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Voorwoord 

Twee jaar geleden werd mij het onderwerp ‘Studie van een nieuw kandidaatgen voor de familiale 

vorm van thoracale aorta-aneurysma’s’ toebedeeld. Dit hield in dat ik het MYLK gen moest screenen 

naar eventuele varianten. Gedurende deze 2 jaar heb ik dan ook veel bijgeleerd omtrent het vakgebied 

van de klinische genetica en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat van deze 

voorbije 2 jaar werd gebundeld in deze masterproef. Graag zou ik de personen willen bedanken zonder 

wie de realisatie van deze masterproef onmogelijk zou zijn geweest. Eerst en vooral zou ik mijn 

begeleidster Marjolijn Renard willen bedanken omdat zij continu beschikbaar was en hielp bij al mijn 

vragen, maar vooral om samen met mij deze masterproef tot een mooie, vlotte tekst om te zetten. 

Hiernaast wil ik ook mijn promotor Prof. Dr. Bart Loeys bedanken die, ondanks het feit dat hij in 

Antwerpen werkt, toch nog een gaatje in zijn agenda vrij maakte indien nodig. Verder wil ik alle 

medewerk(st)ers van het bindweefsellaboratorium en Lut Van Laere bedanken. Bij hen kon in 

eveneens altijd terecht met vragen.  

Als laatste wil ik mijn ouders en 2 zussen bedanken, bij wie ik altijd terecht kon en welke zo 

vriendelijk waren om naar al mijn geklaag te luisteren zonder hierop commentaar te geven. Ook mijn 

vrienden uit 2
e
 master mag zeker ik niet vergeten voor hun mentale ondersteuning. 

Verder wens ik U veel leesplezier.  
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ABSTRACT 

 

Aorta-aneurysma’s en –dissecties zijn verantwoordelijk voor ongeveer 15.000 sterftegevallen per jaar. 

Een aorta-aneurysma wordt gedefinieerd als een permanente dilatatie van de aortawand met een 

diameter die minstens 50 procent groter is dan de verwachte normale diameter. Dit kan verder 

evolueren naar een aortadissectie. Aorta-aneurysma’s worden onderverdeeld in thoracale en 

abdominale aneurysma’s. Daar waar abdominale aorta-aneurysma’s ontstaan door slechte 

levensstijlfactoren en atherosclerose, zijn thoracale aorta-aneurysma’s het gevolg van een cystische 

degeneratie van de tunica media van de bloedvatwand. Zowel genetische, hemodynamische als 

omgevingsfactoren spelen hierbij een rol.  

Door het verrichten van een literatuuronderzoek werd inzicht verworven in de niet-genetische en 

genetische oorzaken van thoracale aorta-aneurysma’s. Deze aneurysma’s kunnen syndromaal ( vb.: 

Marfan syndroom, Loeys-Dietz syndroom, Ehlers-Danlos syndroom,…) of niet-syndromaal ( vb.: 

mutatie in het TGFBR1 gen, TGFBR2 gen, MYH11 gen, ACTA 2 gen,…) voorkomen. 

In het experimentele gedeelte van de masterproef werd gezocht naar varianten in het MYLK gen. De 

moleculaire analysen werden eerst geoptimaliseerd door middel van PCR en sequencing en de 

sequentieprofielen werden vervolgens geanalyseerd via het SeqScapeprogramma. De gevonden 

varianten werden onderzocht als mogelijke genetische oorzaak voor het ontstaan van een thoracaal 

aorta-aneurysma.  

In een populatie van 19 patiënten werd één heterozygote variant (c. -126-4C>T) en één nonsense 

mutatie (c.4720G>T; p.Glu1574X) gevonden. Deze 2 varianten zijn niet eerder beschreven in de 

literatuur of terug te vinden in een databank. Voor de nonsense mutatie is er een sterk vermoeden dat 

deze een causale rol speelt in het ontstaan van aorta-aneurysma’s, aangezien de mutatie gelegen is in 

het kinase domein van het MYLK gen en leidt tot de inbouw van een prematuur stopcodon. Er wordt 

vermoed dat dit een weerslag zal hebben op de functionaliteit van het MYLK enzyme.  

Er moet verder onderzoek plaatsvinden om te bepalen of de gevonden varianten louter onschadelijke 

single nucleotide polymorfismen zijn of het effectief gaat om varianten van pathogene aard. Dit verder 

onderzoek bestaat uit segregatie-onderzoek bij de ouders, functioneel onderzoek en screening in een 

controlepopulatie van ongeveer 120 personen. 
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1. INLEIDING 
 

1.1  Wat is een aorta-aneurysma en –dissectie? 
 

Een aorta-aneurysma is een permanente dilatatie van de aortawand met een diameter die minstens 50 

procent groter is dan de verwachte normale diameter (1). Aorta-aneurysma’s kunnen leiden tot het 

ontstaan van een scheur in de mediale laag van de bloedvatwand. Hierdoor komt bloed van het lumen 

in de aortawand terecht en wordt een vals lumen gecreëerd. Dit noemt men een aortadissectie. Zelden 

kan een aortadissectie optreden zonder voorafgaande vorming van een aneurysma (1). 

De aorta-aneurysma’s worden onderverdeeld in abdominale en thoracale aneurysma’s, i.e. 

aneurysma’s ontstaan respectievelijk boven of onder het middenrif (1). In deze masterproef wordt er 

voornamelijk toegespitst op de oorzakelijke factoren van thoracale aorta-aneurysma’s. 

 

1.2  Etiologie en pathogenese  

1.2.1 Samenstelling van een bloedvatwand 

 

De aortawand bestaat uit drie verschillende lagen: de tunica intima of interna, tunica media en tunica 

externa of adventitia. 

 

De tunica intima: 

De tunica intima vormt de binnenste laag van de bloedvatwand. Deze dunne laag bestaat uit 

endotheelcellen, welke gericht zijn volgens de lengteas van het bloedvat. De endotheelcellen zijn door 

middel van cel-cel contacten met elkaar verbonden. Ze rusten op een subendotheliale laag, opgebouwd 

uit elastische vezels, fibroblasten en collageen (2). In de aorta is deze subendotheliale laag goed 

ontwikkeld.  

De tunica intima staat in voor de controle op de stof-, gas- en vloeistofuitwisseling (3). Deze laag staat 

in direct contact met de bloedcellen. Door het gladde oppervlak van de tunica intima kunnen 

bloedcellen makkelijk doorheen het bloedvat stromen zonder schade op te lopen. 

 

De tunica media: 

De tunica media wordt door de lamina elastica interna gescheiden van de tunica interna. Deze mediale 

laag bestaat voornamelijk uit gladde spiercellen, maar bevat ook zenuwvezels en elastische netwerken 

(3). De gladde spiercellen liggen diffuus omheen de circulair gerangschikte elastinevezels en dit op 

een longitudinale wijze (4). De media is het dikst daar waar de aorta het hart verlaat en wordt dunner 

naarmate de aorta verder naar/in de abdominale holte loopt (5). De voornaamste taak van de tunica 

media is het mogelijk maken van het bloedvat om zich aan te passen aan de steeds wijzigende 
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bloeddruk en snelheid van de pulsatiele bloedstroom. Door alteraties in de spanningstoestand van de 

gladde spiercellen en lengte van de elastische vezels kan het lumen van het bloedvat zich aanpassen en 

zal er recoil optreden. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de bloeddruk en het debiet constant worden 

gehouden (3, 4). 

 

De tunica adventitia: 

De tunica adventitia vormt de buitenste laag van de bloedvatwand. Ze wordt door de lamina elastica 

externa gescheiden van de tunica media. Deze laag bestaat uit collageen en fibroblasten, welke 

gelegen zijn volgens de lengteas van het bloedvat (3). 

De adventitia is prominenter aanwezig in venen dan in arteriën. De vasa vasora, welke zorgen voor de 

nutritie van de arteriële bloedvatwand, en zenuwvezels treden via deze laag van extern naar dieper 

gelegen lagen.  

De tunica externa heeft 2 cruciale functies: ze staat in voor integratie van bloedvaten in de omgeving, 

waardoor het bloedvat een zekere vorm van stabiliteit verkrijgt en heeft hiernaast ook een protectieve 

functie, namelijk het tegengaan van inwerking van externe krachten op het bloedvat (3, 5). 

 

1.2.2 Opbouwende componenten van een bloedvatwand: 

 

De drie voornaamste componenten, vereist voor de opbouw van een arteriële bloedvatwand zijn 

collageenvezels, elastinevezels en gladde spiercellen. Deze componenten spelen tevens een 

belangrijke rol in de etiopathogenese van aorta-aneurysma’s.  

 

Collageen: 

Collageen is een structureel proteïne welke mede de extracellulaire matrix (ECM) opbouwt en instaat 

voor de stevigheid, elasticiteit en behoud van de structuur van de bloedvatwand. De collageenmolecule 

bestaat uit een triple helix structuur van polypeptide α-ketens. Deze moleculen organiseren zich tot 

collageenvezels, welke een netwerk vormen in de ECM (6). Er zijn reeds 28 verschillende 

collageentypes beschreven. De belangrijkste types aanwezig in de bloedvatwand zijn type I en III (5). 

Collageen type III speelt een belangrijke rol in het ontstaan van aorta-aneurysma’s in het kader van het 

Ehlers-Danlos syndroom type IV (7).  

 

Elastine: 

Elastine is eveneens een structureel proteïne en is verantwoordelijk voor de elastische veerkracht van 

de aortawand. Elastine wordt gesynthetiseerd door fibroblasten en gladde spiercellen uit de precursor 

tropoelastine. Fibrillinebevattende microfibrillen zullen het elastine omringen. Door interactie tussen 

elastine en fibrilline worden elastinevezels gevormd, welke zich zullen rangschikken tot een 

elastinenetwerk (6). 
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Fibrilline:  

Fibrilline is een 350 kDa groot glycoproteïne, aanwezig in de ECM en een belangrijke componente 

van de 10 nm microfibrillen. Deze microfibrillen dragen bij tot de opbouw en ordening van de 

elastische vezels in de ECM (8). Fibrilline wordt gecodeerd door het FBN-1 gen, gelegen op de 

15q15-31 locus. Mutaties in dit gen spelen een rol in het ontstaan van het Marfan syndroom (9) (zie 

5.2.1.1). 

 

Gladde spiercellen: 

Gladde spiercellen zijn hoofdzakelijk aanwezig in de media. Ze bestaan onder meer uit een cytoskelet 

en een contractiele eenheid, welke wordt gevormd door dikke en dunne filamenten. De dikke 

filamenten worden opgebouwd uit β-myosine heavy chain en de dunne filamenten uit α-actine (10). In 

tegenstelling tot skeletale spiercellen zijn de gladde spiercellen korter en meer uitgestreken (11). 

Het cytoskelet wordt door verschillende moleculen met het celoppervlak verbonden. 

Integrinereceptoren zijn transmembranaire eiwitten en dienen als belangrijke receptoren in de ECM. 

Deze receptoren zijn opgebouwd uit een α- en β-subeenheid en vormen de link tussen de ECM, het 

actine cytoskelet en de contractiele eenheid van de gladde spiercel (12). Dit wordt het 

mechanotransductiecomplex genoemd (4) (fig.1). Fibrilline-1 heeft een bindingssequentie voor de 

integrinereceptoren en maakt een verbinding met de intracellulaire actinefilamenten. Dit suggereert dat 

microfibrillen eveneens deel uitmaken van het mechanotransductiecomplex (4). 

Gladde spiercellen zorgen voor langdurige contractie. Deze contractie ontstaat door de cyclische 

interactie tussen myosine en actine, waarbij ATP-hydrolyse vereist is (zie 8.1). De contractie is 

inherent aan de gladde spiercellen en is onderhevig aan bepaalde invloeden van het autonoom 

zenuwstelsel, hormonen en lokale metabolieten, welke de contractiliteit zullen moduleren volgens hun 

functionele nood (11). 
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     Fig 1: Het mechanotransductiecomplex. De transmembranaire integrinereceptoren zorgen 

voor een efficiënte koppeling tussen de contractiele filamenten en de microfibrillen in 

de extracellulaire matrix (4). 

 

1.2.3 Ontstaansmechanisme van aorta-aneurysma’s 

 

Het ontstaan van aorta-aneurysma’s is een multifactorieel, complex gegeven en bestaat uit een 

samenspel van genetische, hemodynamische en omgevingsfactoren (13). Daar waar een abdominaal 

aorta-aneurysma (AAA) hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door slechte levensstijlfactoren en 

atherosclerose, is de voornaamste etiologie voor het ontstaan van een thoracaal aorta-aneurysma 

(TAA) de cystische degeneratie van de tunica media (5). Deze wordt gekarakteriseerd door 

fragmentatie en verlies van de elastische vezels, verlies van de gladde spiercellen en accumulatie van 

de ECM substanties. Zo is er een interstitiële opstapeling van het aantal inflammatoire cellen, matrix 

metalloproteïnasen (MMP) en proteoglycanen. De weefselinhibitoren van de matrix 

metalloproteïnasen (TIMP), welke instaan voor een nauwkeurige regulatie van en controle op de 

hoeveelheid MMP’s, dalen daarentegen in concentratie (5). Door deze wijzigingen wordt afbraak van 

de ECM geïnitieerd. Samen met het verlies van gladde spiercellen en fragmentatie van de elastische 

vezels zal dit leiden tot het verzwakken van de aortawand, waardoor er een aneurysma ontstaat. 

Wanneer de diameter van het aneurysma steeds verder toeneemt, zal secundaire regurgitatie optreden 

(14). Indien de druk op de wand toeneemt, kan er een scheur ontstaan in de tunica interna. Bloed zal 

de middelste laag van de aorta penetreren en in de lengteas van het bloedvat een vals lumen creëren 

(1). De dissectie gebeurt voornamelijk anterograad, maar kan ook retrograad optreden (fig.2). 
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         Fig.2: Het mechanisme van ontstaan van TAA. Predisponerende factoren kunnen schade 

toebrengen aan de aortawand. Hierdoor ontstaat er cystische degeneratie van de 

tunica media met afbraak van de ECM.. De degeneratie zal in bepaalde individuen 

leiden tot vorming of expansie van een TAA, met mogelijks ruptuur of dood als 

gevolg (15). 

