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ABSTRACT 

Moyamoya ziekte en fibromusculaire dysplasie zijn twee vaatziekten. Bij Moyamoya is er sprake van 

een afsluiting van de internal carotid artery. Ter compensatie worden er kleinere bloedvaatjes 

gevormd, genaamd Moyamoya bloedvaatjes. Bij fibromusculaire dysplasie is er sprake van een 

afsluiting van de kleine of middelgrote arteriën. Deze ziekte komt vooral voor in de nieraderen en de 

halsslagaderen. Het is bekend dat beide ziekten wel voorkomen in één familie. Zo ook in deze case 

study: een moeder met fibromusculaire dysplasie en een dochter met Moyamoya. Deze gevallen 

wekken de vraag op of er overlap is tussen de twee ziekten en of er wellicht een gemeenschappelijke 

oorzaak te vinden is. Uit literatuuronderzoek blijkt dat beide ziekten waarschijnlijk autosomaal 

dominant erfelijk zijn. Daar zijn twee genen bij betrokken: voor Moyamoya is dat chromosoom 17q25 

en voor fibromusculaire dysplasie is dat het fosfaat- en actineregulator 1 gen. Ook zijn er verschillende 

fysiologische factoren te noemen die betrokken zijn bij de ziekten. Voor Moyamoya lijken dat bFGF, 

hepacyte growth factor, PDGF, TGF-β1, HIF-1α en α1-AT te zijn. Voor fibromusculaire dysplasie lijken 

α1-AT en PDGF betrokken te zijn. Concluderend kan dus gezegd worden dat er zeker overlap is tussen 

de ziekten: bij beide ziekten is een bloedvat afgesloten en beide ziekten zijn waarschijnlijk dominant 

autosomaal overerfelijk. Daarnaast lijken α1-AT en PDGF beide een oorzaak te zijn voor beide ziekten. 

Ook TGF-β1 zou een oorzaak kunnen zijn voor beide ziekten. Dit zou echter nog beter onderzocht 

moeten worden. Als er een gemeenschappelijke oorzaak is, maakt dit veel duidelijk voor de familie van 

de case study en zouden verdere nakomelingen beter in de gaten gehouden kunnen worden.  
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HOOFDSTUK 1: PROBLEEMSTELLING 

Moyamoya ziekte (MMD) en fibromusculaire dysplasie (FMD) zijn twee cardiovasculaire ziekten. MMD 

is een vaatziekte waarbij arteriën, met name de halsslagader, worden afgesloten door een stenose.1 

Hierdoor krijgen de hersenen meestal te weinig zuurstof en kunnen bijvoorbeeld beroertes ontstaan. 

FMD is een ziekte waarbij kleine of medium-grote arteriën verstopt zijn. Meestal vindt FMD plaats in 

de slagaderen van de nieren maar het komt ook voor bij andere arteriën.2 Het is bekend dat de twee 

ziekten wel vaker voorkomen binnen een familie. Dit is ook het geval bij deze case study.  

In deze case study is er sprake van een familie met veel hart- en vaatziekten. Deze ziekten komen 

vooral voor in de maternale kant van de familie. Van veel familieleden is een precieze diagnose moeilijk 

te stellen: een vorm van atherosclerose of toch iets anders? Bij twee familieleden was er echter wel 

sprake van een precieze diagnose. Hier is sprake van een vrouw met fibromusculaire dysplasie en haar 

dochter met Moyamoya ziekte. Beide ziekten kunnen erge gevolgen hebben indien het niet op tijd 

gediagnostiseerd wordt. Het is echter moeilijk om deze ziekten te diagnosticeren. De ziekten lijken wel 

enigszins op elkaar en de oorzaak van beide ziekten is nog niet duidelijk. Wanneer de oorzaak wel 

duidelijk zou zijn, of wanneer er in ieder geval markers bekend zouden zijn, zouden deze ziekten eerder 

gediagnostiseerd kunnen worden. In het geval van deze familie zou een oorzaak voor beide ziekten 

betekenen dat deze voorspeld zouden kunnen worden bij het vervolg van de stamboom. Zo wordt de 

kans op bijvoorbeeld een hartaanval bij de nakomelingen kleiner. Er valt namelijk wel een hypothese 

te stellen dat voor beide ziekten een gemeenschappelijke oorzaak is. Wellicht een genetische factor 

die de oorzaak is voor meerdere hart- en vaatziekten, aangezien deze in de familie veel voorkomen. 

Daarom wordt in deze scriptie bekeken of er overlap is tussen Moyamoya en fibromusculaire dysplasie 

en of er een gemeenschappelijke oorzaak is. 
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HOOFDSTUK 2: DE PATHOLOGIE VAN MOYAMOYA 

De eerste patiënte is een meisje dat op haar 5e werd gediagnostiseerd met MMD. Nu het meisje leeft 

met medicijnen gaat alles goed. Echter, hoe de ziekte ontstaan is bij dit meisje, is niet bekend. Er is 

namelijk nog niet veel bekend over de precieze oorzaak van MMD. In de volgende hoofdstukken wordt 

een introductie gegeven over MMD: wat is het precies, hoe ontstaat het en hoe wordt het behandeld? 

INTRODUCTIE  

Moyamoya disease is een cerebrovasculaire 

ziekte waarbij delen van de internal carotid 

artery (ICA) worden afgesloten door een 

stenose.1 Doordat de grotere arteriën dicht 

zitten en er toch bloedtoevoer nodig is, 

worden ter compensatie kleinere 

bloedvaatjes gevormd. Deze bloedvaatjes 

worden ook wel Moyamoya bloedvaten 

genoemd.3 Op radiologische beeld lijken de 

bloedvaatjes op een rookpluim, wat dan ook 

de naam “moyamoya” in het Japans is.4 De 

ziekte is voor het eerst beschreven in 1957 

door Takeuchi en Shimizu.5  Zij beschreven 

het als een onvolledige ontwikkeling van de 

bilaterale internal carotid arteries. In 2009 

bleek dat het een stenose of afsluiting is van 

het einde van de ICA of de proximale delen 

van de anterior cerebral arterie of de middle 

cerebral artery. Daarnaast kan het ook voorkomen in de longslagaders, renale slagaders of 

kransslagaders.3 Histopathologische studies laten zien dat een verdikking van de intima, de binnenste 

laag van een bloedvat; een proliferatie van gladde spiercellen en een duplicatie van de interne  

elastische lamina gepaard gaan met moyamoya.6 Hoewel de intima dikker is, is de diameter van het 

hele bloedvat kleiner dan normaal.3 Er blijkt geen inflammatie bij betrokken te zijn. Wel worden er 

vaker aneurysma gevonden in patiënten met MMD. In 1969 werd door Suzuki en Takaku de naam 

Moyamoya aan de ziekte gegeven. Daarnaast beschreven zij zes chronologische stadia van de ziekte 

(Tabel 1).4 Kortom, bij MMD is er sprake van een afsluiting van een bloedvat, meestal de ICA. 

