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De doctoraatsthesis van dr. 
Laurence Campens focust 
zich op de diagnose en op 
de feno- en genotypische 

kenmerken van erfelijke bindweefsel-
ziekten waarbij het cardiovasculaire 
stelsel betrokken is. Meer specifiek gaat 
het in die gevallen om een dilatatie van 
de thoracale aorta ascendens, de zoge-
naamde erfelijke thoracale aorta-aan-
doeningen of H-TAD (Hereditary 
Thoracic Aorta Diseases). 

 ons hart  Dr. Campens, kan u ons de 
doelstellingen van uw doctoraatsthesis 
samenvatten?

> Dr. Campens. De doelstelling van 
mijn thesis is tweeërlei. In een eerste 
luik zochten we naar diagnostische cri-
teria in verband met de diameter van de 
proximale thoracale aorta. Er zijn im-
mers heel wat fysiologische variaties, al 
naargelang leeftijd, geslacht, en li-
chaamsbouw (lengte en gewicht) van de 
patiënt. Vanaf welke diameter moet een 
medische behandeling worden opge-
start en wanneer moet heelkundig wor-
den ingegrepen? Er is zeker nood aan 

bruikbare referentiewaarden. Daar-
naast geven we nieuwe inzichten in 
feno- en genotypische eigenschappen 
van patiënten met H-TAD. Om genmuta-
ties in het licht te stellen maakten we 
gebruik van de nieuwste ‘next genera-
tion sequencing’ (NGS) technieken. In 
een tweede luik werd aan de hand van 
dierproeven de betrokkenheid van het 
myocard onderzocht bij twee erfelijke 
bindweefselaandoeningen, met name 
het syndroom van Marfan en pseu-
doxanthoma elasticum.

 o.h. Hoe kwam u tot de bepaling van 
referentiewaarden voor de diameter van 
de aorta ascendens?

> Dr Campens. We stellen vast dat 
deze diameter sterk wisselend en af-
hankelijk is van een aantal biometrische 
factoren. Daarom werd deze diameter 
echocardiografisch bepaald bij 849 per-
sonen, van 1 tot 85 jaar oud, die geen 
hartpatiënten waren, maar om een an-
dere reden werden onderzocht. De dia-
meters van de proximale thoracale 
aorta ter hoogte van de sinussen van 
Valsalva en tubulaire aorta ascendens 
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Erfelijke bindweefselziekten 
van hart en bloedvaten 
vormen een heterogene 
groep van aandoeningen 
met vrij diverse klinische 
manifestaties. 

Om de feno- en 
genotypische kenmerken 
van deze ziekten beter in 
kaart te brengen heeft 
dr. Laurence Campens, 
cardiologe in opleiding, 
er een doctoraatsthesis aan 
gewijd. Ze werd hiervoor 
gelauwerd met de 18de 
Jacqueline Bernheimprijs.
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werden echocardiografisch gemeten. Zo 
konden we nomogrammen en formules 
ontwikkelen voor de bepaling van de 
bovenste limieten van het normale, in 
functie van de leeftijd, het geslacht en 
de lichaamsoppervlakte. Deze data zijn 
nuttige hulpmiddelen in de diagnose 
van verschillende H-TAD, zoals het Mar-
fan-syndroom, maar ook bij de cardio-
vasculaire evaluatie van aangeboren 
hartafwijkingen, zoals een bicuspide 
aortaklep.

 o.h. Uw studie bevat ook een genetisch 
luik. Welke zijn uw bevindingen op dat 
vlak?

> Dr. Campens. Er bestaat een heel 
belangrijke overlap in fenotypische 
karakteristieken tussen de verschil-
lende H-TAD entiteiten. Daarnaast is er 
een belangrijke variabiliteit in de klini-
sche expressie en genetische heteroge-
niteit  van deze aandoeningen. 
Identificatie van het onderliggende 
moleculaire defect kan dan ook bijdra-
gen tot de bevestiging van de diagnose 
en identificatie van familieleden die 
risico lopen op het ontwikkelen van 
H-TAD. 

« Dankzij snelle diagnose en 
correcte behandeling hebben de 
vaak jonge patiënten een levens-
verwachting die gelijk is aan die 
van de algemene bevolking.»

