel verband 
g. Sternumafwijkingen: geen enkel verband 
h. Wervelko/omafwijkingen: geen enkel verband 
1. Overbeweeglijke gewrichten: vergelijking moeilijk te trekken, doch waar

schijnlijk geen verband 
j .  Onderontwikkelde spieren: geen enkel verband 
k. Onderontwikkeling subcutaan vet: vergelijking moeilijk te trekken, doch 

waarschijnlijk geen verband 
I. Maten: geen enkel verband 
m. Hand- + middenvinger/engte: licht positiefverband tussen het toegenomen 

zijn tot positief, doch niet met de graad van positiviteit 
n. Habitusgeta/: licht positiefverband met toename tot boven de 5, doch niet 

met de graad van deze toename 
Samenvattend is er geen statistisch significant verband tussen de hydroxypro

line-uitscheiding met de urine per 24 uur en de individuele symptomen van het 
syndroom van Marfan te vinden. Het verband dat er hier en daar is, is boven
dien nog zwak en inconstant. 
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S A M ENVATTING 

In dit proefschrift werd een poging ondernomen om via een uitgebreide lite
ratuurstudie en een eigen klinisch en biochemisch onderzoek te komen tot een 
beter inzicht in het syndroom van Marfan. 

Na een historische inleiding werden het klinische beeld, de pathologisch-ana
tomische bevindingen en de hereditaire aspecten zo volledig mogelijk besproken. 
Vervolgens werden de aetiologie en de pathogenese in historische volgorde be
schouwd, en de nadruk kwam daarbij te liggen op de moderne theorieën, die 
de oorsprong van het syndroom zoeken in een afwijking in een bepaalde bind
weefselsoort of in de stofwisseling van het bindweefsel. 

De bindweefselstofwisseling - een nog grotendeels onontgonnen gebied - is 
behandeld in een apart hoofdstuk, mede omdat het eigen biochemisch onder
zoek dit gebied raakt. 

Het eigen klinisch onderzoek omvat 247 personen. 
Van dezen bleken, na een selectie volgens strenge normen, 122 patiënten met 

het syndroom van Marfan te zijn. De rest werd gevormd door hun familieleden 
en door personen bij wie aan de diagnose syndroom van Marfan gedacht was. Al
len werden uitvoerig onderzocht, waarbij ook een aantal lichaamsmaten genomen 
werden om te zien of deze als diagnostisch hulpmiddel bruikbaar zouden blijken. 

Als er meerdere patiënten in één familie voorkwamen, werd een stamboom 
opgesteld, en steeds werd gestreefd naar een zo volledig mogelijk familie-onder
zoek. 

Het belangrijkste biochemisch onderzoek werd verricht bij alle groepen. 
Bij 71 Marfan patiënten en 80 controles werd het serummucoproteïden

gehalte bepaald volgens Winzler. 
Statistisch significante verschillen bleken er niet te zijn, en het neurarnine

zuurgehalte van het serum, dat bepaald werd bij drie ernstige patiënten, bleek 
ook normaal. 

De hydroxyproline-uitscheiding met de 24-uurs urine bleek daarentegen, bij 
een bepaling bij 95 Marfan patiënten en 93 controles, statisch significant ver
hoogd te zijn bij het syndroom van Marfan, en wel bij beide sexen en in alle 
leeftijdsgroepen, behalve bij vrouwen boven de 30 jaar. 

Het bepalen van deze uitscheiding is dus een belangrijk hulpmiddel bij de 
diagnose van niet-familiaire gevallen, zonder ons in staat te stellen de diagnose 

"Marfan" bij de individuele patiënt te stellen of te verwerpen. 
Er was een duidelijk effect op deze uitscheiding van de leeftijd  bij de con

troles, en van sexe en leeftijd bij de Marfan patiënten. In de andere groepen 
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was de hydroxyproline-uitscheiding vrijwel steeds normaal. Alleen bleek zij bij 
de, op klinische gronden normaal genoemde, familieleden van de patiënten even 
sterk verhoogd als bij de patiënten zelf. 

Het hydroxyprolinegehalte van het serum werd, evenals dat van de urine, 
bepaald volgens Neuman en Logan. Het werd onderzocht bij 27 Marfan pa
tiënten en 52 controles, en het bleek bij Marfan verlaagd, hetgeen alleen signi
ficant was in de groep mannen van 10-18 jaar. Er bleek een significante nega
tieve correlatie met de hydroxyproline-uitscheiding in de urine te bestaan bij 
de mannelijke Marfan patiënten. 

Over de mucopolysacchariden in serum en urine zijn de literatuurgegevens 
verdeeld. Wij zelf konden met de kwalitatieve test van Berry geen verhoogde 
uitscheiding ervan met de urine aantonen. 