EPIDEMIOLOGIE  

MMD komt meer voor in Aziatische landen – met 

name Japan – in vergelijking met Westerse 

landen.7 Een studie die liep van 2002 tot 2006 

vermeldde een incidentie van 0,94 patiënten per 

100,000 mensen. De prevalentie was 10,5 

patiënten per 100,000 inwoners.8 Uit een enquête 

van 2005 bleek dat MMD vaker voorkomt bij 

vrouwen dan bij mannen, met een ratio 1,8:1. Uit 

de enquête kwamen verschillende pieken van on-

set van de ziekte. De hoogste prevalentie bij 

Carotid arterie: slagader richting de hersenen. 

Figuur 1. Anatomische ligging van de bloedvaten in het hoofd.  

Bron: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-

dentistry/superficial-temporal-artery, geraadpleegd op 28-06-2019. 

Figuur 2. Anatomische opbouw van een bloedvatwand. 

Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=789673, 

geraadpleegd op 28-06-2019. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/superficial-temporal-artery
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/superficial-temporal-artery
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=789673
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mannen blijkt bij een leeftijd van 10-14 jaar. Twee kleinere pieken zijn bij 35-39 jaar en 55-59 jaar. Bij 

vrouwen zijn er twee pieken. De hoogste prevalentie is bij 20-29 jaar en een kleinere piek is bij 50-54 

jaar.9 Echter, Scott en Smith beschrijven andere prevalenties. Zij beschrijven twee pieken: een piek bij 

kinderen rond de vijf jaar en een andere piek bij volwassenen rond hun 40 en 50e levensjaar.10  Hoewel 

MMD vooral in Aziatische landen voorkomt, komt de ziekte wel degelijk voor in Europa. De prevalentie 

in Europese landen bedraagt ongeveer 1/10 van de prevalentie in Azië.11  In de Verenigde Staten bleek 

de prevalentie in de jaren ’90 0,086 per 100,000 inwoners te zijn.12 Dit is dus stukken lager dan de 

prevalentie in Japan.  

Tabel 1. 

Stadium Kenmerken 

1.  Vernauwing van de splitsing in de carotis.  

2.  De splitsing in de carotis is iets minder nauw dan in stadium 1, terwijl de intercerebrale 
arteriën verwijd en vergroot zijn. 

3.  De middle en arterior cerebral arteries worden aangetast en vervangen door een 
cluster van Moyamoya bloedvaatjes.  

4.  De posterior cerebral artery wordt aangetast en verdwijnt van het angiogram. 

5.  In dit stadium verdwijnen alle hoofdaderen die vanuit het ICA ontstaan van het 
angiogram. De collaterale circulatie door de external carotid artery vergroot. 

6.  De cerebrale circulatie door de internal carotid artery mist compleet. Er is nu alleen nog 
circulatie door de external carotid artery. 

Tabel 1: De zes chronologische stadia van Moyamoya ziekte zoals omschreven door Suzuki en Takaku.4 

PRESENTATIE  

Bij MMD zijn verschillende symptomen te zien. Het Ministerie van Gezondheid en Welzijn 

onderscheidde vier soorten MMD symptomen, met de volgende percentages.13 De eerste groep is 

ischemische symptomen. Dit type MMD overheerst bij kinderen. Het is verantwoordelijk voor 69% van 

de gevallen bij kinderen onder de 10 jaar. Voorbeelden van symptomen die bij deze groep horen zijn 

transient ischemic attacks (TIA’s) en infarcten. Uiteindelijk kunnen deze symptomen leiden tot motor 

afasie, corticale blindheid of een laag IQ. Hyperventileren, stress, moeheid en infectie kunnen 

bijdragen aan de ontwikkelen van dit type symptomen. Hyperventileren draagt bij doordat een 

verlaging van partiële CO2 druk in de arteriën zorgt dan voor een plotselinge constrictie van de 

bloedvaten die normaal maximaal gedilateerd zijn. Dit leidt tot een minder goede doorbloeding en dus 

een ischemie.7  De ischemieën komen vooral voor in de frontale, pariëtale en temporale kwabben van 

de hersenen.10 Het tweede type, het hemorragisch type, is verantwoordelijk voor 21,6% van de 

gevallen. Dit type komt vooral voor bij volwassenen. 66% van de volwassenen ervaart een keer een 

bloeding, waarbij het meer voorkomt bij vrouwen. Symptomen zijn hoofdpijn, motorparese en 

verstoringen in het bewustzijn. De grotere bloedingen zijn meestal fataal. Het derde type is het 

epileptische type. Dit type is verantwoordelijk voor 7,6% van de gevallen. Dit type komt het meest voor 

bij kinderen jonger dan 10 jaar. Het vierde type is ‘overige’ en is verantwoordelijk voor 7,5% van de 

gevallen.3  

Hoofdpijn komt echter niet alleen voor bij het hemorragische type. Hoofdpijn is een symptoom wat bij 

63% van de patiënten voorkomt, zelfs na behandeling in de vorm van een operatie. Een review artikel 

veronderstelde dat hoofdpijn komt door verwijding van verschillende bloedvaten, wat zorgt voor een 
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stimulatie van de pijnreceptoren, de zogenaamde durale nocireceptoren. De pijnreceptoren geven een 

pijnstimulus door en hoofdpijn wordt ervaren. Hoe geconcludeerd wordt van welk type MMD sprake 

is, hangt niet alleen af van de on-set leeftijd maar ook van de symptomen. Hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan progressie. Progressie van de afsluiting van een bloedvat komt vaker voor bij kinderen. 

Hoewel volwassenen vaker in een verder gevorderd stadium zitten bij de diagnose, is in kinderen de 

progressie sneller. Volgens Kuroda et al. zijn leeftijd van on-set, het type MMD, symptomen bij on-set 

en bypass surgery niet van invloed op de progressie.14 Daarentegen was er wel een verschil in geslacht 

te zien. Bij 32,5% van de vrouwelijke patiënten was progressie te zien en 8,7% van de mannelijke 

patiënten, wat een significant verschil is.3,14  Naast de symptomatische varianten van MMD, zijn er ook 

asymptomatische varianten. Patiënten worden als asymptomatisch beschouwd wanneer ze 

angiografisch MMD hebben, maar geen ischemische of hemorragische complicaties hebben ervaren.3 

Recentere studies impliceren dat asymptomatische vormen van MMD niet werkelijk asymptomatisch 

zijn, maar een eerder of minder erg stadium van MMD zijn.  