 

1.3  Classificatie 
 

De thoracale aorta, gelegen boven het middenrif, wordt anatomisch onderverdeeld in 4 delen: de 

aortawortel, aorta ascendens, arcus aortae en de aorta descendens, welke verder doorloopt als de aorta 

abdominalis in de abdominale holte. De thoracale en abdominale aortawand verschillen van elkaar op 

zowel structureel, celbiologisch als biochemisch vlak. Zo bevat de thoracale aortawand een grotere 

hoeveelheid elastine en collageen en is de collageen/elastine ratio lager dan deze in de abdominale 

aorta (16). In de aorta ascendens is de tunica media dikker en de tunica intima dunner vergeleken met 

de aorta abdominalis (17). 

Thoracale aorta-aneurysma’s en –dissecties (TAAD) worden geclassificeerd volgens het segment van 

de aorta waarop ze betrekking hebben. Verschillende segmenten kunnen tegelijkertijd aangetast zijn.  

De Stanford classificatie verdeelt de aorta dissectie onder in twee groepen, afhankelijk van de 

lokalisatie waar de dissectie optreedt. Stanford type A verwijst naar een dissectie van het stijgende 

deel van de aorta (aorta ascendens), gelegen net boven de aortaklep. Ongeveer 95% van alle 

aortadissecties vinden hier plaats. Een dissectie welke optreedt in het dalende deel van de aorta (aorta 

descendens), gelegen distaal van de oorsprong van de linker arteria subclavia, krijgt de Stanford type 

B-classificatie toebedeeld (18) (fig.3). 
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    Fig 3: De Stanford classificatie van de aortadissecties. De linkse figuur geeft een type A 

dissectie van de aorta weer, namelijk een dissectie van de aorta ascendens, de 

middelste figuur een type B dissectie, met name een dissectie van de aorta descendens 

en de rechtste figuur een combinatie van de type A en B dissectie waarbij zowel de 

aorta ascendens als descendens zijn aangetast (4). 

 

1.4  Epidemiologie 
 

Aorta-aneurysma’s en hun complicaties vormen de 15e voornaamste doodsoorzaak in de VS en zijn 

verantwoordelijk voor bijna 15.000 doden per jaar (19). De incidentie van TAA’s bedroeg ongeveer 

10.4 gevallen/100.000 personen/jaar in de jaren '80-'90 en blijft sindsdien stijgen (20). Het aantal 

overlijdens veroorzaakt door een ruptuur of dissectie van een TAA is twee keer zo hoog als deze 

veroorzaakt door een abdominaal aneurysma (1).  

Thoracale aorta-aneurysma’s kunnen zowel geïsoleerd voorkomen als onderdeel zijn van een 

syndroom. Vaak komen ze in familiaal verband voor. De leeftijd waarbij symptomen tot uiting komen 

bedraagt gemiddeld 69.0 jaar. Mannen hebben een licht verhoogde kans op het voorkomen van een 

TAA in vergelijking met vrouwen (20). De gemiddelde leeftijd van voorkomen is het laagst voor 

patiënten met het Loeys-Dietz syndroom en Marfan syndroom, gevolgd door familiale thoracale aorta-

aneurysma’s en –dissecties en is het hoogst voor de non-familiale thoracale aorta-aneurysma’s en –

dissecties (21, 22). 

De groeisnelheid per jaar varieert eveneens. Deze is het laagst voor Marfan patiënten (0.1 cm/jaar), 

gevolgd door de non-familiale/sporadische TAA’s (0.16 cm/jaar) en is het hoogst voor de familiale 

TAA’s (0.21 cm/jaar) (21). 

Indien een aneurysma onbehandeld blijft, zal er een progressieve dilatatie optreden waardoor een 

dissectie of ruptuur kan ontstaan. De diagnose wordt vaak pas laattijdig gesteld, in het stadium van een 

dissectie of ruptuur, aangezien thoracale aorta-aneurysma’s overwegend asymptomatisch blijven tot de 
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eigenlijke levensbedreigende complicaties optreden (23). Het risico op dissectie is maximaal wanneer 

het aneurysma een diameter van 5,5-7 cm verkrijgt, afhankelijk van het type genen betrokken in het 

pathogenetisch proces (1). Daarom is het belangrijk om reeds voor deze keerpunten een chirurgische 

interventie te plannen. Momenteel zegt de richtlijn dat er een chirurgisch herstel moet optreden van de 

aorta ascendens wanneer het aneurysma de diameter van 5.0-5.5 cm dreigt te overschrijden (1). Hierbij 

moet echter opgemerkt worden dat een dissectie eveneens kan optreden onder deze grens, zonder de 

aanwezigheid van een voorafgaande dilatatie.   

 

1.5  Oorzaken van thoracale aorta-aneurysma’s 

1.5.1 Niet-genetische oorzaken van TAA 
 

80% van alle TAA’s zijn te wijten aan een niet-genetisch oorzaak en noemen we de sporadische 

TAA’s. Risicofactoren voor het ontwikkelen van sporadische TAA’s zijn hypertensie, excessief 

sporten en het tillen van zware voorwerpen (4).  

1.5.1.1 Hypertensie 

 

Hypertensie leidt tot een verhoogd risico op en progressie van een aorta dissectie (24). Bij langdurige 

hypertensie ontstaan hoofdzakelijk aneurysma’s in de aorta ascendens. 

Een verhoogde bloeddruk verhoogt de mechanische druk op de bloedvatwand, waardoor bepaalde 

drukgevoelige signaalcascades in de gladde spiercellen geactiveerd en opgereguleerd kunnen worden, 

zeker indien de druk blijft persisteren (25). Dit leidt tot structurele modificaties waaronder een 

verhoogd aantal elastine/gladde spiercelconnecties, accumulatie van de proteoglycanen en degradatie 

van de elastische vezels (26) (Fig.4). 

1.5.1.2 Tillen en heffen van zware voorwerpen en excessief sporten 

 

Ook het tillen van zware voorwerpen en excessief sporten kunnen hetzelfde mechanisme teweeg 

brengen. Aangezien de bloeddruk in deze omstandigheden aanzienlijk verhoogt (om voldoende 

bloeddoorstroming naar de spieren te vrijwaren), zal de druk op de vasculaire wand toenemen en 

worden dezelfde signaalwegen geactiveerd (4, 27) (Fig.4). 
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1.5.2 Genetische oorzaken van TAA.  

 

Ongeveer 20% van alle TAA’s kennen een genetische oorzaak. Het causale gen is echter nog niet in 

alle gevallen beschreven. TAA’s kunnen voorkomen in associatie met een syndroom (syndromale 

TAA) of geïsoleerd overgeërfd worden (niet-syndromale TAA).  

 1.5.2.1 Syndromale thoracale aorta-aneurysma’s 

 1.5.2.1.1 Marfan syndroom 

 

Het Marfan syndroom (MFS) is een bindweefselziekte welke wordt onderverdeeld in twee types, i.e. 

MFS I en MFS II. Het syndroom wordt autosomaal dominant overgedragen en wordt gekenmerkt door 

pleiotrope manifestaties (28). 

MFS I ontstaat door heterozygote mutaties in het FBN-1gen, gelegen op de 15q15-31 locus (9). Dit 

gen codeert voor het extracellulaire matrix proteïne fibrilline-1. De genetische veranderingen die zich 

voordoen in het FBN-1 gen zijn voornamelijk missense mutaties, waarbij het merendeel gelegen is in 

de calciumbinding epidermal growth factor (cbEGF)-like domeinen van het gen. Overige beschreven 

types mutaties zijn nonsense mutaties, splice site mutaties en kleine deleties (28).  

Als gevolg van de mutaties treedt er cystische degeneratie op. De biologische beschikbaarheid van 

actief TGFβ zal verhogen bij een dysfunctie van fibrilline (29). Het gevolg hiervan is een verhoogde 

activatie van de intracellulaire cascade met als eindresultaat een verhoogde transcriptie van de Smad-

gerelateerde genen. Dit noemt men de canonical pathway en speelt een belangrijke rol in het ontstaan 

van aorta-aneurysma’s. Holm et al toonden aan dat de activatie van de noncanonical pathway door 

TGFβ eveneens een belangrijke rol speelt in de etiopathogenese van aorta-aneurysma’s in het kader 

van het MFS. Kennis van deze twee signaalwegen kan helpen in de therapeutische setting voor MFS 

(30, 31). 

MFS I kan ontstaan door twee verschillende mechanismen: het dominant negatief model, waarbij er 

een polymeer wordt gevormd tussen de gemuteerde en normale fibrilline moleculen met dysfunctie 

van het normale proteïne, of haploinsufficiëntie, waarbij een persoon slechts één functionele kopie 

heeft van het coderende allel. Het allel met het mutante gen wordt functioneel niet getranscribeerd. 

Hierdoor wordt slechts 50% van het genproduct gevormd, wat onvoldoende is om de functie uit te 

oefenen in de cel (32,33). 

De fenotypische kenmerken van het MFS I omvatten abnormale cardiovasculaire, oculaire, 

pulmonaire, integumentaire en skeletale manifestaties. Hierbij moet opgemerkt worden dat mutaties in 

het FBN-1 gen ook geïsoleerde klinische manifestaties teweeg kunnen brengen, zoals een niet- 

syndromale familiale TAA, geïsoleerde skeletale manifestaties of ectopia lentis (4,34).  

MFS II wordt veroorzaakt door heterozygote missense mutaties in het TGFBR2 gen op de 3p24-25 

locus (35). Dit leidt tot een verstoring van de TGFβ signalisatie. MFS II wordt gekenmerkt door 
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thoracale aorta-aneurysma’s en -dissecties (TAAD) en skeletale manifestaties, maar in tegenstelling 

tot MFS I zijn hier geen oculaire afwijkingen aanwezig (36). 

  1.2.5.1.2 Het Loeys-Dietz syndroom 

 

Het Loeys-Dietz syndroom (LDS) is een autosomaal dominant overerfbare bindweefselziekte welke 

wordt veroorzaakt door heterozygote ‘loss – of – function’ mutaties. Deze mutaties bevinden zich in 

het gedeelte van de genen coderend voor het serine/threonine-kinase domein van zowel de 

transforming growth factor béta receptor 1 (TGFBR1) als de transforming growth factor béta receptor 

2 (TGFBR2) (22,37).  

Ongeveer twee derde van alle LDS patiënten vertonen een mutatie in het TGFBR2 gen. Hoewel deze 

mutaties verlies-van-functie mutaties zijn, resulteren zij in een verhoogde TGFβ-signalisatie met 

accumulatie van gefosforyleerd Smad2 in de nucleus. Alteraties als gevolg van deze verhoogde 

signaalcascade zijn voornamelijk terug te vinden in de tunica media van de arteriële bloedvatwand 

(22). 

Het LDS wordt op basis van de fenotypische kenmerken onderverdeeld in 2 types. LDS I wordt 

klinisch gekenmerkt door een triade van symptomen zijnde hypertelorisme, gespleten 

uvula/verhemelte en arteriële tortuositeit en aorta-aneurysma’s. Op basis van de aanwezigheid van 

deze triade wordt de diagnose gesteld (22). Andere symptomen kunnen eveneens aanwezig zijn. 

LDS II patiënten vertonen fenotypische kenmerken welke sterk gelijken op deze aanwezig in het 

vasculaire type van het Ehlers-Danlos syndroom. Er zijn meer prominente huid- en 

gewrichtsafwijkingen aanwezig. Spontane ruptuur van de milt, baarmoeder of darm zijn beschreven in 

dit type en diffuse arteriële aneurysma’s in zowel de cerebrale, thoracale als abdominale circulatie 

kunnen ontstaan. Ook moet men bedacht zijn op het verhoogd voorkomen van ernstige complicaties 

tijdens de zwangerschap (22).  

 

Overige syndromen, geassocieerd met een verhoogd risico op het ontstaan van een TAA zijn het 

Ehlers-Danlos syndroom (7,38,39), arterieel tortuositeit syndroom (40,41), Alagille syndroom (42), 

Turner syndroom (43,44), Noonan syndroom (45,46) en aneurysma-osteoarthritis syndroom (47). 

1.5.2.2 Niet-syndromale familiale thoracale aorta-aneurysma’s en -dissecties 

 

Deze groep bestaat uit een patiëntenpopulatie gediagnosticeerd met een TAA, waarbij de klinische 

manifestaties van de reeds vermelde syndromale aandoeningen afwezig zijn.  

In de literatuur werden reeds 6 verschillende genen beschreven welke aanleiding kunnen geven tot het 

ontstaan van een aorta-aneurysma, i.e. TGFBR1, TGFBR2, MYH11, ACTA2, MYLK en uitzonderlijk 

FBN1. Drie andere loci, de FAA1 locus, TAAD1 locus en TAAD5 locus zijn eveneens beschreven. De 

oorzakelijke genen op deze drie loci zijn voorlopig nog niet gekend. De meerderheid van genmutaties 

in familiale thoracale aorta-aneurysma’s leiden tot een verstoring van proteïnen welke van belang zijn 
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voor het mechanotransductiecomplex. Als gevolg hiervan ontstaat er een verminderde 

spiercontractiliteit. Dit geldt niet voor mutaties in de TGFBR genen (4). 

Het overervingspatroon is autosomaal dominant met een variabele expressie en verminderde 

leeftijdsgerelateerde penetrantie (48). Hierbij zouden voornamelijk vrouwelijke dragers een 

incomplete penetrantie vertonen (4). Mutaties in het ACTA2 gen vertonen een ander 

overervingspatroon. Deze overerving gebeurt met een lage, leeftijdsonafhankelijke penetrantie (49). 

 1.5.2.2.1 Mutaties in TGFβ receptoren 

 

TGF-β speelt een belangrijke rol in de differentiatie van mesenchymale en neurale buis stamcellen tot 

gladde spiercellen, welke de contractiele proteïnen zoals α-actine en β-myosine tot expressie brengen 

(50). Het TGFBR1 gen is gelegen op locus 9q22.Ongeveer 1% van alle familiale TAAD patiënten 

vertonen een mutatie in dit gen (14). Mutaties in het TGFBR2 gen veroorzaken ongeveer 5% van alle 

familiale TAAD’s (51). Dit gen is gelegen op locus 3p24-25, welke ook wel de TAAD2 locus wordt 

genoemd (51, 52).  

Mutaties in de TGFBR1 en -2 genen en dan voornamelijk de mutaties die leiden tot een verstoorde 

kinase-activiteit, brengen een vermindering van het aantal gedifferentieerde gladde spiercellen teweeg 

(4). Er treden voornamelijk missense mutaties op ter hoogte van het kinase regulerend domein in de 

genen. Hierdoor ontstaan structurele veranderingen in de receptoren welke zullen interfereren met de 

transductie van signalen (51). De mutaties zijn beschreven als zeer agressief, snel progressief en fataal 

op reeds jonge leeftijd. Dit geldt eveneens voor de MFS en LDS patiënten (53). 