Hiervoor maakten we gebruik van de 
‘next generation sequencing’ technie-
ken, waarmee we heel wat verschillende 
genen tegelijkertijd kunnen testen. We 
pasten die technieken toe op een wel 
gedefinieerde groep patiënten die ons 
werden doorverwezen voor moleculaire 
screening naar H-TAD. We vonden ener-
zijds mutaties in bepaalde genen (o.a. 
het FBN1, het gen voor het syndroom 
van Marfan) bij patiënten zonder karak-
teristieke klinische kenmerken van syn-
dromale aandoeningen van de thoracale 
aorta. Anderzijds vonden we bij patiën-
ten, die voldeden aan de klinische 

criteria voor Marfan syndroom, mutaties 
in andere genen dan het FBN1 gen. Onze 
observaties benadrukken dus de klini-
sche overlap tussen zowel patiënten 
met mutaties in syndromale en niet-
syndromale H-TAD gerelateerde genen, 
als tussen de verschillende syndromale 
H-TAD entiteiten onderling. 

 o.h Gezien de erfelijke aard van deze 
aandoeningen, worden dan ook familie-
leden bij de testing betrokken?

> Dr. Campens. Een bevestigde diag-
nose bij de proband (de persoon die als 
uitgangspunt geldt van een geneaolo-
gisch en genetisch onderzoek) leidt 
steeds tot verdere screening bij de fami-
lieleden. Er wordt eerst een stamboom 
opgesteld, waarna betrokken familiele-
den zowel klinisch als echocardiogra-
fisch worden onderzocht. Door de aard 
van de aandoening en de gekende risi-
co’s die eraan verbonden zijn, is er voor 
deze screening bij familieleden weinig 
weerstand. 

Dankzij de nieuwste NGS-technieken 
laten de uitslagen van het genetisch 
onderzoek ook veel minder lang op zich 
wachten dan eerder het geval was, 
zodat we de resultaten sneller kunnen 
meedelen. Zo kunnen we patiënten 
identificeren die een risico vertonen op 
het ontwikkelen van aorta aneurysmata 
en/of dissecties. 

Die gevallen worden dan uiteraard gron-
dig multidisciplinair besproken, waarbij 
zowel cardiologen, vaat- en hartchirur-
gen als genetici betrokken zijn. 

 o.h. Kan u ons een idee geven over de pre-
valentie van die erfelijke aandoeningen?

> Dr. Campens. Voor alle duidelijkheid 
gaat het hier om zeldzame aandoenin-
gen. Zo wordt de prevalentie van het 
Marfan syndroom geschat op ongeveer 
1,5 à 17 op de 100.000 mensen. Twee 
derden van de gevallen komen familiaal 
voor, terwijl één derde na spontane 
mutatie optreedt. De overige H-TAD 
aandoeningen zijn nog zeldzamer. 

Aorta aneurysma

Aorta dissectie
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 o.h  Hoe zit het met de behandeling van 
aneurysmata van de aorta ascendens?

> Dr. Campens. Naast de medicamen-
teuze behandeling, zal een heelkundige 
ingreep worden aanbevolen wanneer de 
diameter van het aneurysma een 
bepaalde grenswaarde overschrijdt. 
Momenteel tracht men in de mate van 
het mogelijke klepsparend te zijn. De 
aortaklep zelf is immers meestal onge-
deerd, zodat men zich kan beperken tot 
het plaatsen van een prothese. Het gaat 
ook vaak om vrij jonge patiënten, met 
een nog lange levensverwachting. Zon-
der klepprothese zijn ze ook niet ver-
p l i c h t  o m  l e v e n s l a n g  m e t 
anticoagulantia te worden behandeld. 
Indien de patiënten vroegtijdig worden 
gediagnosticeerd en zowel preventief 
als curatief correct worden behandeld, 
dan zou in de beste omstandigheden 
hun levensverwachting die van de nor-
male populatie moeten evenaren. 

 o.h.  Kan u ons iets meer vertellen over 
de tweede doelstell ing van uw 
doctoraatsthesis?

> Dr. Campens. De cardiovasculaire 

aantasting bij erfelijke bindweefselaan-
doeningen reikt verder dan de aorta. 
Patiënten met het syndroom van Marfan 
vertonen immers ook vaak een aantas-
ting van de hartspier, hetgeen zelfs in 
zeldzame gevallen tot een harttrans-
plantatie leidt. Verschillende onder-
zoeksgroepen hebben ook  de 
betrokkenheid van het myocard aange-
toond, zowel bij patiënten als bij 
diermodellen. 