Deze symptomen van MMD doet wellicht denken aan atherosclerose. Toch zijn er verschillen tussen 

de ziekten. Deze verschillen liggen vooral bij de pathologiën in de celwand. Bij atherosclerose is er 

vooral vorming van plaques, bestaande uit zogenaamde foamcellen.15 Dit zijn macrofagen die vetten 

hebben opgenomen en vervolgens aan de bloedvatwand blijven zitten. Bij MMD is het vooral een 

verdikking van de intima wat zorgt voor een afsluiting van een bloedvat.1  

CONCLUSIE  

Concluderend kan gezegd worden dat MMD een cardiovasculaire ziekte is waarbij delen van de ICA 

worden afgesloten. MMD komt het meest voor in Aziatische landen en vaker bij vrouwen. Er zijn vier 

types te onderscheiden: het ischemische type, het hemorragische type, het epileptische type en het 

overige type. Elk type heeft bijbehorende symptomen en een bijbehorende groep patiënten. Hoe deze 

types ontstaan en hoe de hele ziekte ontstaat is echter nog niet bekend. De oorzaken zullen in het 

volgende hoofdstuk besproken worden. 
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HOOFDSTUK 3: ETIOLOGIE VAN MOYAMOYA 

Hoewel de precieze etiologie van MMD nog niet bekend is, zijn er wel veel onderzoeken naar de 

oorzaken uitgevoerd. Er worden nu enkele voorbeelden van onderzoeken en hypotheses benoemd.  

GENETICA  

Aangezien MMD veel aanwezig is in Aziatische landen en minder in Europese landen, lijkt het erop dat 

een genetische factor aanwezig is. Ook zijn er familiale gevallen, wat deze hypothese ondersteunt. Om 

deze reden is er ook veel onderzoek gedaan naar genetische factoren bij MMD in Japanse families. 

Waar het eerst aan gedacht wordt bij genetische studies, zijn tweelingstudies. Deze studies kunnen 

namelijk goed aangeven of een ziekte een genetische oorzaak heeft. In het geval van MMD is er een 

case report uitgebracht over een identieke tweeling.16 Deze twee Italiaanse meiden waren gezond en 

zonder overerfbare afwijkingen. Echter, op de leeftijd van 30 jaar ontwikkelde de helft van de tweeling 

MMD. Wanneer de ziekte een genetische oorzaak zou hebben, zou je verwachten dat beide meiden 

MMD ontwikkelen aangezien de meiden dezelfde genen hebben. Deze ontdekking spreekt de eerder 

genoemde hypothese dus tegen. Daarom is er nog nader onderzoek uitgevoerd naar de genetica van 

Moyamoya. 

Een voorbeeld is het onderzoek van Mineharu et al. naar de overerving van Moyamoya.17 Het doel van 

de studie was een precieze genetische analyse uit te voeren.  In deze studies is naar 15 Japanse families 

gekeken, hierbij zaten twee families die al eerder ergens anders gerapporteerd waren. Bij alle families 

werd gekeken naar medische geschiedenis, leeftijd, leeftijd on-set, leeftijd van diagnose, eerste 

tekenen van on-set, progressie van de ziekte, behandeling en geassocieerde ziekten. De leeftijd van 

on-set werd onderverdeeld in drie groepen: de eerste groep is de groep die in de kindertijd (<15 jaar 

oud) de aanvang van de ziekte had, de tweede groep had de aanvang toen ze volwassen waren (>15 

jaar oud) en de derde groep bestond uit de volwassen asymptomatische patiënten. Vervolgens werd 

nog onderscheid gemaakt tussen vier vormen van transmissie: moeder-dochter, moeder-zoon, vader-

dochter en vader-zoon. De statistische analyse werd uitgevoerd met behulp van de Χ2 toets. Uit het 

onderzoek bleek een seksratio van 1,65 en een ratio van maternale overerving : patronale overerving 

van 3,44. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een maternale predominantie is. De overerving van 

moeder op dochter was het meest gezien, namelijk in 60% van de gevallen. Verder werden een on-set 

op volwassen leeftijd en asymptomatische patiënten vaker gezien bij de moeder-dochter transmissie. 

Uit de resultaten kan de hypothese getrokken worden dat er sprake is van een autosomaal dominant 

model met incomplete penetrantie. Daarnaast wordt er nog een extra verklaring gegeven voor het 

zogenaamde “parent-of-origin effect”. Hier wordt het geslacht-gerelateerde effect mee bedoeld. Een 

verklaring voor dit effect zou genomische imprinting kunnen zijn. Hier wordt de moleculaire basis van 

epigenetische modificaties, zoals DNA methylatie en histone acetylatie bedoeld. De conclusie van deze 

studie is dus dat de manier van overerving autosomaal dominant gebeurd, met incomplete 

penetrantie. Daarnaast zouden epigenetische modificaties een effect kunnen hebben op de ziekte.17 

Naast studies naar de overerving, zijn ook studies naar specifiek betrokken genen uitgevoerd. In een 

eerste onderzoek door Ikeda et al. werd een link tussen de ziektes en markers op chromosoom 3p24.2-

26.18 De resultaten van een tweede en derde studie suggereerden betrekking van chromosomale 

regio’s 6q25, 8q23 en 12p12.19,20  Een meer onderzocht chromosoom is chromosoom 17q25.21,22 In een 

onderzoek van Mineharu, als vervolg op het hierboven genoemde onderzoek, werden weer vijftien 

Japanse families gebruikt voor een analyse van het genoom bij MMD. De analyse werd uitgevoerd op 
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aangedane familieleden. De data van dit onderzoek suggereert dat er een gen locus is voor autosomaal 

dominant MMD op chromosoom 17q25.3. 

Daarnaast is in 2010 een onderzoek uitgevoerd waarbij een specifiek gen voor Moyamoya naar voren 

kwam. Er is specifiek gekeken naar het chromosoom 17q25. Uit het onderzoek kwam een mutatie in 

het gen RNF213 naar voren. Deze mutatie kwam voor bij 95% bij de MMD families en bij 1,4% van de 

controles. Uit het onderzoek valt dan ook te concluderen RNF213 een gen is wat betrokken zou kunnen 

zijn bij de ontwikkeling van MMD.23 

FYSIOLOGIE  

Er zijn verschillende fysiologische veranderingen gemeten in MMD. Naast genetische factoren spelen 

dus ook fysiologische factoren een grote rol bij de ontwikkeling van MMD. Een aantal van de betrokken 

factoren zijn bestudeerd in verschillende onderzoeken. De eerste onderzochte stof is vascular 

endothelial growth factor (VEGF). VEGF is een stof betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe 

bloedvaten, een proces genaamd angiogenese.24 Uit de resultaten van de studie blijkt dat de VEGF 

concentratie verhoogd is in de dura mater, het harde hersenvlies, in MMD patiënten. Echter, VEGF 

blijkt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van MMD bloedvaten.24 Hoewel op eerste 

gezicht gezegd geconcludeerd zou worden dat VEGF eerder een gevolg lijkt te zijn van MMD dan een 

oorzaak, kan dit niet met zekerheid gezegd worden. Als men ervan uitgaat dat VEGF zorgt voor de 

ontwikkeling van MMD bloedvaten, zou VEGF dus een gevolg zijn van MMD net als de bijbehorende 

MMD bloedvaten. Echter, omdat gezegd wordt dat VEGF niet verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 

van deze MMD vaten, kan dit niet meer met zekerheid gezegd worden. VEGF zou ook een 

compensatoir mechanisme kunnen zijn. 