Voorlopig blijft dus de afwijking in urine- en serumhydroxyproline de enigste, 
voor ons zekere, biochemische afwijking bij het syndroom van Marfan. Het 
lage serumgehalte, in het bijzonder bij patiënten met een hoge uitscheiding in 
de urine, doet denken aan een tubulusfunctiestoornis. 

De significant verhoogde uitscheiding van hydroxyproline bij de klinisch nor
male familieleden, en het ontbreken van enige correlatie tussen de verhoogde 
hydroxyproline-uitscheiding en enig klinisch symptoom bij de patiënten met 
het syndroom van Marfan, doen denken aan de mogelijkheid dat zowel de ver
hoogde hydroxyproline-uitscheiding met de urine als het klinische beeld van 
het syndroom van Marfan, niet obligate symptomen zijn van een "inborn error 
of metabolism", waarvan de juiste aard ons nog ontgaat, doch die wel in het 
bindweefsel gezocht moet worden. 
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S U M M A RY 

In this thesis an essay is undertaken, through extensive study of literature 
and through proper clinical and biochemica! analysis, to achieve a better 
knowledge of the Marfan syndrome. 

After a historica! introduction, the clinical picture, the pathological results 
and hereditary aspects are examined as completely as possible. Besides the 
etiology and the pathogenesis are considered in historica! chronology and with 
a special stress u pon the modern theories, which search the origin of the syn
drome in the deviation of a special kind of connective tissue or of the meta
bolism of the connective tissue. 

The metabolism of the connective tissue, a hitherto rather unexplored field, 
is analysed in a chapter apart, because the proper biochemica! analysis touches 
on it. 

The proper clinical analysis includes 247 persons. 
After a close selection, 122 patients appeared to have the Marfan syndrome. 
The other 125 were relatives of the patients or persons who were suspected 
having the Marfan syndrome. All were carefully examined, and a number of 
corpora! measures were taken to see if they could he used as a diagnostic means. 
A genealogical tree has been elaborated when our research concerned several 
patients of the same family, and we always strived for a complete family in
vestigation. 

The most important biochemica! analyses were made on all the groups. 
With 7 1  Marfan patients and 80 controls the content of serummucoproteids 

was determined according to Winzler. + 
Significant statistica! differences were not noticed and the content of neura
minic acid of the serum, determined in the case of three serious patients, 
appeared equally normaL 

On the other hand, the 24-hours urinary excretion of hydroxyproline, de
termined with 95 patients and 93 controls, appeared to have increased signifi
cantly in the Marfan syndrome in both sexes and in all the groups, except with 
women beyond the thirties. 
This determination of excretion of hydroxyproline is indeed an important aid 
to the diagnosis of unfamiliar cases ; nevertheless it does not enable us to set 
or reject a Marfan diagnosis in the case of the individual patient. 
There was a clear effect of age with the controls, and of age and sex with the 
Marfan patients. In the other groups the excretion of hydroxyproline was 
nearly always normal, but in the case of the relatives, clinically considered as 
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normal, it appeared to have increased at the same rate as with the patient 
himself. 

The hydroxyproline content of the serum, as weii as that of urine, was de
termined according to Neuman and Logan. lt has been examined with 27 Mar
fan patients and 52 controls, and it seemed to have decreased in the case of 
Marfan. 
This decrease was only significant in the male group from ten till eighteen years. 
A significant negative correlation appeared to exist with the excretion of hy
droxyproline in the urine in the case of male Marfan patients. 

The data of literature concerning the mucopolysaccharides in serum and 
urine are divided. 
We ourselves could not demonstrate an increased urinary excretion with the 
qualitative test of Berry. For the time being, the increased urinary excretion 
and the lowered serum content of hydroxyproline remain for us the only 
genuine biochemica! aberration in the case of the Marfan syndrome. 

The low hydroxyproline content of serum, specially with patients with high 
excretion in urine, makes us think of a disturbance of tubular function. 

The highly increased excretion of hydroxyproline with relatives who are 
clinically considered as normal, and the absence of any correlation between 
the increased excretion of hydroxyproline and any clinical symptom of the 
patients with the Marfan syndrome, raise the following hypothesis : both the 
increased urinary excretion of hydroxyproline and the clinical picture of the 
Marfan syndrome are not obligate symptoms of an inborn error of metabolism 
whose nature is not known yet, but which must be searched in the connective 
tissue. 
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RÉS U M É 

Cette thèse a pour but d'obtenir une connaissance plus approfondie du syn
drome de Marfan, et par une étude poussée de la litterature connue sur ce sujet 
et par un examen clinique et biochimique approprié. 