Onze tweede doelstelling was dan ook 
gericht op de fenotypische en pathome-
chanistische betrokkenheid van de 
hartspier bij twee erfelijke bindweefse-
laandoeningen, met name het syn-
droom van Marfan en pseudoxanthoma 
elasticum.  

Om dat onderzoek tot een goed einde te 
brengen maakten we gebruik van een 
specifiek muismodel dat de klinische 
(skeletale en cardiovasculaire) kenmer-
ken vertoont van het Marfan syndroom. 
In eerste instantie vergeleken we echo-
grafische bevindingen bij muizen met het 
humane cardiale fenotype. De muizen 
vertoonden een milde en stabiele intrin-
sieke linker ventriculaire disfunctie, 

Dokter Laurence Campens 
ontving de 18e Jacqueline 
Bernheimprijs uit handen van 
professor Jean-Louis Leclerc, 
Voorzitter van ons Fonds, op 10 
februari jongstleden tijdens het 
congres van de Belgian Society 
of Cardiology. 

> Zeldzame aandoeningen 
geven meer inzicht over  
de genese van vaker 
voorkomende 
aandoeningen en  
over belangrijke 
fysiologische functies
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overeenstemmend met de resultaten 
bekomen in onze patiëntencohorte. 
Vervolgens onderzochten we structu-
rele en moleculaire veranderingen in 
het myocard van het diermodel. We 
toonden hierbij aan dat de afname van 
de hartfunctie gepaard gaat met een 
afname van microfibrillen. Dit resultaat 
suggereert dan ook dat microfibrillen 
een belangrijke ondersteunende rol ver-
vullen in de mechanische eigenschap-
pen van het myocard. 

 o.h.  U verrichtte ten slotte ook onder-
zoek i.v.m. het pseudoxanthoma elasti-
cum. Tot welke bevindingen kwam u bij 
deze aandoening?

> Dr. Campens. Pseudoxanthoma elas-
ticum of PXE is een autosomaal reces-
sief erfelijke aandoening van het 
bindweefsel. Bij deze ziekte stapelen 
bepaalde mineralen zoals calcium zich 
op in het steunweefsel. Hierdoor ont-
staan letsels in huid, ogen, bloedvaten, 
maag en darmen. De aandoening tast 
dus ook hart en bloedvaten aan, met 
vaatvernauwingen als gevolg van ver-
kalking. De aandoening is vrij zeldzaam 
en heeft een prevalentie van 1 tot 4 op 
de 100.000 mensen.

We bestudeerden het cardiovasculaire 
fenotype van zowel PXE-patiënten als 
van heterozygote mutatiedragers. Dat 
gebeurde door bepaling van de linker-
ventrikelfunctie en van de elastische 
eigenschappen van aorta en halsslag-
aders, en door evaluatie van de preva-
lentie van atherosclerotische plaques 
en/of stenosen van de slagaders van 
hals en onderste ledematen. PXE-pati-
enten bleken een vertraagd relaxatiepa-
troon te vertonen van het myocard, met 
een gedaalde elasticiteit van de aorta 
en meer atherosclerotische plaques in 
vergelijking met controles. Ook hetero-
zygote mutatiedragers vertonen meer 
kenmerken van atherosclerose. 

Zo konden we richtlijnen formuleren 
voor cardiovasculaire diagnostiek en 
follow-up van patiënten en dragers. De 
frequentie van vasculaire echografie en 
echocardiografie is dan afhankelijk van 
de eerste bevindingen.

 o.h  Dr. Campens, u bent hartelijk gefe-
liciteerd met uw studie en met het ver-
krijgen van de Jacqueline Bernheimprijs, 
en we wensen u alle succes toe met uw 
verdere loopbaan in de cardiologie.n

IVS : 
interventriculair septum
LVEDD : 
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systolische diameter 
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posterior wand dikte
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fibrilline-1

6 weken

Bovenaan : 
immunohistologische 
kleuring van fibrilline-1 in 
myocard van wild type (WT 
panel A) en Fbn1C1039G/+ 
(panel C) muizen van 14 
maand oud en van 
Fbn1C1039G/+ muizen van 6 
weken oud (panel C). 

Onderaan : 
M-mode echocardiografie 
van het linker ventrikel.  
Volwassen Fbn1C1039G/+ 
muizen (14 maand oud) 
vertonen een substantiële 
reductie in het 
aankleuringspatroon van 
fibrilline-1 (donkerbruine 
kleuring), wat gepaard gaat 
met een afname van de 
contractiliteit van het linker 
ventrikel.  
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