Een andere veel bestudeerde stof is de angiogene factor basic fibroblasts growth factor (bFGF).25,26 

BFGF is ook een factor dat betrokken is bij de vorming van nieuwe bloedvaten. In een studie van 

Yoshimoto bleek dat de concentratie bFGF in de cerebrospinale vloeistof (CSF) verhoogd is. Naast de 

verhoging beargumenteren zij ook dat bGFG specifiek is voor MMD en niet voor andere typen van 

ischemie in de hersenen. In een andere studie uit 1998 is de rol van bFGF ook onderzocht.27 Uit deze 

resultaten blijkt dat bFGF alleen aanwezig was in endotheelcellen van MMD patiënten. Daarnaast 

bleek dat bij MMD patiënten alleen in de gladde spiercellen van de media een apoptotisch proces 

alleen aanwezig is en niet in de intima. Deze twee resultaten suggereren dat de aanwezigheid van bFGF 

in de media, het apoptotisch proces van gladde spiercellen in de intima onderdrukt. Op deze manier 

groeien de gladde spiercellen dus door en wordt de intima dikker. BFGF zou dus zowel een gevolg of 

oorzaak kunnen zijn van MMD, afhankelijk of je ervan uitgaat dat bFGF betrokken is bij de vorming van 

MMD bloedvaten of dat bFGF zorgt voor een verdikking van de intima. 

Ook hepacyte growth factor is onderzocht.28 Hepacyte growth factor is ook een factor die de 

angiogenese stimuleert. Daarnaast is het ook een mitogeen, wat betekent dat een factor is dat zorgt 

voor celdeling.29 De concentratie hepacyte growth factor blijkt ook verhoogd te zijn in MMD patiënten 

in vergelijking met andere patiënten. Daaruit kan de hypothese opgesteld worden dat hepacyte growth 

factor betrokken is bij de angiogenese van MMD bloedvaten. Doordat angiogenese is eerder een 

gevolg van MMD dan een oorzaak kan beredeneerd worden dat veranderingen in hepacyte growth 

factor een gevolg zijn en geen oorzaak. Een andere stof die waarschijnlijk ook betrokken is bij de 

pathologie van MMD is platelet-derived growth factor (PDGF).30 In patiënten met MMD was het aantal 
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receptoren voor PDGF op de gladde spiercellen verlaagd. Ook PDGF is vaak betrokken bij 

bloedvatvorming, wat betekent dat PDGF waarschijnlijk een gevolg is van MMD. 

Ook in transforming growth factor β1 (TGF-β1) is een verandering te zien tijdens MMD. Uit een 

onderzoek van Hojo et al. blijkt dat TGF-β1 waarschijnlijk betrokken is bij de ontwikkeling van MMD.31 

In de studie werd de expressie van TGF-β1 in de gladde spiercellen van de superficial temporal arteries 

gemeten. Hoewel deze arteriën niet direct betrokken zijn bij de pathogenese van MMD, worden deze 

bloedvaten wel vaker gebruikt bij onderzoek naar MMD. TGF-β1 speelt een belangrijke rol bij de 

regulatie van celgroei en differentiatie. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het inbrengen van TGF-β1 in 

normale arteriën leidt tot een extracellulaire matrixproductie en een vergroting van de intima en 

media.32 Hierdoor ontstond de hypothese dat TGF-β1 betrokken zou kunnen zijn bij de ontwikkeling 

van MMD, aangezien de verdikking van de intima ook hier vaak gepaard gaat met meer extracellulaire 

matrices.32 Het blijkt dat TGF-β1 niveaus hoger zijn in de superficial temporal arteries van MMD 

patiënten in vergelijking met  controle patiënten. Bovendien blijken de serum  TGF-β1 niveaus hoger 

te zijn in patiënten met MMD in vergelijking met gezonde patiënten.31 Deze resultaten suggereren dat 

TGF-β1 betrokken is bij MMD, hoewel dit niet helemaal betekent dat het een causale factor is. 

Een andere factor in MMD is hypoxia inducible factor 1α (HIF-1α). HIF-1α reguleert de transcriptie van 

TGF-β.3 TGF-β lijkt, zoals hierboven beschreven, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van MMD. Uit 

studies blijkt dat de concentraties van HIF-1α verhoogd zijn in de middle cerebral artery van MMD 

patiënten in vergelijking met controle patiënten.33 Bovendien stimuleert HIF-1α in combinatie met 

bFGF of hepacyte growth factor de proliferatie van gladde spiercellen. Het is al bekend dat zowel bFGF 

als hepacyte growth factor verhoogd zijn in de CSF van MMD patiënten.3 Om deze redenen wordt 

gedacht dat HIF-1α als oorzaak betrokken is bij de pathogenese van MMD. 

Als laatste is α1-antitrypsine (α1-AT) een factor die waarschijnlijk betrokken is bij MMD. Amano et al. 

onderzochten 65 individuen waaronder 29 patiënten met MMD.34 De α1-AT niveaus werden 

geanalyseerd in alle patiënten. Hoewel de niveaus bij zowel MMD patiënten als in de controlegroep 

binnen de normale range zaten, waren de serum niveaus van α1-AT significant hoger in MMD 

patiënten. Amano et al. concludeerden dat de veranderingen wellicht makers zijn voor weefselschade 

of ontsteking in MMD in plaats van een oorzaak zijn van MMD. 