 1.5.2.2.2 Mutaties in genen welke coderen voor proteïnen, belangrijk voor de opbouw van  

 gladde spiercellen 

 

Mutatie in genen welke coderen voor één van de bouwstenen van het contractiel apparaat van gladde 

spiercellen, zoals de genen coderend voor α-actine en β-myosine, leiden tot een verstoring van de 

contractiele functie van de gladde spiercellen, waardoor de ‘stress en stretch’ cascade in de gladde 

spiercel geactiveerd wordt. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van een TAAD (4) (Fig.4). 

 

I. Mutaties in het MYH11 gen, gelegen op chromosoom 16p12.2-12.13, staan in voor 1% van alle 

familiale TAAD’s. Deze mutaties leiden voornamelijk tot het ontstaan van een TAAD in 

combinatie met een patent ductus arteriosus (54). Er zijn reeds vijf mutaties beschreven (54-56). 

Het MYH11 gen codeert voor een contractiel proteïne, β-myosine, welke een belangrijke rol 

speelt in de opbouw van het contractiel apparaat van de gladde spiercellen. Myosine bestaat uit 

twee zware en twee lichte ketens. De C-terminale delen van de zware ketens dimeriseren 

waardoor er een coiled-coil wordt gevormd. Dit noemt men de SH1 α-helix. Deze SH1 α-helix 

is van belang voor de ontwikkeling van de kracht van de gladde spiercel aangezien deze tijdens 

de ATP-hydrolyse belangrijke veranderingen ondergaat. De N-terminus bevat het motor 
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domein, waarin de bindingsplaatsen voor ATP en actine gelegen zijn. Mutaties welke aanleiding 

geven tot een verstoring van het motor domein of het C-terminale deel van het coiled-coil 

domein zullen een functionele of structurele disruptie van het β-myosine teweeg brengen.(55) 

Het mutant β-myosine wordt geïncorporeerd in de myofibrillen. Dit geeft aanleiding tot een 

verminderde contractiliteit van de gladde spiercellen met activatie van de ‘stress en stretch’ 

cascade en cystische degeneratie als gevolg (4) (fig.4).  

 

II. ACTA2 genmutaties zijn verantwoordelijk voor 10 tot 14% van alle familiale TAAD’s en 

vormen dus de belangrijkste genetische oorzaak (49). Vaak is het TAA geassocieerd met levido 

reticularis en andere occlusieve vasculaire ziekten (49). Voorlopig zijn reeds 27 missense 

mutaties gekend in het gen gelegen op locus 10q23-24. Deze mutaties worden allemaal op een 

autosomale dominante manier overgeërfd (23,56).  

Het gen codeert voor α-actine, een belangrijke component van de actinefilamenten. Αlfa-actine 

is het meest abundante eiwit welke deel uitmaakt van de gladde spiercellen in het vasculaire 

systeem (23). De actinefilamenten vormen samen met myosineketens de contractiele eenheid 

van de gladde spiercellen. Dit complex speelt een belangrijke rol bij het behoud van de 

celintegriteit, krachttransductie en regulatie van de gladde spiercelproliferatie (23). 

Er zal cystische degeneratie optreden in de tunica media van de bloedvatwand (fig.4). Deze 

degeneratie is het gevolg van een verminderde assemblage van de actinefilamenten met een 

disorganisatie van de filamenten ten opzichte van elkaar. Er worden eveneens minder 

filamenten gevormd wat leidt tot een verminderde spiercontractiliteit (49). Guo et al toonden 

aan dat in focale gebieden van de tunica media ACTA2 mutaties leiden tot hyperproliferatie van 

de gladde spiercellen. Deze zullen zich foutief oriënteren ten opzichte van elkaar en het lumen 

(49,57). Aangezien er slechts in bepaalde gebieden van de bloedvatwand een verhoogde 

proliferatie wordt teruggevonden, wijst dit erop dat buiten de mutatie eveneens een andere 

lokale factor aanwezig moet zijn, zoals bijvoorbeeld een vasculair letsel of verhoogde 

biomechanische stress (57). De mediale proliferatie van de gladde spiercellen leidt tot occlusie 

en stenose van de vezels van de vasa vasorum en andere vasculaire occlusieve ziekten (57). 

Verder is er een correlatie beschreven tussen de aanwezigheid van ACTA2 mutaties en het 

prematuur voorkomen van coronaire arteriële ziekten, Moya Moya en hersenbloedingen (57). 

Een ACTA2 mutatie leidt met andere woorden tot zowel een dilatatie van de aorta als familiale 

vasculaire occlusieve ziekten. Een verklaring voor dit tegenstrijdige effect op de bloedvaten 

wordt gevonden in het feit dat de aorta een elastisch bloedvat is, terwijl ander bloedvaten 

voornamelijk musculaire elementen bevatten. Dit houdt in dat de aorta is opgebouwd uit gladde 

spiercellen, welke gelegen zijn in enkele lagen elastische vezels en hiermee verbonden zijn. In 

kleinere arteriën echter zijn de gladde spiercellen enkel met elkaar verbonden, zonder dat er een 

connectie is met elastische vezels. Elastine staat in voor de verhoogde differentiatie en 
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verminderde proliferatie van gladde spiercellen. Aangezien dit proteïne afwezig is in de 

musculaire arteriën treedt een verhoogde proliferatie van het aantal gladde spiercellen op. Een 

ander verklaring vindt men in het feit dat de pulsatiele bloedstroom verschilt in de aorta en 

kleinere bloedvaten. Deze pulsatiele bloedstroom heeft namelijk ook een effect op de gladde 

spiercellen. Een laatste reden wordt gevonden in de embryologie. De twee types bloedvaten 

hebben namelijk een verschillende embryologische oorsprong: de aorta is afkomstig van neurale 

buis, terwijl de overige vasculaire bloedvaten afgeleid zijn van het mesoderm (57). 

 

Deze bevindingen uit de literatuur duiden het belang aan van het contractiel apparaat van de 

gladde spiercellen om de structurele integriteit van de aortawand te behouden (56). Onlangs 

werd er een verband gepubliceerd tussen mutaties in het MYH11 gen en in mindere mate het 

ACTA2 gen en een verhoogde signalisatie van de TGFβ cascade (56). 

 1.5.2.2.3 Mutaties in loci waarvan het oorzakelijk gen nog niet beschreven is 

 

I. De TAAD1 locus, gelegen op 5q13-14, is een eerste locus waarvan het oorzakelijke gen nog 

niet gekend is. Mutaties in deze locus worden op een autosomaal dominante manier overgeërfd 

met verminderde penetrantie. Er zijn cardiovasculaire complicaties beschreven welke 

vergelijkbaar zijn met deze voorkomend in het Marfan syndroom (58). 

 

II. De FAA1 locus, gelegen op 11q23-24, is een tweede locus waarvan het oorzakelijke gen nog 

niet geïdentificeerd is. Patiënten met een mutatie in deze locus hebben een meer diffuse 

vasculaire ziekte, welke zowel de thoracale en abdominale aorta kan aantasten, alsook andere 

kleinere arteriën. Deze mutaties worden eveneens autosomaal dominant overgeërfd maar met 

hoge penetrantie. Een mutatie op deze locus is echter slechts zelden de oorzaak van een 

familiale TAAD (59). 

 

III. Guo et al beschreven een nieuwe locus op chromosoom 12. Deze locus wordt de TAAD5 locus 

genoemd. De locus werd ontdekt bij screening van een familie gekend met een aneurysma van 

de aorta ascendens. De sinussen van Valsalva zijn eveneens betrokken in het ziektebeeld. De 

groeisnelheid van het aneurysma is zeer traag en progressie naar een acute aortadissectie laag. 

De overerving gebeurt autosomaal dominant. Opmerkelijk is dat geen enkele vrouw in de 

familie, draagster van de mutatie op de TAAD5 locus, een aneurysma vertoont. Hieruit kan men 

concluderen dat er een verminderde penetrantie is in het vrouwelijke geslacht (60).  
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 1.5.2.2.4 Mutaties in het FBN1 gen 

 

Missense mutaties in het FBN1 gen verstoren het mechanotransductiecomplex aangezien de 

polymerisatie van fibrilline-1 monomeren naar microfibrillen belemmerd wordt. Hierdoor zal het 

aantal fibrillinebevattende microfibrillen dalen. Dit leidt tot een verstoring van de structurele integriteit 

van de ECM (61). 

 1.5.2.2.5 Bicuspide aortaklep 

 

In 9% van de patiënten met een aortadissectie is er een associatie beschreven met een bicuspide 

aortaklep (BAV). Dit leidt tot de hypothese dat een gemeenschappelijk genetisch defect aanleiding 

geeft tot het ontstaan van een BAV in associatie met een aortadissectie (62). Zo is er een verhoogde 

aanwezigheid van BAV gedocumenteerd in patiënten met een ATCA2 of TGFBR2 mutatie (4). 

 

 

 Fig.4: De oorzaken en behandeling van TAA. Zowel genetische als niet-genetische factoren 

kunnen aanleiding geven tot activatie van de stress en stretch signaalwegen. Hierdoor 

zullen er biochemische veranderingen optreden in de ECM met cystische degeneratie 

als gevolg (4). 

 

 



15 
 

1.6  MYLK 

 

Myosine Light Chain Kinase (MYLK) is een belangrijk enzyme welke een rol speelt in de 

beweeglijkheid van de cel, cytokinese, tijdstip van mitose, transendotheliale migratie van neutrofielen, 

apoptose, celadhesie en de regulatie van de contractiliteit van de gladde spiercellen (63).  

De contractiele status van de gladde spiercel is voornamelijk afhankelijk van de fosforylatie van de 20-

kDa myosine II regulatory light chain (MLC20), welke onder controle staat van de wisselende activiteit 

van het MYLK en myosine light chain fosfatase (MLCP) (64). 

1.6.1 MYLK en de gladde spiercel 

  

Een spier trekt samen onder invloed van verschillende neurogene signalen (noradrenaline, 

angiotensine etc.). Door deze signalen stijgt de intracellulaire calciumconcentratie (65). Ca
2+ 

 bindt aan 

calmoduline. Dit Ca
2+

/calmodulinecomplex zal vervolgens binden tussen het kinase en IgT domein 

van het MYLK. Voor deze binding bevindt MYLK zich in een inactieve katalytische toestand door 

auto-inhibitie. Door binding van het Ca
2+

/calmoduline complex ontstaat er een conformationele 

verandering in het MYLK waardoor de auto-inhibitie wegvalt en het enzyme wordt geactiveerd (66). 

Actine bindt aan MYLK t.h.v. de NH2-terminus (67). Myosine bindt t.h.v. het IgT domein en het 

katalytisch centrum aan MYLK (68). MYLK speelt een rol als katalysator voor fosforylatie van het 

MLC20 op twee specifieke locaties: Ser19 (69) en (in mindere mate) Thr18 (70). Hierdoor wordt de 

MLC20 geactiveerd. Eén MYLK molecule kan op deze manier 8 myosinekoppen fosforyleren (66). 

Hierna vormt MYLK een complex met ATP en MLC20. Door hydrolyse wordt ATP omgezet tot ADP. 

Dit leidt uiteindelijk tot contractie van de gladde spiercel door interactie tussen de myosine- en 

actinefilamenten.  

Wanneer Ca
2+ 

daalt in de intracellulaire ruimte, wordt het MLCK opnieuw geïnactiveerd. De 

contractie blijft echter doorgaan aangezien MLC20 reeds door het MYLK werd gefosforyleerd (64). 

MLCP daarentegen zorgt voor defosforylatie van het MLC20, wat resulteert in relaxatie van de 

spiercel. Bepaalde regulatiemechanismen werken in op het MLCP, waardoor dit enzym wordt 

geïnhibeerd. Hierdoor verhoogt de Ca
2+

-sensitisatie, wat leidt tot een sterkere contractie van de cellen 

(64). MYLK activatie treedt op in het begin van de contractie, waarna de contractie wordt 

aangehouden door inhibitie van het MLCP (64) (fig.5). 
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    Fig.5: Het werkingsmechanisme van MYLK. Door middel van het Ca
2+

/calmodulinecomplex  

wordt MYLK omgezet van zijn inactieve naar zijn actieve vorm. MYLK zal vervolgens 

het MLC20 fosforyleren en aldus activeren. Myosine en actine interageren  met elkaar 

en hydrolyse van ATP leidt tot contractie van de gladde spiercel. MLCP daarentegen 

zorgt voor defosforylatie van het MLC20, waardoor de contractie wordt beëindigd 

(71). 

 

1.6.2 Structuur van MYLK 

 

MYLK wordt gecodeerd door een gen gelegen op chromosoom 3q21.1 (72). Het gen behoort tot de 

familie van de immunoglobulinegenen. Er zijn zowel non-musculaire als musculaire isovormen 

bekend. Deze isovormen ontstaan door verschillend gebruik van de coderende exonen en ‘alternative 

splicing’. Reeds acht isovormen zijn beschreven (www.uniprot.org). Zowel de non-musculaire als 

musculaire isovorm codeert voor een Ca
2+

/calmoduline-afhankelijke proteïne kinase welke de 

contractiele activiteit reguleert (73). De musculaire isovormen zijn aanwezig in het cardiale, skeletale 

en gladde spiercelweefsel. Het MYLK1 gen komt tot expressie in gladde spiercellen, MYLK2 in 

skeletale spierweefsel (74) en MYLK3 is cardiospecifiek (75). Non-musculaire isovormen zijn 

aanwezig in de mammae, lever, long, hersenen, nieren en de endotheliale cellen van de umbilicale 

vene en huid (73).  