Après une introduetion historique, Ie tableau clinique, les résultats patholo
giques et les aspects héréditaires ont été discutés de façon aussi complète que 
possible. L'étiologie et la pathogénèse sont considérées dans la chronologie 
historique, tout en mettant l'accent sur les théories modernes, qui cherchent 
!'origine du syndrome dans Ie dérangement d'une certaine espèce de tissu con
jonctif ou dans Ie métabolisme du tissu conjonctif. 

Le métabolisme du tissu conjonctif, domaine en grande partie encore inex
ploré, est traité dans un chapitre particulier, parce que !'examen biochimique 
proprement dit touche ce domaine. 

L'examen clinique proprement dit a porté sur 247 personnes. Après sélection, 
opérée suivant des normes strictes, nous avons constaté que 122 d'entre elles 
elles présentaient Ie syndrome de Marfan. Les 125 autres étaient soit des mem
bres de leur familie, soit des personnes soupçonnées d'être atteintes du syn
drome de Marfan. 
Toutes furent examinées minutieusement. Entr'autres, un eertaio nombre des 
mensurations corporelles furent faites pour voir si celles-ei pouvaient éventuelle
ment être utilisées comme moyen diagnostique. 
Quand il s'agissait de plusieurs malades d'une même famille, un arbre généa
logique était dressé, et toujours je me suis efforcé de faire un examen familial 
approfondi. 

Les examens biochimiques les plus importants furent effectués sur tous les 
groupes. 

Chez 71 malades atteints du syndrome de Marfan et dans 80 controles, Ie 
taux des mucoprotéides du sérum fut déterminé suivant Winzler. 

Des différences statistiques significatives ne furent guère constatées et le taux 
d'acide neuraminique du sérum trouvé chez trois malades graves, parût égale
ment normaL 

Par contre, l'excrétion d'hydroxyproline dans l'urine de 24 heures déterminée 
auprès de 95 malades et 93 controles, parût avoir augmenté de façon signifi
cative, dans le syndrome de Marfan, chez les deux sexes en dans tous les groupes 
d'äge, sauf chez les femmes de plus de 30 ans. 
Cette détermination d'hydroxyproline est donc d'une aide importante pour 
le diagnostic chez les cas pas familiaux, sans néanmoins nous mettre à même 

447 



d'établir ou de rejeter une diagnose de Marfan chez Ie rnalade individuel. 
Il y avait une influence nette d'äge chez les controles, et de sexe et d'äge chez 
les malades présentant Ie syndrome de Marfan. 
Dans les autres groupes I'excrétion d'hydroxyproline était presque toujours 
normale ; seulement chez les membres de la familie des malades cliniquement 
considérés comme normaux, elle parût avoir augmenté aussi fortement que 
chez les malades mêmes. 

Le taux d'hydroxyproline du sérum, comme cel de !'urine, était déterminé 
suivant Neuman et Logan. 
Il fut recherché chez 27 malades présentant Ie syndrome de Marfan et 52 con
troles, et ii se montra diminué chez les Marfans, et c'était seulement significatif 
dans Ie groupe d'hommes de 10 à 1 8  ans. 

Une corrélation négative signjficative avec l'excrétion d'hydroxyproline dans 
l'urine parût exister chez les malades présentant Ie syndrome de Marfan du 
sexe masculin. 

Les données de Ia Iittérature en ce qui concerne les muco-polysacchari des 
dans Ie sérum et !'urine sont partagées. II nous était impossible de mettre en 
évidence une excrétion accrue des mucopolisaccharides dans !'urine avec Ie test 
qualitatif de Berry. 

Provisoirement donc, l'écart dans les taux d'hydroxyproline de !'urine et du 
sérum reste, à notre avis, la seule anomalie biochimique certaine dans Ie syn
drome de Marfan. 

Le taux moins élévé d'hydroxyproline dans Ie sérum, en particulier chez les 
patients avec une haute excrétion dans l'urine, fait penser à un dérangement 
de Ia fonction tubulaire. 

L'augmentation significative de l'excrétion d'hydroxyproline chez les mem
bres de Ia familie, cliniquement considérés comme normaux, ainsi que Ie man
que de toute carrélation entre cette excrétion d'hydroxyproline augmentée et 
aucun symptöme clinique chez les malades ayant Ie syndrome de Marfan, font 
penser à Ia possibilité suivante : aussi bien l'excrétion augmentée d'hydroxy
proline dans l'urine que Ie tableau clinique du syndrome de Marfan, sont des 
symptömes pas obligatoires d'un défaut inné du métabolisme, dont Ie caractère 
exact nous échappre encore, maïs qui doit être cherché dans Ie tissu conjonctif. 
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