OMGEVING  

Hoewel er dus veel aanwijzingen zijn dat MMD een genetische basis heeft, zijn er toch vraagtekens bij 

te zetten. Door de verschillende rapportages van gevallen van identieke tweelingen waarvan alleen 

één MMD heeft,16 wordt toch de hypothese opgewekt dat omgevingsfactoren ook betrokken zijn bij 

de ontwikkeling van MMD. Verschillende risicofactoren zijn dan ook onderscheiden. Een eerste 

risicofactor is roken. Daarnaast is het innemen van orale anticonceptiemiddelen een risicofactor voor 

MMD. Ook alcohol is een risicofactor.35 Ook zijn verschillende ziektes beschreven die vaker gepaard 

gaan met MMD. Voorbeelden hiervan zijn het Down syndroom en sickle cell disease.10 
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HOOFDSTUK 4: BEHANDELING VAN MOYAMOYA 

MMD kan op verschillende manieren behandeld worden. De behandeling is vaak afhankelijk van de 

hevigheid van de ziekte. In dit hoofdstuk worden de diagnose van MMD en verschillende 

behandelingsmethoden beschreven. 

DIAGNOSE  

De criteria voor de diagnose van MMD zijn gesteld door de Research Committee on Spontaneous 

Occlusions of the Circle of Willis (Moyamoya Disease) van het Ministerie van Gezondheid en Welzijn 

van Japan.36,37 Unilaterale gevallen moeten door middel van katheterangiografie gediagnostiseerd 

worden. Bilaterale gevallen kunnen met katheterangiografie of magnetic resonance imaging (MRI) of 

MR angiography (MRA) gediagnostiseerd worden.7 Aangezien MMD een ziekte is met nog onbekende 

oorzaak, is het noodzaak dat het niet verward wordt met ziekten met vergelijkbare angiografische 

beelden. Deze ziekten moeten dan ook niet meegenomen worden bij de beoordeling van 

angiografische beelden.1 Hier horen bijvoorbeeld atherosclerose, hersentumoren, Down syndroom en 

auto-immuunziekten bij.  

CHIRURGISCHEIBEHANDELING  

De meeste gevallen (77%) worden chirurgisch behandeld aangezien dit efficiënter blijkt te zijn dan non-

chirurgische behandelingen. Chirurgische behandelingen bestaan meestal uit vasculaire operaties, met 

name revascularisatie. De behandelingen worden onderverdeeld in drie groepen: direct, indirect en 

gecombineerd/anders.3 Bij directe re-vascularisatie wordt een vertakking van de external carotid 

artery direct aan de corticale arterie vastgemaakt.10 Deze directe manier van re-vascularisatie 

verbetert de cerebrale bloedstroom en reduceert de kans op herseninfarcten. Daarnaast vermindert 

de druk in de Moyamoya bloedvaten, waardoor de kans op een bloeding vermindert.3 De directe 

behandeling is moeilijker om bij kinderen uit te voeren. De betrokken bloedvaten zijn namelijk zeer 

klein, wat het moeilijk maakt om de operatie uit te voeren. Om deze reden lijkt een indirecte 

behandeling makkelijker uit te voeren bij kinderen. Bij een indirecte behandeling wordt een stuk 

gevasculariseerd weefsel in direct contact gebracht met de hersenen. Op deze manier groeien nieuwe 

bloedvaten in de onderliggende cerebrale cortex.10 Hoewel de kans op een beroerte verhoogd is in de 

dertig dagen na de operatie, is de frequentie van de beroertes na de indirecte behandeling verlaagd.38 

FARMACOLOGISCHIBEHANDELING  

Wanneer operaties erg risicovol lijken of wanneer de patiënt een milde variant van MMD heeft, wordt 

een farmacologische behandeling gebruikt.10 De farmacologische behandeling die nu wordt 

voorgesteld bestaat meestal uit de vasodilatoren, antibloedplaatjesagentia, anti-fibrinolytische 

middelen en fibrinolytische middelen.3 De antibloedplaatjesagentia worden gebruikt om te 

voorkomen dat microthrombi gevormd worden op de plek van een stenose – dit zou namelijk wel de 

oorzaak kunnen zijn voor de ischemische symptomen. Vasodilatoren worden gebruikt om de 

bloedstroom naar de hersenen te verbeteren. Daarnaast worden calciumkanaal-blokkers gebruikt om 

hardnekkige hoofdpijn te voorkomen. Ook zouden deze middelen kunnen werken om de frequentie 

en hevigheid van TIA’s te verminderen.10 De farmacologische behandelingen voorkomen echter geen 

progressie van de ziekte.1 Daarnaast is het niet duidelijk of de medische behandelingen überhaupt een 

positief effect hebben. Uit een grote enquête blijkt dan ook dat 38% van de patiënten die behandeld 

werden met medicijnen, toch geopereerd werden omdat er toch nog steeds symptomen ontstonden, 

wat suggereert dat de ziekte nog steeds progressief was.10 
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HOOFDSTUK 5: DE PATHOLOGIE VAN FIBROMUSCULAIRE DYSPLASIE 

De tweede patiënt is de moeder van de eerstgenoemde patiënt. De vrouw werd op haar 28ste 

gediagnostiseerd met fibromusculaire dysplasie. Deze diagnose werd gemaakt doordat haar hartslag 

erg hoog was, en dan met name de onderdruk. Daarnaast werkten beide nieren niet goed meer 

doordat de doorbloeding minder goed was. Na onderzoek bleek dus dat de vrouw fibromusculaire 

displasie heeft. Ook over FMD is nog niet veel bekend. Met name de oorzaken worden nog niet goed 

begrepen. In de volgende hoofdstukken wordt FMD samengevat. 

INTRODUCTIE  

Fibromusculaire dysplasie wordt gedefinieerd als idiopathische, segmentale, non-inflammatoire en 

non-atherosclerotische ziekte in de musculatuur van arteriële wanden. Dit leidt meestal tot een 

stenose in kleine of medium-grote arteriën.2 Daarnaast kunnen ook aneurysma, ontleding of 

verstopping van de arteriën optreden, maar de patiënt kan ook asymptomatisch zijn.39 FMD komt voor 

in bijna elk vaatbed, maar de renale vaten zijn het meest betrokken (60-75%), daarna de 

cervicocraniale arteriën (25-30%), de viscerale arteriën (9%) en dan de arteriën in de ledematen (5%).40 

FMD is als eerst beschreven door Leadbetter en Burkland in 1938.41  FMD wordt ingedeeld in drie 

categorieën, afhankelijk van de aangedane laag van een bloedvat: de intima, media en adventitia. 

Mediale FMD wordt vervolgens weer onderverdeeld in drie types: mediale fibroplasie, perimediale 

fibroplasie en mediale hyperplasie.42  

Intimale fibroplasie komt voor bij ongeveer 10% van de 

gevallen. Er is collageen afzetting in de intima, vaak met een 

gefragmenteerde of gedupliceerde interne elastische lamina. 