Het NM-053025.3 transcript van MYLK bevat 34 exonen. Het gen bestaat uit 1914 aminozuren en is 

210715 Da groot (www.uniprot.org). Door ‘alternative splicing’ ontstaat verschillende transcripten, 

welke coderen voor drie proteïnen: de korte vorm van het kinase-eiwit, met name het 130 kDa grote 

gladde spiercel MYLK, de lange vorm van MYLK, het 220 kDa grote non-musculaire MYLK, en het 

20 kDa groot proteïne genaamd telokine (73,76) (fig.6). De lange vorm bestaat uit dezelfde sequentie 

als de korte vorm, maar heeft in zijn coderende regio een additionele N-terminaal 900 aminozuren 

lange extensie, welke zes extra Ig moleculen en twee extra bindingsplaatsen voor actine bevat. Door 

deze extra bindingsplaatsen heeft de non-musculaire vorm een grotere bindingsaffiniteit voor actine, 

wat zal leiden tot een grotere contractiliteit van de gladde spiercel (67). De sequentie van telokine 

http://www.uniprot.org/
http://www.uniprot.org/
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correspondeert met het C-terminaal einde van het MYLK gen. Het eiwit heeft een belangrijke functie 

in verschillende fysiologische reacties. Zo zorgt telokine onder andere voor stabilisatie van de 

ongefosforyleerde myosine filamenten. Het eiwit speelt eveneens een rol in de cGMP-gemedieerde 

Ca
2+

-desensitisatie door het verhogen van de MLCP-activiteit in fasische en tonische gladde 

spiercellen en in de inhibitie van fosforylatie van het MLC20 door MYLK aangezien telokine in 

competitie gaat met MYLK voor de binding aan het myosine (77). 

Het gen bevat één fibronectine type-III domein, negen Ig-like C2-type domeinen en één kinase domein 

(www.uniprot.org) (fig.7). MYLK heeft een actinebindend domein gesitueerd aan de N-terminus (67). 

De IgT-regio bindt aan het myosine (68) en het kinase domein bindt zowel aan ATP als aan het N-

terminale fosforylatie domein van MLC20 om op die manier Ser19 en Thr18 te fosforyleren (23). Het 

kinase domein zorgt ervoor dat ATP wordt omgezet tot ADP. Ca
2+

/calmoduline bindt aan een regio 

gelegen tussen het IgT en kinase domein (66) (fig.7). 

Het proteïne kan verschillende vormen aannemen. Deze kan zowel in compacte vorm voorkomen, als 

in geëlongeerde vorm, waardoor een goede verbinding tussen de dunne en dikke filamenten in de 

gladde spiercel mogelijk wordt gemaakt (78). 

 

 

         Fig.6: De structuur van MYLK. Deze figuur illustreert de opbouw van de 3 coderende 

proteïnen, ontstaan door ‘alternative splicing’ van het mRNA van het MYLK gen. 

De lange vorm, het 220 kDa grote non-musculaire MYLK, heeft een groter 

actinebindend domein dan de korte vorm, het 130 kDa grote non-musculaire 

MYLK. Het telokine wordt enkel gecodeerd door het C-terminale deel van het 

MYLK gen (79). 

 

http://www.uniprot.org/
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        Fig.7: De opbouw van het MYLK gen met zijn verschillende bindingssites (66). 

 

Twee pseudogenen zijn reeds beschreven, namelijk MYLKP1, gelokaliseerd op locus 3p13 en 

LOC100419969, eveneens gelegen op chromosoom 3 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). MYLKP1 

is een intrachromosomale duplicatie van exon 13-17 van het MYLK gen. 93% van de DNA-sequentie 

komt overeen (80). MYLKP1 speelt een belangrijke rol in de neoplastische processen. Bij 

tumorogenesis zal door MYLKP1 de expressie van functioneel MYLK drastisch dalen en de 

celproliferatie stijgen. Dit pseudogen speelt met andere woorden een grote rol in de cancerogenese 

(63). 

1.6.3 Gekende mutaties  

 

Heterozygote ‘loss-of-function’ mutaties, welke leiden tot vorming van een TAA, zijn reeds 

beschreven in het MYLK gen (81). Deze mutaties zijn p.R1480X en p.S1759P. De mutaties zijn 

gecorreleerd met het voorkomen van een aortadissectie. Hierbij werd er geen of weinig verbreding van 

de aortawand waargenomen voorafgaand aan de dissectie. De aortadissectie is de enige klinische 

merker van de mutaties. Hieruit kan men stellen dat familieleden van aangetaste patiënten die 

fenotypisch normaal zijn toch drager kunnen zijn van de mutatie. De eerste variant, p.R1480X, is 

aanwezig op positie c.4438. Hierbij treedt er een substitutie op van een cytosine naar een thymine. 

Deze mutatie leidt tot een verkort eiwit welke de kinase en calmoduline bindingssite niet meer bevat. 

Dit leidt tot een afunctioneel enzyme. Contractie van de gladde spiercel zal niet optreden. De mutatie 

segregeert met een LOD-score van 1,8 (81). De tweede variant, p.S1759P, bevindt zich op positie 

c.5275, waarbij er een substitutie van thymine naar cytosine plaatsvindt. Deze mutatie leidt tot een 

verandering van aminozuren in de α-helix van de calmoduline bindingssequentie, waardoor de 

kinasebinding met calmoduline niet meer optreedt en er een verminderde kinase-activiteit ontstaat. De 

mutatie segregeert met een LOD-score van 0.3 (81). De twee mutaties werden gescreend in een 

controlepopulatie en bleken hierin afwezig te zijn. 

In de literatuur werden nog additionele varianten beschreven. Deze zijn afwezig in een 

controlepopulatie, maar verdere analyse moet gebeuren om vast te stellen of deze varianten gekoppeld 

zijn aan het voorkomen van een aorta-aneurysma. Eén van deze varianten is p.A1754T (c.5260G>A). 

Door substitutie van een guanine naar een adenosine op positie c.5260, met vorming van een threonine 

als gevolg, ontstaat er een significante vermindering van de kinase-activiteit omdat de 



19 
 

bindingsaffiniteit van MYLK voor calmoduline vermindert. De twee andere varianten zijn p.V1213M 

( c.3637G>A) en p.E1399K (c.4195G>A) . Deze varianten zijn beiden gelegen buiten het kinase 

domein en zullen de kinase-activiteit of telokine-expressie niet beïnvloeden.(81) 
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2. METHODOLOGIE 

 

2.1  Literatuuronderzoek 

 

Om inzicht te verwerven in het ontstaansmechanisme van thoracale aorta-aneurysma’s, alsook in hun 

genetische en niet-genetische oorzaken, werden artikels gezocht op het Internet met behulp van de 

databanken Pubmed en Web of Science. Door het gebruik van verschillende zoektermen werden 

relevante artikels gevonden welke opgenomen zijn in de referentielijst. Deze zoektermen zijn o.a. 

aortic aneurysm, thoracic and abdominal aortic aneurysms, MYLK, Marfan syndrome, Loeys-Dietz 

syndrome, TGFBR1 and –2, ACTA2, Ehler-Danlos syndrome, ATS etc. De artikels welke relevant 

leken voor het onderwerp van deze masterproef werden gelezen en via de link ‘related citations’ 

werden overige bruikbare artikels gevonden. 

2.2  Patiëntenselectie 
 

 Een populatie van 36 patiënten, gekend met een familiaal thoracaal aorta-aneurysma, werd ter 

beschikking gesteld. Deze patiënten werden reeds gescreend op genetische defecten in gekende genen 

(FBN1, COL3A1, TGFBR1, TGFBR2, MYH11,SMAD3 en ACTA2), maar hierbij werd geen mutatie 

gevonden.  

Uit deze populatie werden 20 patiënten geselecteerd en gescreend op de aanwezigheid van mutaties in 

het MYLK gen.  

 

2.3  Labotechnieken 

2.3.1 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 2.3.1.1 Principe 

 

PCR heeft als doel het exponentieel amplificeren van een specifiek DNA-fragment. Via PCR wordt, 

uitgaande van een kleine hoeveelheid template DNA, op een snelle manier het fragment 

geamplificeerd. Dit fragment is zo gekozen dat ze zeker de gewenste te bestuderen DNA-sequentie 

omvat. De amplificatie gebeurt via de PCR-cyclus, welke een aantal keer herhaald wordt. De cyclus 

bestaat uit drie opeenvolgende fasen: denaturatie, hybridisatie en elongatie (Fig.8). 

 

I. Denaturatie 

Het dubbelstrengig DNA (dsDNA) bestaat uit twee strengen, welke door middel van 

waterstofbruggen met elkaar verbonden zijn en op die manier bij elkaar worden gehouden. Door 

het opvoeren van de temperatuur in de PCR-machine tot +/- 94°C zullen de waterstofbruggen 

tussen de verschillende basen van het dubbelstrengig DNA breken, waardoor twee 
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enkelstrengen DNA (ssDNA) ontstaan. Deze fungeren als template voor de aanmaak van twee 

nieuwe, complementaire strengen in de volgende stap.  

II. Hybridisatie 

De vooraf toegevoegde primers zullen in deze stap ‘annealen’ of aanhechten aan hun 

complementaire basensequentie op het template DNA door middel van waterstofbrugvorming. 

Dit gebeurt bij een temperatuur tussen 40°C en 64°C. De grote temperatuurrange is te wijten 

aan de primers, welke temperatuurspecifiek zijn. Bij een lagere temperatuur zullen de primers 

makkelijker binden aan het enkelstrengig DNA, maar hierbij is de kans groter dat de primer 

bindt op een verkeerde plaats. Bij een hogere temperatuur zullen de primers moeizamer binden 

aan het DNA, maar zal de binding specifieker zijn dan bij een lagere temperatuur. De 

temperatuur waarbij een primer specifiek zal binden wordt bepaald door de lengte en 

samenstelling van deze primers, met name de AC/GT-verhouding.  

III.  Elongatie 

Het Taq DNA-polymerase maakt een nieuwe streng aan, complementair aan de ssDNA-

template. Dit enzym bindt op het vrije uiteinde van de primers en zal volgens de regels van de 

basenparing een nucleotide inbouwen in de nieuwgevormde DNA-streng, complementair aan 

het template DNA. Deze elongatie gaat door in de 3’-richting bij een temperatuur van 72°C. Dit 

is de temperatuur waarbij het thermostabiele Taq DNA-polymerase de meest optimale werking 

heeft.  

Deze cyclus wordt een aantal keer herhaald tot er voldoende DNA aanwezig is voor verdere 

analyse. Wanneer een cyclus n aantal keer doorlopen wordt, betekent dit dat er van het template 

DNA 2
n 
 aantal kopieën zullen ontstaan.  
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   Fig.8:  Het principe van DNA-amplificatie door PCR. De eerste cyclus duidt de verschillende 

fasen aan van één PCR-cyclus, i.e. denaturatie, hybridisatie en elongatie. Gedurende 

de amplificatie wordt deze cyclus een aantal keer herhaald. Uit de figuur blijkt dat er 

na drie cycli acht kopijen van het template DNA gevormd 

zijn.(http://www.bio.miami.edu) 

 

 2.3.1.2 Materialen 

 

Er wordt een mastermix gemaakt van een aantal elementen, welke elk hun nut hebben in de 

verschillende fasen van de PCR-cyclus. Deze elementen worden hieronder besproken. 

I. HPLC-water 

 

Dit staat voor High Pressure Liquid Chromatography-water (VWR). Het water dat gebruikt 

wordt voor PCR moet ionen- en nucleasevrij zijn. Nucleasen zijn enzymen die het DNA of de 

primers kunnen afbreken.  

 

II. Buffer 

 

De buffer zorgt voor het behoud van een optimale PH en zoutconcentratie tijdens de PCR om zo 

de reactie optimaal te laten verlopen. 

http://www.bio.miami.edu/
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Reeds verschillende buffers zijn gekend. Indien het gebruik van de standaardbuffer 

(Kappabuffer) niet leidt tot een optimalisatie van de amplificatie van het DNA-fragment kan 

toevoeging van een andere buffer aangewend worden. Dit tot de optimalisatie van het fragment 

is bereikt.  

De gebruikte buffer voor amplificatie van de MYLK-exonen is de Kappabuffer 5X (KAPA 

biosystems).  

 

III. dNTP’s 

 

Deoxyribonucleotidentrifosfaten zijn monomeren en vormen de bouwstenen van het DNA. 

Deze monomeren zijn opgebouwd uit drie componenten: een deoxyribose, een trifosfaatgroep 

en een base. Afhankelijk van de aanwezige base kunnen 4 nucleotiden onderscheiden worden: 

dATP, welke een adenosine bevat, dCTP, welke een cytidine bevat, dGTP, welke een guanine 

bevat en dTTP, welke een thymidine bevat. De dNTP’s-mix bevat gelijke hoeveelheden van de 

vier nucleotiden. Dezen zorgen voor de aanmaak van de nieuwe DNA-keten. Ze worden vanaf 

de primer in de 3’-richting ingebouwd in de nieuwe DNA-streng tijdens de elongatie, waarbij de 

ingevoegde nucleotide steeds complementair is aan deze in de templatestreng.  

De concentratie van de dNTP-mix ( Invitrogen) bedraagt 10mM.  

 

IV. Magnesiumchloride 

 

MgCl2 (KAPA biosystems) is een cofactor van het DNA-polymerase, welke het dsDNA 

stabiliseert. 

 

V. Primers  

 

Een primer is een oligonucleotide welke complementair is en bijgevolg kan aanhechten aan de 

uiteinden van het DNA-fragment dat men wil amplificeren. De amplificatie vereist zowel een 

forward primer, welke bindt op de 5’-3’-streng, als een reverse primer, welke bindt op de 3’-5’-

streng. Deze primers (Invitrogen) moeten in gelijke hoeveelheid aanwezig zijn in de oplossing.  

Bij het ontwerpen van een primer moet er voldaan worden aan een aantal vereisten: 

 

1) De lengte: de ideale lengte van een primer ligt tussen de 15-30 basen. 

2) De specificiteit: via de BLAST-website (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) wordt onderzocht of 

de primer specifiek is voor het te amplificeren DNA-fragment. Indien deze primer niet 

specifiek is, kan ze ook binden op andere fragmenten in het genoom, waardoor deze 

fragmenten mee worden geamplificeerd. Dit zal leiden tot foutieve resultaten.  

3) Het percentage guanine en cytosine: dit percentage mag niet te hoog zijn aangezien de kans 

op vorming van inwendige secundaire structuren hierdoor verhoogd. Het percentage GC 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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moet ongeveer overeenkomen met het percentage AT aanwezig in de DNA-sequentie. Deze 

bedraagt ongeveer 40-60%. 

4) De secundaire structuren: inwendige secundaire structuren worden gevormd indien er tussen 

de primers onderling een complementair deel is dat groter is dan drie basen. Daarom moet 

erop gelet worden dat de uiteinden van de primers niet complementair zijn. 

5) De smelttemperatuur: de primers van een primerpaar moeten een vergelijkbare 

smelttemperatuur hebben. Optimaal is deze gelegen rond de 50-60°C. De smelttemperatuur 

wordt voornamelijk bepaald door het GC-gehalte van de primer.  

 

De primers werden ontworpen via het LightScanner primer design-programma (Idaho technology). 