Verder is er geen lipide of inflammatoire component bij 

betrokken. Angiografisch is het te zien als focale, concentrische 

stenose of een lange tubulaire stenose.39,42  

Mediale fibroplasie is goed voor 80-90% van alle gevallen van 

FMD. Het wordt getypeerd door afwisselend gebieden met een 

dunne media en gebieden met een dikke collageen-bevattende 

media.42 Sommige delen van de interne elastisch membraan zijn 

verloren gegaan.39 Door de afwisseling van dunne en dikke media 

is een zogenaamd ‘String of beads’ patroon te zien op de 

angiograaf (Fig. 3).42 De diameter van de ‘bead’ is groter dan die 

van het normale vat.   

Het tweede subtype, perimediale fibroplasie, komt voor in 10-15% 

van de gevallen en komt meestal voor bij jonge meisjes tussen de 

5 en 15 jaar oud.39,42 Bij dit subtype is sprake van een extra 

collageen afzetting in de buitenste helft van de media. Het 

collageen kan de media zelfs compleet vervangen. Angiografisch 

zijn er minder en kleinere beads te zien.39,42  

Mediale hyperplasie is het laatste subtype. Hier is sprake van 

hyperplasie van de gladde spiercellen zonder vorming van fibrose. 

Het komt voor bij 1-2% van alle lesies en is angiografisch te zien 

Hyperplasie betekent vergroting van 

een bepaald orgaan of weefsel ten 

gevolge van abnormale celdeling. 

Fibroplasie betekent de vorming van 

bindweefsel, bijvoorbeeld ter 

genezing van wonden. 

Figuur 3. De "string of beads" structuur bij 

mediale FMD.42 Deze structuur wordt 

aangegeven met de witte pijl. Het is 

duidelijk zichtbaar dat de diameter van dit 

stuk bloedvat groter is dan de diameter van 

een normaal stuk bloedvat. 
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als een concentrische, gladde stenose. Daarom is het moeilijk te onderscheiden van intimale 

fibroplasie. 42  

Adventitial fibroplasie komt bij minder dan 1% van de gevallen voor en is dus erg zeldzaam. Collageen 

vervangt het bindweefsel van de adventitia en kan zelfs uitbreiden naar omliggend weefsel. De andere 

lagen van de bloedvaten blijven intact.42 Angiografisch lijkt het op de intimale fibroplasie.39  

EPIDEMIOLOGIE  

De prevalentie van FMD is onbekend. Plouin et al. schatten de prevalentie van FMD rond de 0.4%. De 

prevalentie van asymptomatische FMD ligt echter vele malen hoger. Deze prevalentie komt uit op 

4,4%.2 In een review artikel door Shivapour et al. is ook een schatting van de prevalentie gemaakt.43 Zij 

komen uit op een prevalentie van 3-4%. Deze schatting is gemaakt op basis van verschillende studies 

beschreven in de literatuur. Voorbeelden hiervan zijn studies naar niertransplantaties of cerebrale 

angiografie studies. Ook is gekeken naar autopsies. Het mediale type FMD, of “string of beads” type 

wordt vaker gediagnostiseerd in jongvolwassenen en vier keer vaker in vrouwen dan in mannen. Een 

mannelijke overheersing vindt juist plaats bij het intimaal type FMD. Dit type komt echter voor bij de 

minderheid van de patiënten.2 In een ander onderzoek werd zelfs verondersteld dat het seksratio 

vrouwen : mannen in FMD 9:1 is.44 

PRESENTATIE  

Nier-arteriële FMD is de meest voorkomende soort FMD. Het meest voorkomende klinische symptoom 

bij deze vorm van FMD is hypertensie in de renale vaten in een jonge vrouw. Het kan echter in beide 

geslachten en op alle leeftijden voorkomen.39 Het wordt ook geconstateerd bij mensen ouder dan 60. 

In deze gevallen zijn de patiënten meestal eerst asymptomatisch geweest en is FMD toevallig 

ontdekt.43 FMD in de renale vaten kan gepaard gaan met een nierinfarct met abrupte pijn in de flank, 

bloed in de urine en snel-progressieve hypertensie. Door de activatie van het renine-angiotensine 

systeem kan een tekort van kalium in het bloed ontstaan, samen met een overvloed aan aldesteron.2  

In patiënten met renale FMD is de gemiddelde corticale dikte significant verlaagd en de renale lengte 

verlaagd. Hoewel er dus een verlies in renale massa optreedt, is nierfalen zeldzaam in deze patiënten.43 

Carotis FMD komt het meest voor in het middelste deel van de interne halsslagaders en is meestal 

bilateraal.39 Daarnaast kunnen ook verschillende aneurysma voorkomen.42 FMD in de halsslagader is 

meestal asymptomatisch en wordt dan ook vaak toevallig ontdekt tijdens een onderzoek naar 

duizeligheid of hoofdpijn. Specifieke neurologische complicaties als Horner’s syndroom, TIA’s of  

ischemische beroerte kunnen optreden.2  Daarnaast kunnen ook aspecifieke symptomen als hoofdpijn, 

tinnitus, duizeligheid en nekpijn optreden.42 De symptomen kunnen gerelateerd zijn aan een erge 

stenose wat hypoperfusie, embolusvorming, trombosevorming, dissectie (een scheur in de 

bloedvatwand) of een scheurende aneurysma veroorzaakt.39 De gemiddelde leeftijd van patiënten met 

FMD in de halsslagader is ongeveer 50 jaar.43 

FMD in andere vaatbedden. FMD kan ook voorkomen in andere vaten. Wanneer FMD in de 

beenarteriën voorkomt, kan een patiënt last krijgen van bijvoorbeeld ledemaatischemie, koude benen, 

of etalagebenen. In de armen kan FMD zorgen voor zwakheid, paresthesieën of claudicatio in de 

armen.43 Ook kan FMD voorkomen in de coronaire arteriën. Coronaire FMD komt meestal voor als een 

lange lesie in de ader.39  Daarnaast kan FMD nog voorkomen in  de aderen van de (twaalfvingerige) 

darm, pancreas en lever.2 
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CONCLUSIE  

FMD is samengevat een ziekte in de musculatuur van arteriële wanden. Dit leidt tot een stenose in 

kleine of medium-grote arteriën. Doordat FMD voorkomt in verschillende arteriële wanden, zijn er 

verschillende typen van FMD. FMD komt voor in allerlei soorten patiënten maar over het algemeen 

vaker bij vrouwen dan bij mannen. Afhankelijk van het type komt FMD vaker voor bij jongvolwassenen. 

Ook komt FMD voor in verschillende slagaderen, zoals bijvoorbeeld bij de nieren of in de carotis.  
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HOOFDSTUK 6: ETIOLOGIE VAN FIBROMUSCULAIRE DYSPLASIE 

Ook de oorzaak van FMD is nog niet precies bekend. Er zijn wel speculaties over hoe de pathofysiologie 

zou kunnen werken. De verschillende hypotheses en onderzoeken worden nu besproken. 