Indien hiermee geen bruikbare primer/primerpaar werd gevonden, werd gebruik gemaakt van het  

Primer3-programma (http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi).  

Vervolgens werden de primers ook gecontroleerd op de aanwezigheid van SNP’s in Ensembl 

(www.ensembl.org). Indien er SNP’s aanwezig zijn in de primersequentie, zal de aanhechting aan het 

template DNA verhinderd worden en kan er geen amplificatie plaatsvinden.  

 

VI. Polymerase 

 

Voor de PCR wordt een thermostabiel polymerase gebruikt. In het MRB-labo wordt gebruik 

gemaakt van het Taq DNA-polymerase (KAPA biosystems), welke geactiveerd wordt bij de 

eerste denaturatiestap. Dit Taq-polymerase is afkomstig van de bacterie Thermus aquaticus 

YT1. Het enzym heeft een 5’-3’-polymerase- en -exonuclease-activiteit en katalyseert de 

insertie van dNTP’s in de nieuwe DNA-streng. 

Een nadeel van dit enzym is dat hij geen 3’-5’-proefleesactiviteit heeft, waardoor er fouten 

ingebouwd kunnen worden in de nieuwe streng. De foutratio bedraagt één fout per 1,1 x 10
4 

nucleotiden. 

 

VII. DMSO 

 

Dimethylsulfoxide (VWR) inhibeert de vorming van secundaire structuren in het template DNA 

en de primers. Het draagt eveneens bij tot de separatie van de DNA-strengen en verhoogt de 

efficiëntie van de PCR.  

 

VIII. DNA 

 

Het DNA wordt als laatste toegevoegd aan de oplossing. Er wordt uitgegaan van dubbelstrengig 

DNA. Het DNA wordt eerst verdund tot een concentratie van 100ng/µl. Vervolgens wordt er 

1µl toegevoegd aan de reactie.  

 

http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi
file:///C:/Users/margot/Desktop/(www.ensembl.org
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In totaal zal elk epje een 25µl-oplossing bevatten (zie bijlage 1). 

 2.3.1.3 PCR-programma 

 

De epjes worden in een PCR-toestel geplaatst. Het gebruikte programma is het ‘TouchDown PCR’. 

Hierbij zal de starttemperatuur (T1) tijdens elke cyclus met 1°C dalen en dit gedurende 12 cycli. 

Daarna volgen er 24 cycli met vaste temperatuur (T2). 

 

 

              TouchDown PCR-programma: 

o 94°C 1 minuut 

o 94°C 20 seconden 

o T1 15 seconden                   12 cycli T1-1°C 

o 72°C 1 minuut  

o 94°C 40 seconden 

o T2 40 seconden                  24 cycli 

o 72°C 30 seconden 

o 72°C 10 minuten 

o 4°C 1 minuut  

 

( T1= Ta start) 

(T2= T1-12°C)  

 

 

De initiële temperatuur voor de verschillende MYLK-exonen bedraagt 64°C of 63°C, welke daalt tot 

respectievelijk 52°C en 51°C (zie bijlage 2). 

 

2.3.2 LabChip 

 2.3.2.1 Principe 

 

De LabChip (Caliper) vervangt de manuele agarosegelelektroforese. De principes zijn echter nog 

steeds hetzelfde.  

Een sample van alle DNA-fragmenten worden elk in een afzonderlijke welletje geplaatst. De 

hoeveelheid DNA wordt vervolgens opgezogen en in een fijne capillair gebracht. Hierin wordt het 

DNA gelabeld met een fluorescerende merker. Vervolgens wordt de capillair onder een elektrisch veld 

met gelijkstroom geplaatst. Door de elektrische spanning zullen de DNA-fragmenten, welke elektrisch 
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negatief geladen zijn omwille van de fosfaatgroepen, zich verplaatsen naar de positieve pool. De 

snelheid van migratie is omgekeerd evenredig met de grootte van de verschillende fragmenten. De 

grootste DNA-fragmenten zullen slecht weinig migreren, terwijl de kleinere fragmenten sneller 

migreren.  

Een laser zal vervolgens de fluorescerende intensiteiten, door de merker uitgestraald, induceren. Deze 

intensiteiten worden gemeten in de tijd. Op basis hiervan wordt een electroferogram opgesteld en kan 

men een weergave van de data in een gel-patroon (welke correleert met het beeld op agarosegel) 

opvragen.  

 2.3.2.2 Materialen 

 

 PCR-oplossing 

 HPLC-H2O  

 384-well LabChipplaat  

 2.3.2.3 Protocol 

 

1. Via het programma RunEditor op de V-schijf worden eerst het aantal nodige plaatsen 

gereserveerd op de LabChipplaat. Hierin kan men de gebruikersnaam, PCR en sample invullen.  

2. Vervolgens wordt de plaat geladen. Men brengt per well 17 µl HPLC-H2O en 3 µl PCR-product 

in.  

3. Meng door op en neer te pipetteren. 

 

Later kunnen de resultaten via LabChipGX geanalyseerd worden volgens datum, plaat, rij en plaats.  

Het resultaat is geslaagd wanneer er een voldoende duidelijk en specifiek bandje waarneembaar is op 

het gel-patroon. Indien dit niet het geval is, zal de PCR verder geoptimaliseerd moeten worden tot een 

gewenste resultaat bekomen wordt. 

 

2.3.3 Sequeneren 

 

Het doel van sequeneren is het bekomen van de complete sequentie van het geamplificeerde DNA en 

dit in de juiste nucleotidenvolgorde. Zo kan men deze sequentie later analyseren en bestuderen op de 

aanwezigheid van mutaties, polymorfismen etc.  

Het sequeneren van DNA gebeurt volgens het Sanger-principe en bestaat uit vier stappen: opzuiveren 

van de PCR-producten, de sequentiereactie, opzuiveren van de sequentiereactie en de 

sequentiebepaling. 

 

Het sequencen van de DNA-fragmenten kan zowel automatisch als manueel gebeuren. Er wordt echter 

meer manueel gesequeneerd aangezien dit betere resultaten geeft met minder achtergrond.  
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 2.3.3.1 Manueel sequeneren 

 2.3.3.1.1 Opzuivering van de PCR-producten 

 2.3.3.1.1.1 Principe 

 

De oplossing na de PCR bevat nog overtollige primers en dNTP’s. De opzuivering gebeurt met behulp 

van de enzymen exonuclease I en antartic fosfatase (Westburg). Het antartic fosfatase zal een 

fosfaatgroep van dNTP’s verwijderen, waardoor deze dNTP’s geïnactiveerd worden en een verdere 

elongatiereactie niet meer mogelijk is. Exonuclease I zal de overtollige primers en ssDNA-fragmenten 

uit de reactie verwijderen.  

Deze stap gebeurt op ijs om vroegtijdige enzymatische activiteit te voorkomen.  

 2.3.3.1.1.2 Materialen 

 

 Exonuclease I 20.000U/ml  

 Antartic fosfatase 5.000U/ml  

 HPLC-H2O  

 PCR-product 

 2.3.3.1.1.3 Protocol 

 

1. Bereid een mix -op ijs- met per staal 0,05 µl exonuclease I, 0,20 µl antartic fosfatase en 0,75 µl 

HPLC-H2O.  

2. Meng door te vortexen. 

3. Voeg per 5 µl PCR-product 1µl enzymoplossing toe. 

4. Meng opnieuw door op en neer pipetteren. 

5. Plaats in het PCR-toestel en voer volgend programma uit: 

 

 

     ExoSAP-programma: 

 

o 37°C 15 min. 

o 80°C 20 min. 

o 15°C 1min. 
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 2.3.3.1.2 De sequentiereactie 

 2.3.3.1.2.1 Principe 

 

Deze reactie gelijkt sterk op de PCR. Het verschil zit in het feit dat er bij de sequentiereactie ddNTP’s 

worden toegevoegd. Deze ddNTP’s zijn fluorochroom gelabelde dideoxyNTP’s, welke geen 3’-

hydroxygroep bevatten. Er bestaan vier verschillende ddNTP’s: ddGTP, ddATP, ddCTP en ddTTP. 

Wanneer er tijdens de reactie een ddNTP ingebouwd wordt, stopt de elongatiereactie aangezien er 

geen 3’ OH-uiteinde meer aanwezig is. Daarom worden de ddNTP’s ook wel de ‘chain terminators’ 

genoemd. Deze ddNTP’s worden gerandomiseerd ingevoegd. Hierdoor ontstaan er fragmenten met 

een verschillende lengte. In het begin van de reactie zullen er snel korte fragmenten gevormd worden, 

aangezien de ddNTP’s op een snelle en onwillekeurige manier worden ingebouwd. Later in de reactie 

ontstaan er langere fragmenten.  

 2.3.3.1.2.2 Materialen 

 

 RRmix bestaande uit fluorescent gelabelde ddNTP’s, dNTP’s en polymerase (Applied 

biosystems) 

 ABI-buffer (Applied biosystems) 

 DMSO  

 HPLC-H2O  

 Primers (verdund tot 1µM) 

 Opgezuiverde mix 

 2.3.3.1.2.3 Protocol 

 

1. Maak een mix volgens volgende protocol en dit voor zowel de F- (sense streng) en R- (antisense 

streng) primer: 

 

     mix voor het sequeneren van GC-rijke 

                 (>75%) PCR-producten 

 

(n+1) x 0,5 µl RR 

(n+1)   2 µl ABI-buffer 

(n+1)   2 µl primer (1 µM) 

(n+1)   0,5 µl DMSO
 

(n+1)   4µl HPLC water 

 

 

2. Meng door te vortexen. 

3. Voeg per 9 µL mix 1 µL opgezuiverd product toe en dit voor zowel de F- als de R- primer. 
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4. Plaats in het PCR-toestel en voer volgend programma uit: 

 

 

Abi55-programma: 

 

o 95°C 5min. 

o 95°C 10 sec. 

o 55°C 5 sec.               25cycli  

o 60°C 4min.  

o 15°C 10 min. 

 

 

 2.3.3.1.3 Opzuiveren van de sequentiereactie 

 2.3.3.1.3.1 Principe 

 

Het DNA wordt opnieuw gezuiverd. Dit wordt gedaan met behulp van magnetische beads, welke 

zullen binden met het DNA. Het DNA, de beads (Agencourt) en 85% ethanol (VWR) worden 

gemengd. Bij plaatsing van de oplossing in een magnetisch veld (Agencourt) wordt het DNA met de 

beads afgescheiden van de overige bestanddelen. Op deze manier kan ethanol en overtollig 

supernatans makkelijk uit de sequentiemix verwijderd worden uit het epje. De beads worden 

vervolgens nogmaals gewassen door toevoeging en verwijdering van ethanol.  

Finaal wordt er water aan de reactie toegevoegd. Het water zal zich rondom rond de negatief geladen 

DNA-moleculen positioneren, waardoor het DNA los komt van de beads en oplost. Bij plaatsing onder 

het magnetisch veld worden enkel de beads naar de zijkant van het epje toegetrokken, waardoor het 

opgezuiverde DNA makkelijk geëxtraheerd kan worden voor verdere analyse.  

 2.3.3.1.3.2 Materialen 

 

 Magnetische beads  

 85% ethanol  

 Sequentiemix 

 Magneet  

 HPLC-H2O  
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 2.3.3.1.3.3 Protocol 

 

1. Vortex de beads tot een homogene oplossing. 

2. Voeg 10 µl beads toe aan elke sequentiereactie. 

3. Maak een 85% ethanol oplossing en voeg 45 µl toe aan de sequentiereactie. 

4. Meng door op en neer te pipetteren. 

5. Plaats het mengsel op de magneet gedurende 3 min. 

6. Verwijder het supernatans. 

7. Voeg 100 µl 85% ethanol toe. 

8. Plaats het mengsel op de magneet gedurende 30 sec. 

9. Verwijder het supernatans. 

10. Haal het mengsel van de magneet en laat het aan de lucht drogen gedurende 10 min. 

11. Voeg 40 µl H2O toe. 

12. Meng door op en neer te pipetteren tot een homogene oplossing. 

13. Plaats het mengsel op de plaat gedurende 30 sec. 

14. Breng 30 µl van het mengsel -zonder beads- over in de sequencingplaat. 

 2.3.3.1.4 De sequentiebepaling 

 2.3.3.1.4.1 Principe 

 

Tijdens de sequencing werden fragmenten van verschillende grootte gevormd door de ddNTP’s. 

Wanneer de sequentieproducten in de sequencer worden geplaatst, zullen deze fragmenten op basis 

van hun grootte, onder invloed van een elektrisch veld in de capillair, van elkaar worden gescheiden. 

Een laser zal eveneens het eindstandig ddNTP tot fluorescentie brengen. De intensiteit van 

fluorescentie wordt in functie van de tijd omgezet in een electroferogram. Via deze technieken wordt 

de nucleotidesequentie van het DNA-fragment bepaald.  

 2.3.3.2 Automatisch sequeneren 

 

Wanneer er automatisch gesequeneerd wordt zal men, net zoals bij manueel sequencen, eerst gebruik 

maken van de Finch-website (http://finch.ugent.be:8080/Finch). Op deze website kan men een folder 

aanmaken welke de sequenties bevat die men wil afgeven voor automatisch en/of manueel sequeneren. 

Volgens een bestaand protocol wordt aan alle producten een bepaalde plaats toegewezen in de Finch-

plaat, waardoor er geen fouten kunnen ontstaan bij het sequencen door de robot.  Het primerscript 

wordt gebruikt om de volgorde te bepalen waarin de primers moeten geladen worden. De forward en 

de reverse primer hebben een concentratie van 1 µM en moeten in een hoeveelheid van  minimaal 

(15µl+ 1,5 µl x n stalen) afgegeven worden aan de GSU (Genetic Service Unit).  

Via de pipeteerrobots worden de ontvangen stalen gesequeneerd in bidirectionele richting. Later kan 

men deze sequenties opvragen.  

http://finch.ugent.be:8080/Finch
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2.3.4 Analyse van de sequentie 

 

Ten slotte worden de resultaten van de sequencing opgevraagd en ingeladen in SeqScape (Applied 

biosystems). SeqScape is een softwareprogramma dat het mogelijk maakt om de nucleotidenvolgorde 

van het gewenste DNA-fragment te analyseren en te vergelijken met de referentiesequentie in 

Ensembl. Het DNA-fragment wordt gescreend op de aanwezigheid van polymorfismen en mutaties.  

Indien een variant nog niet eerder gerapporteerd is, zal men bestuderen of deze een belangrijk effect 

heeft op de functionaliteit van het gen. Dit wordt verder besproken in de resultaten (zie 3.).  
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3. RESULTATEN 

 

3.1  Patiënteninformatie 
 

Het DNA van 19 patiënten werd gescreend op mutaties in het MYLK gen.  

Er werd een tabel opgesteld welke de patiëntengegevens, afkomstig uit het patiëntendossier, op een 

overzichtelijke manier weergeeft.  
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Tabel 1: Lijst van gescreende patiënten voor het MYLK gen 

Patiënt geslacht geboortedatum Symptomen proband          Familiale anamnese gescreende genen 

met negatief 

resultaat 

      

1 man 

 

04/05/’70                  Gestorven op 19/09/2008 owv. dissectie van 

de aorta ascendens 

 Paternele grootvader: mogelijks 

overlijden na aorta-dissectie 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

 

2 man 

 

05/05/’65                   Aortadissectie  operatie   ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

 

3 vrouw ?/?/’64                       Huid: afwijking onder rechterarm op thorax 

(translucent, lax, komt bij bepaalde 

bewegingen los van onderliggende 

weefsels) 

                                  Craniofaciaal: -retrognatie 

                                                           -hoog verhemelte 

                                                           -lang gezicht 

                                  Oculair: -astigmatisme 

                                  Articulair: -vroeger zeer laxe gewrichten,  

  nu toenemende stijfheid 

                                  CV: -aortadilatatie (4.0 cm) 

                                         -stroke op 18 jaar met nadien 

                                          verschillende kleine episodes 

                                         -tortueus verloop van a. vertebralis 

                                  Andere: -zeer slank 

 

 Dochter: Marfanoïde habitus ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

COL3A1 
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Patiënt geslacht geboortedatum Symptomen proband          Familiale anamnese gescreende genen 

met negatief 

resultaat 

      

4 man 

 

09/08/’94                    Huid: striae 

                                   Skeletaal: -lange thorax en handen 

                                                    -verminderde bovenste lidmaat/ 

                                                     onderste lidmaat ratio  

                                                    -dolichostenomelie  

                                                    -verhoogde armspan/hoogte  

                                                      ratio 

                                   Craniofaciaal: hoog boogvormig  

                                                             verhemelte 

                                   Oculair: myopie 

                                   Articulair: -positief duimteken 

                                                     -verminderde extensie van de  

                                                       elleboog 

                                   CV: ascenderend aorta-aneurysma met  

                                           regurgitatie 

                                   Andere: gedrags- en leerproblemen 

                              

 -Moeder: plots overlijden na  

  thoracale pijn (38j) 

-Paternele ooms:  aorta-operatie 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

FBN1 

SMAD3 

5 

 

 

 

man 

 

?/?/’56                       Huid: chronische acne 

                                  Skeletaal: -pectus excavatum 

                                                   -platvoeten 

                                  Craniofaciaal: hoog boogvormig 

                                                           verhemelte 

                                  Oculair: myopie sinds 2000 

                                  CV: -ascenderend aorta-aneurysma 

                                           (4.9 cm thv. aortawortel) 

                                          -lichte aorta-insufficiëntie 

                                          -mitralisklepprolaps met milde  

                                            regurgitatie 

                                  Overige: inguinale hernia 

 -Vader: beroerte (34j) 

-Moeder: triple bypassoperatie 

-Paternele grootvader: overlijden  

  owv. AMI 

-Maternele grootvader:  

  overlijden owv. AMI 

-Maternele grootmoeder:  

  overlijden owv. beroerte 

-Zus: scoliose en grote gestalte 

-Broer 1: grote gestalte 

-Broer 2: stentplaatsing en  

  voorgeschiedenis van  

  myocardinfarct 

-Nichtje: pectusdeformatie 

ACTA2 

FBN1 

SMAD3 
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Patiënt geslacht geboortedatum Symptomen proband          Familiale anamnese gescreende genen 

met negatief 

resultaat 

 

6 

 

man 03/10/’63                   Articulair: arthrose 

                                  Skeletaal: lage rugpijn 

                                  Oculair: hypermetropie 

                                  CV: -TAA 

                                          -Brugada type 2 

 -Moeder: bypassoperatie (CABG)  

  (65j) 

-Dochter: groot gestalte 

 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

FBN1 

SMAD3 

      

7 

 

man 25/01/’60                   Huid: snel gebloemd bij koude temperatuur 

                                  Oculair: leesbril 

                                  CV: -ascenderend aorta-aneurysma 

                                          -aortaklepinsufficiëntie  operatie  

                                           (38j) 

 

 -Moeder: cerebrovasculair 

  accident (75j) 

-Broer: dissectie owv. thrombose  

 (58j) 

-Dochter:- dissectie arteria 

  vertebralis (26j) 

                 - aneurysma van het  

                    septum primo 

                 - verhoogde  

                    eccymosevorming 

                 - tragere litteken- 

                    vorming 

 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

8 

 

 

 

man 21/02/’71                   Aorta-aneurysma en – dissectie  operatie  -Moeder: overlijden owv. 

  cardiale problematiek (26j) 

-Maternele oom: behandeld  

  aorta-aneurysma 

-Maternele lijn: familieleden 

  met cardiale problemen 

 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

9 

 

man 18/05/’72                   CV: -bicuspide aortaklep  Bentalloperatie  

                                           (2009) 

                                          -wijd gedilateerde annulus 

                                          -ascenderend aorta-aneurysma (5cm) 

 -Vader: -aortadissectie (2008) 

             - bicuspide aortaklep 

-Paternele oom: plots overlijden  

  owv. cardiale problematiek  

  (60j) 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 
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Patiënt geslacht geboortedatum Symptomen proband          Familiale anamnese gescreende genen 

met negatief 

resultaat 

-Grootouders: overlijden voor  

  40j (oorzaak onbekend) 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

man 

 

 

 

 

vrouw 

02/02/’56                   Oculair: myopie 

                                  CV: -ascenderde AA (7.5 cm op 50j) 

                                          -aorta- en mitralisklepregurgitatie 

                                            operatie 

 

31/10/’40                   Oculair: hypermetropie 

                                  Articulair: arthrose 

                                  CV: -arteriële hypertensie 

                                          -TAA (2007) 

                                            operatie: aortawortelvervanging 

 -Vader: aorta-aneurysma 

-Paternele oom: aorta-aneurysma 

 

 

 

-Vader: overlijden owv. COPD 

-Moeder: overlijden owv. AMI  

  (60j) 

-Broer1:plots overlijden owv. 

  aorta-dissectie(48j) 

-Broer2:operatie TAA (59j) met 

  overlijden owv. AMI 

-Broer3: operatie AAA met 

  overlijden owv. aorta-dissectie£ 

  (51j)  

-Zoon:-ascenderend AA 

           -licht beenlengteverschil  

             en scoliose 

           -verhoogde neiging tot  

             tandvleesbloedingen 

-Dochter: minimale dilatatie 

  aorta ascendens 

 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

13 vrouw 22/06/’43                   Aortadissectie (60j)  operatie  -Zus: overlijden owv.  

  aortadissectie (41j) 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 
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Patiënt geslacht geboortedatum Symptomen proband          Familiale anamnese gescreende genen 

met negatief 

resultaat 

 

14 

 

 

 

 

15 

man 

 

 

 

 

man 

01/09/’60                  Craniofaciaal: hoog verhemelte  

                                  CV: TAA (5cm) 

 

 

   

26/11/’36                   Articulair: Stijve vingers 

                                  CV: descenderd aorta-aneurysma (2000) 

                                           operatie 

 

 -Vader: overlijden owv. AAA  

  (70j) 

-Moeder: overlijden owv. 

  aortaboogdissectie (44j) 

 

-Vader: overlijden owv. aorta- 

  dissectie (64j) 

-Broer: AAA 

-Dochter: fibromusculaire  

  dysplasie 

-Zoon: milde hyperlaxiteit van  

  de hand 

 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

 

 

ACTA2 

SMAD3 

 

16 man 14/10/’65                   Aortadissectie (37j)  operatie  -Moeder: operatie owv. TAA  

  (40j) 

-Familiaal voorkomen van aorta- 

  aneurysma’s 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

FBN1 

SMAD3 

 

17 man 28/11/’94                   Skeletaal: -milde pectus excavatum 

                                                    -platvoeten 

                                  Craniofaciaal: brede basis uvula 

                                  Articulair: hyperextensie elleboog 

                                  CV: -occasioneel lichthoofdig 

                                          -ongewone asymmetrische expansie 

                                            aorta 

                                          -aortaworteldilatatie (sinds 2004) 

                                          -ascenderend aorta-aneurysma  

                                          -neusbloedingen 

                                          -voorgeschiedenis van PDA 

                                  Overige:-moeite spiermassa op te bouwen 

 -Vader:-gedilateerd aorta 

             -PDA operatie 

-Broer:-gedilateerd aorta 

            -PDA operatie 

ACTA2 

SMAD3 
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Patiënt geslacht geboortedatum Symptomen proband          Familiale anamnese gescreende genen 

met negatief 

resultaat 

                                           -divertikels thv. bloedvaten 

                                           -moeite met gewichtstoename 

 

18 man 14/07/’47                   CV:-aortaworteldilatatie thv sinus van  

                                           Valsalva (5 cm op 55j) 

                                         -aortaklepregurgitatie Bentalloperatie 

                                          (2000) 

                                         -verhoogde eccymosevorming 

                                  

 

 -Vader: overlijden owv.  

  abdominale aortaruptuur (78j) 

-Broer vader: overlijden owv.  

  abdominale aortaruptuur (90j) 

-Broer1: overlijden owv.  

  aortadissectie 

-Broer2: oculaire, skeletale en  

  CV problemen 

-Neef: preventieve operatie thv.  

  aorta ascendens 

-Familiaal voorkomen van LDS  

  en aorta-aneurysma’s 

                     

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

19  man 28/12/’78                   Oculair: enoftalmie 

                                  CV: gedilateerde aortawortel en aorta  

                                          ascendens (2007)  operatie 

 -Familiaal voorkomen van  

  aortadissectie met plots  

  overlijden als gevolg 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

FBN1 

SMAD3 

 

20 vrouw 18/03/’68                   Huid: dunne, translucente huid 

                                  CV:-dilatatie aortawortel thv. sinus van  

                                          Valsalva en aorta ascendens 

                                        -aorta- en mitralisklepregurgitatie 

   -Vader: operatie owv. ascenderd  

  aorta-aneurysma 

-Broers: aorta-aneurysma 

ACTA2 

TGFBR1 

TGFBR2 

SMAD3 

      

Legende: Overzicht van de 19 patiënten nagekeken voor mutaties in het MYLK gen. 

           Afkortingen: CV:cardiovasculair            AMI:acuut myocardinfarct   PDA: patent ductus arteriosus 

                                AA: aorta-aneurysma         AAA: abdominaal aorta-aneurysma            TAA: thoracaal aorta-aneruysma   

        LDS:Loeys-Dietz syndroom                     COPD: chronic obstructive pulmonary disease
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3.2  Oppuntstelling van de moleculaire analyse 

 
Allereerst werden de optimale condities voor de verschillende primerparen bepaald. Een optimale 

conditie wordt bekomen wanneer er een voldoende specifiek en sensitief bandje aanwezig is op de 

LabChip. De verschillende condities werden uitgetest op controle DNA. Voor de meeste primerparen 

werd een optimale conditie bekomen met het standaardprotocol. Hierbij wordt er een mix gemaakt met 

als bestanddelen HPLC-H2O, Kapa buffer 5X, MgCL2, dNTP’s, F- en R-primer en Taq DNA- 

polymerase bij een TD-programma 63>51°C of 64>52°C. Wanneer er een onvoldoende specifiek 

bandje verscheen op de LabChip werd 10% DMSO toegevoegd. Deze modificatie resulteerde in de 

oppuntstelling van zo goed als alle primerparen. Enkel exonen 1 en 8 vertoonden grote moeilijkheden 

bij het optimaliseren. Exon 1 is een GC-rijk fragment, maar zelfs met het GC-rijk protocol, waarbij 

gebruikt gemaakt wordt van een specifieke buffer voor GC-rijke fragmenten, een verschillende 

primerconcentratie en Taq DNA-polymerase, werd geen optimalisatie bereikt. Exon 8 daarentegen 

vertoonde een zwak bandje op de LabChip ondanks afwezigheid van repeats of hoog GC-gehalte. De 

condities die gebruikt werden voor de oppuntstelling van exon 1 en 8 zijn: standaardprotocol bij een 

TD-programma 63>51°C, standaardprotocol bij een TD-programma 64>52°C, standaardprotocol met 

10% DMSO bij een TD-programma 63>51°C, standaardprotocol met 10% DMSO bij een TD- 

programma 64>52°C en het GC-rijk protocol bij een TD-programma 64>52°C. Hiermee werd echter 

nog steeds geen optimalisatie bekomen. Nieuwe primers werden daarom besteld en op punt gesteld. 

Met deze nieuwe primers werd wel een optimale conditie bereikt. Voor exon 1 was dit het 

standaardprotocol bij TD-programma 64>52°C en voor exon 8 het standaardprotocol bij TD- 

programma 63>51°C. 

Exon 18b vertoonde geen probleem bij het optimaliseren, maar wel tijdens het sequeneren. Er bleek 

teveel achtergrond aanwezig te zijn, zelfs bij verdunning van het PCR-product. Hierdoor was het 

moeilijk om het fragment in SeqScape te bestuderen. Ook voor dit fragment werden nieuwe primers 

ontworpen en werd de PCR amplificatie geoptimaliseerd.  

De lijst van exonen met bijbehorende primerparen en hun geoptimaliseerde condities bevindt zich in 

bijlage 2.  

3.3  Screening MYLK 
 

Alle coderende sequenties van het NM_053025.3 transcript van MYLK werden gescreend. 