GENETICA  

Hoewel het nog niet met zekerheid te zeggen is, wordt gespeculeerd dat FMD een ziekte is met 

genetische basis.39 Dit wordt gedacht omdat de ziekte vooral voorkomt in bepaalde families en de 

blanke bevolking.42 Rushton et al. onderzochten wat de overerving is van FMD.45 In dit onderzoek werd 

een stamboomanalyse uitgevoerd op 20 families waarin tenminste één persoon FMD heeft. De families 

werden niet fysiek onderzocht, alleen ondervraagd. Er was één voorwaarde gesteld, namelijk dat de 

symptomen voor hun 50e levensjaar aanwezig moesten zijn. In acht families leek maar één familielid 

aangedaan door de ziekte en in de andere twaalf waren tussen de één en elf familieleden aangedaan. 

Verticale transmissie was meerdere keren te zien en allebei de geslachten werden door de ziekte 

getroffen. De erfelijkheid van deze ziekte lijkt dus autosomaal dominant te zijn met veranderlijke 

penetrantie. Niet-zieke ouders van getroffen personen zouden dan asymptomatische heterozygote 

dragers voor de eigenschap te zijn. Dit geldt echter voor 60% van de gevallen. De overige 40% die de 

ziekte heeft, zou dat gekregen kunnen hebben door nieuwe mutaties. 

In een onderzoek door Sang et al. werden verschillende etiologische factoren bestudeerd.46 Eén factor 

is het human lymphocytic antigen (HLA) type. Deze antigenen zijn op elke cel aanwezig, behalve de 

rode bloedcellen. De antigenen zijn specifiek voor een persoon. Er is al bekend dat het HLA type invloed 

heeft op verschillende ziektes en dus zorgt voor een grotere of een kleinere kans die ziekte. Uit dit 

onderzoek bleek dat het HLA-DRw6 antigen vaker aanwezig was in de FMD patiënten dan in de 

controle patiënten. Deze data suggereert dat HLA-DRw6 geassocieerd is met een hogere kans op FMD 

ontwikkeling en dus een causale factor zou zijn. 

Ten derde is in een onderzoek van Bofinger et al. gekeken naar polymorfismen in het renine-

angiotensine (RA) systeem.47 Hiervan was al bekend dat het betrokken is bij de pathogenese van 

atherosclerose en vanuit daar ontstond de hypothese dat het wellicht ook betrokken zou kunnen zijn 

bij FMD. Door middel van PCR was gekeken naar verschillende componenten van het RA systeem in 43 

patiënten en 89 controles. Uit de resultaten bleek dat de FMD patiënten een hogere frequentie van 

het angiotensine-converting enzyme (ACE) I allel hadden dan de controle patiënten. Dit allel zorgt voor 

lagere niveaus van angiotensine II. Angiotensine II zorgt voor groei van de gladde spiercellen. Het ACE 

I allel zou dus kunnen bijdragen aan minder gladde spiercellen en dus slechte remodeling van de media 

en dus aan de ontwikkeling van FMD.  

Kiando et al. hebben presenteerden in 2015 een abstract over een grote genetische studie naar FMD.48 

Uit de resultaten bleek dat een intron van het fosfaat- en actineregulator 1 gen (PHACTR1) een 

risicovariant is, en is betrokken bij angiogenese en celmigratie. Daarbij is het ook een risicolocus voor 

migraine, coronary artery disease en dissectie van de cervicale arterie. Dit gen zou dus wellicht 

betrokken kunnen zijn bij FMD. 

FYSIOLOGIE  

Omdat de seksratio in FMD in vrouwen en mannen 9:1 is, is gekeken naar de rol van oestrogeen bij de 

ontwikkeling van FMD.44 Er werd namelijk gedacht dat oestrogeen, of een ander geslachtshormoon, 

invloed zou kunnen hebben op de ontwikkeling van FMD. Sang et al. lieten daarentegen zien dat er 
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waarschijnlijk geen verband is tussen het innemen van orale anticonceptiemiddelen en de 

ontwikkeling van FMD.46 Daarnaast is nog gekeken naar de mobiliteit van de nier. Bij vrouwen is de 

mobiliteit namelijk groter in een verticale positie dan bij mannen, en er is meer mobiliteit in de 

rechternier dan in de linkernier. Aangezien FMD vaker voorkomt in vrouwen dan in mannen en vaker 

in de rechternier dan in de linkernier, zou het dus kunnen dat uitrekking van de nier voor 

beschadigingen zorgt en dus zorgt voor renale FMD.2 Sang et al. lieten echter ook zien dat de nier 

mobiliteit niet anders is in FMD patiënten dan in controle subjecten. De mobiliteit kan dus geen 

oorzaak zijn. 

Verder is nog gekeken naar de relatie tussen FMD en α1-AT door Schievink et al. In deze studie werd 

gekeken naar drie vrouwen met een stenose in de halsslagader veroorzaakt door FMD. In deze 

vrouwen werd het fenotype van α1-AT bepaald. Twee van de drie vrouwen hadden een heterozygoot 

α1-AT gebrek. Na onderzoek aan de arteriën bleken beide patiënten een mediale FMD met intimale 

fibroplasie te hebben. Schievink et al. concludeerden dan ook dat een heterozygoot α1-AT tekort een 

risicofactor zou kunnen zijn voor ontwikkeling van FMD in de halsslagader.49 Er is echter wel een 

kanttekening te noemen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij drie patiënten dus de resultaten kunnen nooit 

significant genoemd worden. Het onderzoek geeft een indicatie dat α1-AT wel eens een causale factor 

zou kunnen zijn, maar dit zou ook toeval geweest kunnen zijn. 

OMGEVINGSFACTOREN  

Roken is een risicofactor voor vele ziekten, waaronder ook voor FMD. Het blijkt dan ook dat meer 

mensen met FMD roken in vergelijking met controles en FMD patiënten die roken een ergere FMD 

hebben dan niet-rokers.2,46 De manier waarop roken bijdraagt aan de ontwikkeling van FMD is echter 

niet bekend. Oberai et al. suggereren dat sigarettenrook zorgt voor een vrijlating van PDGF. Dit zou 

zorgen voor een proliferatie van collageen en dus de verdikking van de arteriële wanden.50 Deze 

verdikking zou dan een oorzaak zijn van FMD. Daarnaast is een verleden met hypertensie geassocieerd 

met een hogere kans op FMD.43  
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HOOFDSTUK 7: BEHANDELING VAN FIBROMUSCULAIRE DYSPLASIE 

De behandeling van FMD is afhankelijk van het type FMD. Ook hangt het af van welke organen bij FMD 

zijn betrokken. 