 

3.3.1 Gekende polymorfismen 

 

Er konden verschillende gekende single nucleotide polymorphisms (SNPs) geïdentificeerd worden in 

de onderzochte patiëntenpopulatie. Deze SNPs worden opgelijst in tabel 2. 
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Tabel 2: Lijst van gevonden polymorfismen in het MYLK gen 

positie variant verandering 

op 

eiwitniveau 

locatie rsnummer patiënt Frequentie 

Europese populatie 

Frequentie 

patiënten- 

populatie 

 

c.-185-68 

 

G>C 

 

- 

 

intron 1 

 

rs2682224 

 

1,2,3,4,6,8,9,11,13, 

14,17,18,20 (Hom P) 

7,12 (Het P) 

 

G-allel: 80,5% 

C-allel: 19,5% 

 

 

G-allel:26,3% 

C-allel: 73,7% 

 

        

c.-153 C>T -  exon 2 rs2700408 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13, 

14,16,17,18,20 (Hom P) 

7,12,15,19 (Het P) 

C-allel: 23% 

T-allel: 77% 

 

C-allel: 10,5% 

T-allel: 89,5% 

 

        

c.-126-61 A>T - intron 2 rs41533145 17,19 (Het p) Geen Europese data 

gekend 

A-allel: 94,7% 

T-allel: 5,3% 

        

c.-72 C>T - exon 3 rs2700352 7,12,15,19 (Het P)    C-allel: 80,4% 

T-allel: 19,6% 

 

C-allel: 89,5% 

T-allel: 10,5% 

 

c.62 C>A p.Pro21His exon 4  rs28497577 7,14 (Het P) 

 

C-allel: 93,8% 

A-allel: 6,2% 

C-allel: 94,7% 

A-allel: 5,3% 

 

c.439 

 

C>A p.Pro147Thr exon 7 rs9840993 

 

Alle patiënten (Hom P) C-allel: 0% 

A-allel: 100% 

 

C-allel: 0% 

A-allel: 100% 

c.588+33 G>T - intron 7 rs2198766 Alle patiënten (Hom P) G-allel: 0% 

T-allel: 100% 

G-allel: 0% 

T-allel: 100% 

        

c.589-42 G>A - intron 7 rs2168439  

 

Alle patiënten (Hom P) G-allel: 0% 

A-allel: 100% 

G-allel:0% 

A-allel:100% 

c.773+458 C>G - exon 9 rs9283571 Alle patiënten (Hom P)  C-allel: 100% 

G-allel: 0% 

C-allel: 0% 

G-allel: 100% 
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positie variant verandering 

op 

eiwitniveau 

locatie rsnummer patiënt Frequentie 

Europese populatie 

Frequentie 

patiënten- 

populatie 

        

c.1005 C>T p.Thr335Thr exon 10b rs4678047 1,2,6,11,13,14,15,17,19 

(Hom P)  

4,5,7,8,9,12,16,18,20  

(Het P) 

 

C-allel: 39,8% 

T-allel: 60,2% 

 

C-allel: 28,9% 

T-allel: 71,1% 

c.1486 C>G p.Leu496Val exon 11 rs9833275 Alle patiënten (Hom P)  C-allel: 100% 

G-allel: 0% 

C-allel: 0% 

G-allel: 100% 

        

c.1327 C>T p.Pro443Ser exon 11 rs35156360 14 (Het P) C-allel: 100% 

T-allel: 0% 

 

C-allel: 97,4% 

T-allel: 2,6% 

c.1651+6 T>A - intron 12 rs820329 2,4,6,9,11,14 (Het P) T-allel: 83,7% 

A-allel: 16,3% 

 

T-allel: 84,2% 

A-allel: 15,8% 

c.1652-121 G>A - intron 12 rs820357 Alle patiënten (Hom P) G-allel: 0% 

A-allel: 100% 

 

G-allel: 0% 

A-allel: 100% 

c.1652-52 G>A - intron 12 rs820356 Alle patiënten (Hom P) G-allel: 0% 

A-allel: 100% 

 

G-allel: 0% 

A-allel: 100% 

c.1652-40 A>G - exon 13 rs183755769   

  

3 (Het P)  Geen Europese data 

gekend 

A-allel: 97,4% 

G-allel: 2,6% 

        

c.1804+8 C>T - intron 13 rs820355 Alle patiënten (Hom P) C-allel: 1,7% 

T-allel: 98,3% 

C-allel: 0% 

T-allel: 100% 

        

c.1968 G>T p.Trp656Cys exon 15 rs138172035 8 (Het P) Geen Europese data 

gekend 

G-allel: 97,4% 

T-allel: 2,6% 

        

c.2582 T>C p.Leu861Pro exon 18a rs3732486 17 (Het P) T-allel:99,2% 

C-allel: 0,8% 

T-allel: 97,4% 

C-allel: 2,6% 
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positie variant verandering 

op 

eiwitniveau 

locatie rsnummer patiënt Frequentie 

Europese populatie 

Frequentie 

patiënten- 

populatie 

 

c.2742 C>A p.Asp914Glu exon 18a rs3732487 17 (Het P) C-allel: 99,6% 

A-allel: 0.4% 

C-allel: 97,4% 

A-allel: 2,6% 

        

c.3402 C>A p.Asn1134Lys exon 18c rs865358 Alle patiënten (Hom P)  C-allel: 0% 

T-allel: 100% 

C-allel: 0% 

T-allel: 100% 

        

c.3558 C>T p.Thr1186Thr exon 19 rs40305 4,5,7,8,9,11,12,13,15,18,20 

(Hom P) 

2,3,16,19 (Het P) 

C-allel: 19,2% 

T-allel: 80,8% 

C-allel: 31,6% 

T-allel: 68,4% 

        

c.3652+51 C>A - exon 20 rs41271435 13 (Het P) Geen Europese data 

gekend 

C-allel: 97,4% 

A-allel: 2,6% 

        

c.3652+11 G>A - exon 20 rs41271437 16,18 (Het P) Geen Europese data 

gekend 

G-allel: 94,7% 

A-allel: 5,3% 

        

c.4194 C>T p.His1398His exon 24 rs17298941 6,15 (Het P) C-allel: 98,3% 

T-allel: 1,7% 

 

C-allel: 94,7% 

T-allel: 5,3% 

c.4317 T>C p.Asp1439Asp exon 25 rs1254392 6,7,14,15,17,19 (Het P) T-allel: 93,8% 

C-allel: 6,2% 

 

T-allel: 84,2% 

C-allel: 15,8% 

c.4838-21 C>G - intron 28 rs820464 6,7,14,15,19 (Het P) C-allel: 4% 

G-allel: 96% 

C-allel: 86,8% 

G-allel: 13,2% 

        

c.4842  T>C p.Asn1614Asn exon 29 rs820463 6,7,14,15,19 (Het P) T-allel: 96% 

C-allel:4% 

C-allel: 86,8% 

G-allel: 13,2% 

        

c.5239-155 G>T - intron 31 rs820456 6 (Het P) G-allel: 97,9% 

T-allel: 2,1% 

G-allel: 97,4% 

T-allel: 2,6% 
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positie variant verandering 

op 

eiwitniveau 

locatie rsnummer patiënt Frequentie 

Europese populatie 

Frequentie 

patiënten- 

populatie 

c.5500+72 G>C - intron 33 rs860224 1,6,7,8,9,12,13,14,15,17, 

18,19 (Het P) 

G-allel: 87,5% 

C-allel: 12,5% 

G-allel: 68,4% 

C-allel: 31,6% 

        

Legende: Overzicht van de gevonden single nucleotide polymorfisme (SNP). Meer specifiek, weergave van de cDNA-positie, variant, verandering op  

                eiwitniveau, localisatie in het gen, rsnummer, de patiënt(en) waarin de variant werd  geïdentificeerd de frequentie in zowel de Europese als 

                patiëntenpopulatie..  

               Afkortingen:   Het P: heterozygoot polymorfisme 

                          Hom P: homozygoot polymorfisme 
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3.3.2 Niet eerder gerapporteerde varianten 

 

Er werden ook varianten geïdentificeerd die nog niet eerder beschreven werden in de literatuur of 

gerapporteerd zijn in Ensembl of NCBI dbSNP. Deze varianten worden in tabel 3 opgelijst. 

 

Tabel 3: Lijst van niet eerder gerapporteerde varianten in het MYLK gen 

cDNA positie variant verandering op 

eiwitniveau 

locatie patiënt 

     

c.-126-4 C>T - Intron 2 11 (Het P) 

     

c.4720 G>T p.Glu1574X Exon 28 8 (Het P) 

     

Legende: Per gevonden variant wordt de cDNA-positie, eiwitpositie en localisatie in het gen 

                weergegeven. Hiernaast wordt vermeld in welke patiënt de variant zich voordoet.  

               Afkortingen: Het P: Heterozygoot  

 

c.-126-4C>T 

Het gaat om een heterozygote variant op positie -126-4 die resulteert in de substitutie van cytosine 

naar thymine. De variant werd uitsluitend geïdentificeerd in patiënt 11 en is gelegen in intron 2 van het 

NM_053025.3 transcript van MYLK (fig.9). Dit impliceert dat de variant gelegen is voor het ATG 

startcodon. Het gevolg van deze verandering is bijgevolg onzeker.  

 

 

  

  

            Pat.11  

  

  

 

 

                CTRL  

   Fig. 9: Deel van het sequentieprofiel van intron 2 van patiënt 11 en een controle staal waarbij 

er in het DNA van de patiënt een heterozygote substitutie van cytosine (C) naar 

thymine (T) plaatsvindt op positie c.-126 
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c.4720G>T 

Patiënt 8 vertoont een missense mutatie welke gelegen is in exon 28. Deze mutatie werd uitsluitend 

geïdentificeerd in patiënt 8. De mutatie is niet terug te vinden in de Ensembl databank. Ook in de 

literatuur is er nog geen artikel gekend welke handelt over de gevonden mutatie.  

Op aminozuur positie 1574 wordt een prematuur stopcodon ingebouwd in plaats van een 

glutaminezuur (fig.10). Deze mutatie doet zich voor in het kinase domein van het eiwit. Het 

vroegtijdig onderbreken van de transcriptie van het kinase domein kan een weerslag hebben op de 

functie van het enzyme.  

Het mRNA product kan eventueel een doelwit zijn voor ‘nonsense mediated mRNA decay’. Dit 

cellulair mechanisme verhindert de translatie van het mutante allel waarin een prematuur stopcodon 

voorkomt en het allel wordt afgebroken. Indien dit mechanisme niet zou optreden, wordt er een 

getruceerd eiwit gevormd. 

Een prematuur stopcodon wordt steeds gezien als een variant die verwacht wordt om pathogeen te 

zijn. Dit wordt bekrachtigd in een artikel gepubliceerd door Wang et al. Een patiënt met een nonsense 

mutatie in het MYLK gen werd geïdentificeerd. De mutatie bleek causaal te zijn. 

Het aminozuur is hoog geconserveerd in de aap, rat, muis, hond en kleine bruine vleermuis. 

 

 

  

 

Pat.8  

  

  

  

  

                    CTRL  

Fig.10: Deel van het sequentieprofiel van exon 28 van patient 8 en een controle staal waarbij er 

in het DNA van de patiënt een heterozygote substitutie van guanine (G) naar thymine 

(T) plaatsvindt Dit leidt op eiwitniveau tot het inbouwen van een prematuur stopcodon 

op positie c. 4720. 
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4. DISCUSSIE 

 

Een aorta-aneurysma is een permanente dilatatie van de aortawand met een diameter die minstens 50 

procent groter is dan de verwachte normale diameter. Dit kan evolueren naar een aortadissectie (1). 

Aorta-aneurysma’s worden onderverdeeld in thoracale en abdominale aneurysma’s. Aorta-

aneurysma’s in de thoracale regio ontstaan door cystische degeneratie van de tunica media van de 

arteriële bloedvatwand. Zowel genetische, hemodynamische als omgevingsfactoren spelen hierbij een 

rol (13). 

Deze thesis spitst zich voornamelijk toe op de genetische oorzaken van een thoracaal aorta-aneurysma. 

Mutaties in bepaalde genen kunnen namelijk leiden tot het ontstaan van een aorta-aneurysma. Er zijn 

reeds verschillende genen gekend (ACTA2, MYH11, FBN1, TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, MYLK, 

TAAD1 locus, FAAD1 locus, TAAD5 locus) maar de oorzaak van vele aorta-aneurysma’s en –

dissecties blijft tot op heden onverklaard, waardoor het vermoeden bestaat dan niet alle mutaties in 

deze genen gekend zijn en dat mutaties in andere genen eveneens een TAA kunnen veroorzaken.  

 

Het genetisch onderzoek is belangrijk voor verschillende doeleinden. De kennis van het genetisch 

profiel kan informatie verschaffen over de klinische outcome. Ook in de setting van prenataal 

onderzoek, waarbij erfelijkheidsadvisering wordt aangeboden, is genetisch onderzoek van belang. 

Verder kunnen familieleden met een subklinische vorm via screening gediagnosticeerd worden. 

Hierdoor kan vroegtijdig ingepikt worden op de ziekte en sneller gestart worden met therapie om zo 

het ontstaan van verwikkelingen te verhinderen. 

 

Voor deze masterproef werden 19 patiënten gescreend op mutaties in het MYLK gen. Dit gen codeert 

voor een eiwit welke een belangrijke rol speelt in verschillende cellulaire functies. Eén van deze 

functies is contractie van de gladde spiercel (63).  

In deze masterproef werd bestudeerd of er zich mutaties voordoen in het MYLK gen en er aldus een 

verband gelegd kan worden tussen de mutaties en het ontstaan van thoracale aorta-aneurysma’s. 

 

De screening moest eerst nog geoptimaliseerd worden. Problemen stelden zich bij het optimaliseren 

van de condities voor bepaalde primerparen. Dit was vooral het geval voor de primerparen van exon 1 

en 8, aangezien deze bij het uitproberen van verschillende condities geen duidelijk bandje gaven op de 

LabChip. De conditie voor de primers van exon 18b daarentegen werd vrij snel op punt gesteld, maar 

zowel bij het automatisch als manueel sequeneren werd er teveel achtergrond waargenomen. Dit 

bemoeilijkte de evaluatie van het exon. Na herhaaldelijke pogingen werden voor alle bovenstaande 

fragmenten nieuwe primerparen ontwikkeld. Zowel voor exon 1, 8 als 18b verliep het screenen beter 

met de nieuwe primers. De optimale condities werden vrij snel bekomen en er stelden zich minder 

problemen bij de analyse van de fragmenten in SeqScape. 
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Een ander probleem tijdens het screenen bleek de slechte kwaliteit van het DNA van patiënt 10. Het 

DNA van deze patiënt werd dan ook niet meer verder geanalyseerd.  

 

Tijdens de screening werd er een groot aantal single nucleotide polymorfismen (SNPs) teruggevonden 

in het patiënten DNA. Een SNP is een variatie van één nucleotide in de DNA-sequentie welke kan 

ontstaan op één of beide allelen.  

Er werd een tabel opgesteld van de voorkomende SNP’s in het MYLK gen. Deze SNP’s zijn reeds 

gekend en opgesomd in verschillende databanken zoals Ensembl of NCBI. De frequentie van 

voorkomen werd reeds bepaald in de Europese bevolking (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp) en werd 

eveneens berekend in de patiëntenpopulatie. Deze twee frequenties werden vervolgens met elkaar 

vergeleken. Uit de berekeningen blijkt dat er voor bepaalde SNP’s een grote variatie is in frequentie 

van voorkomen tussen de Europese en patiëntenpopulatie. Een verklaring werd hiervoor niet 

gevonden.  

 

Er werd één niet eerder gerapporteerde heterozygote variant ontdekt in patiënt 11. Deze variant is 

gelegen op positie c.-126-4 en leidt tot een substitutie van cytosine naar thymine (c.-126-4C>T). De 

variant is gelegen voor het ATG startcodon en dus buiten het kinase domein van het gen. Het gevolg 

van deze verandering is onzeker.  

Patiënt 8 vertoont een niet eerder beschreven nonsense mutatie in exon 28 op positie 4720 

(c.4720G>T; p.Glu1574X). Deze variant is gelokaliseerd in het kinase domein van het MYLK gen. 

Dit kinase domein is van belang voor de normale werking van het MYLK. Indien er zich een mutatie 

voordoet in dit domein kan dit een weerslag hebben op de normale functionele werking van het eiwit. 

Een nonsense mutatie heeft als gevolgd dat er een prematuur stopcodon wordt ingebouwd. Het 

gemuteerde mRNA kan bijgevolg onstabiel zijn en gedegradeerd worden. Dit mechanisme noemt 

‘nonsense mediated mRNA decay’ en zorgt ervoor dat het mutante allel minder tot expressie komt. 

Het mechanisme treedt op indien de mutatie niet in het terminaal coderend exon en minstens 50-55 

baseparen 5’ van de finale exon-exon junctie van het gen gelegen is. Aan deze voorwaarden wordt 

voldaan. Indien we over RNA van de patiënt beschikken, zou het mogelijk zijn om via cDNA 

sequencing of RT-qPCR na te gaan of dit mechanisme dan wel degelijk plaatsvindt.  

Er werden reeds twee nonsense mutaties in het MYLK gen gedetecteerd en beschreven door Wang et 

al. Deze twee varianten geven aanleiding geven tot het ontstaan van een aortadissectie. Dit bevestigt 

het vermoeden dat de inbouw van een stopcodon pathologisch is. 

 

Er is momenteel echter onvoldoende bewijs om te concluderen dat de gevonden varianten pathogeen 

zijn. Verder onderzoek moet gebeuren via enerzijds het segregatieonderzoek en anderzijds functioneel 

onderzoek zoals Western blot analyse. Hierbij maakt men gebruik van een antilichaam om de 

expressie van het normale MYLK enzyme en het gemuteerde MYLKenzyme met elkaar te 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
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vergelijken.  

Familiaal onderzoek moet gebeuren om te bepalen welke familieleden eventueel dragers zijn van de 

mutatie. Indien de mutatie in het gen steeds aanwezig is bij familieleden met een aorta-aneurysma en 

afwezig in de gezonde familieleden, dan kunnen we met aan zekerheid grensende waarschijnlijkheid 

besluiten dat de mutatie het fenotype veroorzaakt.  

 

Er werd getracht om de varianten te koppelen aan de klinische gegevens van de twee patiënten, maar 

het patiëntendossier bevat echter te weinig informatie om dit adequaat te doen. Daarom is het 

belangrijk om verdere informatie zoals familiale, persoonlijke en symptomatische gegevens van de 

patiënten te verkrijgen. 

Op basis van de kennis van de (beperkte) gegevens in het patiëntendossier werd een stamboom van de 

twee patiënten opgesteld. Er moet opgemerkt worden dat deze stamboom geen exacte weergave is van 

de reële stamboom van de patiënten. Om de stamboom volledig te reconstrueren moet verdere 

informatieverzameling van familieleden gebeuren.  

 

A. Stamboom van patiënt 8: 

 

 

 

 

 

 

 

(patiënt) 

 

 

Legende: Fig. A:          : : man                : aangetaste man (aorta-aneurysma) 

 

 

                                                       : overleden vrouw 
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B. Stamboom van patiënt 11: 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                        (patiënt)    

                                                                 

 

Legende: Fig. B :              : vrouw             : aangetaste man (aorta-aneurysma) 

 

 

De maternele oom van patiënt 8 werd behandeld voor een aorta-aneurysma. De moeder is overleden 

op 26 jarige leeftijd na cardiale problemen. en de hele maternele lijn is een cardiale problematiek 

aanwezig. Het is belangrijk om te bepalen of eerstegraadsverwanten aangetast zijn. Aangezien er geen 

DNA van de moeder beschikbaar is, kan enkel de vader gescreend worden op de mutatie. Dit vormt 

een probleem voor het bepalen van het overervingspatroon. De meest waarschijnlijke hypothese is dat 

de mutatie via maternele lijn werd doorgegeven, aangezien in de hele maternele lijn cardiale 

problemen worden waargenomen en de maternele oom eveneens aangetast is. 

De vader en paternele oom van patiënt 11 hebben eveneens een aorta-aneurysma. Het is belangrijk om 

na te gaan of deze twee mannelijke familieleden eveneens de mutatie of variant in het gen bezitten. Zo 

kan men bepalen wat het overervingspatroon is.  

 

Naast het segregatie- en functioneel onderzoek is het aangewezen om een grootschalige screening te 

doen op controle DNA van een 120-tal gezonde personen met eenzelfde ethnische achtergrond. 

Hierdoor kan met zekerheid aangetoond worden dat het wel degelijk om een mutatie gaat en dus niet 

om een SNP. 

Men kan dus besluiten dat er tijdens de screening van het MYLK gen twee varianten gevonden zijn, 

welke nog niet eerder beschreven zijn. Om na te gaan of deze varianten een invloed hebben op het 

ontstaan van een thoracaal aorta-aneurysma moet verder onderzoek gebeuren. Voornamelijk het 

screenen van ouders en familieleden en het uitvoeren van een onderzoek in een controlepopulatie 

kunnen helpen om te besluiten of de varianten van pathogene aard zijn of niet. 
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6. BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Samenstelling van de mastermix voor PCR 

        
 Elementen         Handelsnaam, merk Lotnummer µl per reactie 

Buffer (5X)         Kapa   5 

MgCl2 (25mM)       Kapa   1 

dNTP's (1mM)       Invitrogen   3 

Forward primer (30µM)       Invitrogen   0,5 

Reverse primer (30µM)       Invitrogen   0,5 

Kapa Taq polymerase (5U/µl)     Kapa   0,1 

H2O          Sigma   13,9 

gDNA (100ng/µl)          / 1 

 

Bijlage 2: lijst van exonen met bijbehorende primerparen en hun geoptimaliseerde condities 

EXON CONDITIE F-PRIMER R-PRIMER 

1 TD64>52°C TCTCTCTCTCGCCGGTT CCCTCTCCATTAGGGGAGTC 

 

2 TD63>51°C GTCAGGGAATCTCTGGTTTAAC 

 
ATTGTCTATATGAAAGGAAGTGCT 

 

3 TD63>51°C GCCTGTCCCAGAGTGATGTA 

 
GGCACCTAGAAAGACACAC 

 

4 TD63>51°C GGTGGACACTGACCTAACT 
 

GCCTTCTATTAGATCCAGCCG 
 

5 TD63>51°C GTTAACACATGTAAAGCACTCCAAA 
 

CATCCTTCAAGAGAGGGCTA 

 

6 TD63>51°C GTCAAGATTAATGATCACCATCACTAT 

 
GAGAGCCAAGACTTACTCCC 

 

7 TD64>52°C GCCTTTGAGTGAGGTGGAGA 
 

GCATGACTTGGCTCCTCATT 

 

8 T63>51°C TTGGCTCTCTGAGCACATTG CAGTGAACAAGCAGCTCCTCTA 

 

9 TD64>52°C 
+DMSO10% 

TGATAAAATTTGAGAAAGAATATAGCAG
GA 

CCCATAAGATGATTCAGAAATTCAGG 

 

10 TD63>51°C 
+DMSO10% 

ATCGACTATGGTCGCTGTAT 

 
ATGACTCCAGCTTGGACT 

 

 TD63>51°C TGTAATCTCAAAGGAGTCGAAGC 

 
TGCTGAAGGAAGGGAGTG 

 

11 TD63>51°C CAGCTCCACACCAAACTGA 

 
ATGAACCATCTGCAGAAGG 

 

12 TD63>51°C CAGGTGTCCAGGACAGT 

 
ATGGCTCAGAGGGATAAGT 

 

13 TD63>51°C ATGTGCATGGTACATCATTAGC 

 
CCCTGGATTTGAGCTCATGATA 

 

14 TD64>52°C GGTGGGAACTGAGCATCAAC 

 
 



 
 

15 TD64>52°C ACTGCATTCAGCGCAGA 

 
CTCAGTGGGAACAAAGTAGC 

 

16 TD63>51°C TCCGAGATGGATGTGCAATG 
 

CAAGCCCCACATCAGTT 
 

17 TD63>51°C GGCGACTTCCATCTTCCC 

 
GCAGGACACAAACAATCTAGG 

 

18 TD63>51°C 
+DMSO10% 

TTGCTCTCCCCTGAAGTT 

 
CGGTGGCACCTTCTCAG 

 

 TD64>52°C CTGTGTCTGAGGAAGAGAGG TCTCTTGCAGTTCACATCATTCTTA 

 TD63>51°C GCCTGATGAGAACCTGAAAT 

 
GGGTCAGCGAGACCAAC 

 

19 TD63>51°C TGCCCGTGCGAGTAACA 

 
TGACAGGCAAGGTATGGTAAG 

 

20 TD63>51°C GAGGAGTTTGGCTGAGGT 

 
GATCAACTGGGGAGAAATTAGG 

 

21 TD63>51°C GGACAAGACTGCATCTTCCTA 

 
CAGCAGGGCAGAATTCGTA 

 

22 TD63>51°C 
+DMSO10% 

CACTGTGGACAATGGCG 

 
TCTCCAGCACGGCATTT 

 

23 TD63>51°C GCTGCATCCTTCAGGAAGTA 

 
TGAGAGATAATGGGTGATGAAGTC 

 

24 TD63>51°C GGTTCTCTAGGCTGCCTTC 

 
ACCCCTTTCAGTACAGTCT 

 

25 TD63>51°C CTCTGGACCTGGTAGTCG 

 
GGCACAGGTCAGGGTTG 

 

26 TD64>52°C 
+DMSO10% 

TTCGGGTCAGGCTCTTG 

 
GAAGCTGAGGCACTGAAT 

 

27 TD64>52°C GGCTGTGCTCCAGTAACACC 

 
GTGAATGCCCCAAATGAAAC 

 

28 TD63>51°C GATTCAGGAATTGCCCATCAC 

 
GGATTTAACCCCAATACTGTATGTTT 

 

29 TD63>51°C GGGTCAACACACAGATTCG 

 
GGACCCTCCTGTGGAAC 

 

30 TD63>51°C CCGACCCTCGCCTTTGA 

 
CCCAACAGGCAAAGGAAT 

 

31 TD63>51°C+
DMSO10% 

ATGACCAGGGACAGGTG 

 
GGGCAAGCTGGGAATGA 

 

32 TD64>52°C 
+DMSO10% 

TGGGAGTTGAAGCACTGTATGA 

 
AAAACCAACCAAAACCTCAAAAT 

 

33 TD64>52°C 
+DMSO10% 

GCTGCCTTCTTTGCTAAATCATA 

 
TCCAAAGCCAGGTAAGTCC 

 

34 TD64>52°C GCTTGCATGAGTTGATAAGAAAT TCCTTTTAATATGACTTAGAAACTGCTT 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage 3: Toestemming voor het gebruik van figuren 

 

Figuren 1,3 en 4 

Dear Margot, 

You have my full permission to use these figures. Note that if the paper is published, then you 

need permission from the journal.  

Good luck, Dianna 

________ 

Dianna M. Milewicz, M.D. Ph.D. 

President George H.W. Bush Chair of Cardiovascular Medicine 

Director, Division of Medical Genetics 

Director, MD/PhD Program 

Department of Internal Medicine 

-----Origineel bericht-----  

Dear professor Milewicz, 

I am a student, studying Medicine at the University of Ghent.  Currently, I am writing a master 

paper about the genetic basis of thoracic aortic aneurysms, with Prof. Dr. Loeys as my 

promotor. In order to explain the text that I have written, I would like to use some figures from 

an article of your hand.  Therefore, I am asking your permission to use figures 1,6 and 8 in the 

article Genetic basis of thoracic aortic aneurysms and dissections: Focus on smooth muscle 

cell contractile dysfunction.This master paper is for academic use only and not for publication. 

Yours sincerely, 

Margot De Coster 

Student second master medicine 

 

Figuur 2 

Perfect. You have my permission for this use. 

Arturo Evangelista 

 

-----Origineel bericht-----  

Dear professor Dr. Evangelista, 

 

I am a student, studying Medicine at the University of Ghent. Currently, I am writing a master 

paper about the genetic basis of thoracic aortic aneurysms, with Prof. Dr. Loeys as my 

promotor. In order to explain the text that I have written, I would like to use a figure from an 

article of your hand.  Therefore, I am asking your permission to use figure 1 in the article 

Aneurysm of the ascending aorta. This master paper is for academic use only and not for 



 
 

publication. 

 

Yours sincerely, 

 

Margot De Coster 

Student second master medicine 

 

Figuur 6 

Margot, That is fine by me. Thanks for asking. 

  

Paul Herring 

Department of Cellular and Integrative Physiology 

Indiana University School of Medicine 

635 Barnhill Drive, MS350E 

Indianapolis, IN 46202 

317-278-1785              317-278-1785       

  

  

 -----Origineel bericht----- 

  

Dear professor Herring, 

 

I am a student, studying Medicine at the University of Ghent. Currently, I am writing a master 

paper about the genetic basis of thoracic aortic aneurysms, with Prof. Dr. Loeys as my 

promotor. In order to explain the text that I have written, I would like to use a figure from an 

article of your hand. Therefore, I am asking your permission to use figure 1 in the article 

Regulation of myosin light chain kinase and telokin expression in smooth muscle tissues. This 

master paper is for academic use only and not for publication. 

 

Yours sincerely, 

 

Margot De Coster 

Student second master medicine 

Voor de overige figuren werd een e-mail verzonden, maar geen antwoord ontvangen. 

 