RENALEIFMD  

Het primaire doel van de behandeling voor renale FMD is controle krijgen over de bloeddruk.39 De 

behandeling voor renale FMD bestaat uit re-vascularisatie 

en/of anti-hypertensieve medicijnen. Re-vascularisatie is 

vooral bedoeld voor patiënten met een bilaterale stenose of 

unilaterale stenose die voor 60% reductie in diameter zorgt. 

Ook patiënten met een intolerantie voor anti-hypertensieve 

medicijnen of patiënten waarbij de bloeddruk moeilijk te 

beheren valt, kunnen een re-vascularisatietherapie krijgen.43 

De standaardprocedure bestaat uit percutaneous 

transluminal balloon angioplasty (PTA) (Fig. 4). Hier kan 

eventueel ook een stent bij worden geplaatst, indien dat 

nodig is.2 Het is echter moeilijker om nog een keer een re-

vascularisatie operatie uit te voeren wanneer een stent is 

ingebracht.39 Een chirurgische ingreep met een echte 

reconstructie is vooral voor patiënten met complexe FMD  

microaneurysma.2 De voorkeur gaat echter uit naar PTA: het 

heeft minder complicaties; er is een kortere hersteltijd 

nodig; het is minder duur en het kan poliklinisch 

uitgevoerdiworden.39  

Daarnaast bestaat de behandeling van renale FMD dus uit anti-hypertensieve medicijnen. Deze 

medicijnen zijn bedoeld voor patiënten met al lang bestaande hypertensie of aanhoudende 

hypertensie na re-vascularisatie. De medicijnen bestaan uit angiotensine-converting enzym remmers, 

angiotensine-receptor blokkers, calciumkanaal blokkers en betablokkers.2    

FMDIINIDEIHALSSLAGADER  

Patiënten met asymptomatische FMD in de carotis moeten gemonitord worden en krijgen aspirine om 

een beroerte te voorkomen. Met symptomatische FMD is PTA de eerste keuze. Daarnaast wordt een 

PTA ook uitgevoerd als een TIA, beroerte of vluchtige blindheid optreedt. Chirurgische ingrepen met 

stents worden uitgevoerd bij patiënten met aneurysma. Wanneer een dissectie optreedt, wordt een 

anti-stollingstherapie gestart om inwendige bloedingen te voorkomen.39  

  

Figuur 4. De percutaneous transluminal balloon 

angioplasty. A. Het bloedvat is verstopt met 

lipiden. B. Een ballon wordt in de ader gebracht en 

opgeblazen op de plek van de verstopping. C. De 

verstopping is verholpen en het bloed kan weer 

door het vat stormen. 

Bron: aangepast van 

https://www.tourmyindia.com/medical-

tourism/blog/balloon-angioplasty-linked-fatal-

neurological-events/ 

https://www.tourmyindia.com/medical-tourism/blog/balloon-angioplasty-linked-fatal-neurological-events/
https://www.tourmyindia.com/medical-tourism/blog/balloon-angioplasty-linked-fatal-neurological-events/
https://www.tourmyindia.com/medical-tourism/blog/balloon-angioplasty-linked-fatal-neurological-events/
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HOOFDSTUK 8: VERGELIJKING MOYAMOYA EN FIBROMUSCULAIRE DYSPLASIE 

In de vorige hoofdstukken zijn verschillende aspecten van beide ziekten beschreven. Nu is het de vraag 

welke verschillen en overeenkomsten er zijn en of er dus overlap te vinden is tussen de twee ziekten. 

PATHOLOGIE  

Als eerst worden de overeenkomsten en verschillen in pathologie en presentatie van de ziekten 

beschreven. Een kort overzicht is te vinden in tabel 2. De grootste overeenkomst is dat beide ziekten 

vaatziekten zijn waarbij één of meerdere vaten dicht zitten. Een verschil hierbij is dat bij MMD 

angiogenese ontstaat als het gevolg van het dichtzitten van de vaten en bij FMD niet. Bij beide ziekten 

is o.a. sprake van een verdikking van de intima. De manier waarop deze verdikt is, is echter 

verschillend. Bij MMD is vooral sprake van proliferatie van gladde spiercellen terwijl er bij FMD sprake 

is van afzetting van collageen in de intima. Verder komen beide ziekten vaker voor bij vrouwen, alleen 

is het ratio anders. Zo is de ratio bij MMD 1,8:1 en bij FMD voor 9:1.  

Tabel  2 

Overeenkomsten Verschillen 

Vaatziekten waarbij één of meerdere vaten 
dichtzitten. 

Bij MMD is sprake van angiogenese als gevolg en 
bij FMD niet. 

MMD en FMD komen beide vaker voor bij 
vrouwen. 

De ratio ♂ : ♀ is verschillend. 

MMD en FMD komen beide zowel in de 
halsslagader als in de nierslagader voor. 

MMD komt vaker in de halsslagader voor en 
FMD vaker in de nierslagader. 

Bij beide is sprake van een verdikking van de 
intima met een duplicatie van de interne 
elastische lamina.  

Bij MMD komt de verdikking vooral door 
proliferatie van gladde spiercellen en bij FMD 
door afzetting van collageen in de intima. 

Beide ziekten kunnen resulteren in TIA’s, 
ischemieën, bloedingen of hoofdpijn. 

Bij FMD zijn er verschillende soorten afhankelijk 
van de laag van het bloedvat waar de ziekte zich 
in bevindt. Bij MMD is er sprake van 
verschillende typen afhankelijk van de 
symptomatische gevolgen. 

Tabel 2: Overeenkomsten en verschillen in de pathologie van beide ziekten. 

 

ETIOLOGIE  

Aangezien de etiologie nog niet helemaal bekend is, is het nog moeilijk te zeggen wat overeenkomt en 

wat verschilt. Toch zijn er wel een paar oorzaken te noemen die voor beide ziekten zouden kunnen 

gelden. 

In tabel 3 zijn de verschillen en overeenkomsten te vinden. Eén opvallende overeenkomst is dat voor 

beide ziekten waarschijnlijk een dominant autosomaal genetische oorzaak is. De genen zijn nog niet 

precies bekend, maar voor MMD zijn chromosomen 3, 6, en 17 waarschijnlijk betrokken.10 Voor FMD 

is gevonden dat een relatie is tussen een variatie in het PHACTR1 gen en de ontwikkeling van FMD.48 

PHACTR1 is een gen dat op het zesde chromosoom ligt.51 Hoewel er geen relatie bekend is met MMD, 

is de locatie wel hetzelfde en zou het dus wellicht een causale factor kunnen zijn. 
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Benoemingswaardig is ook het eiwit α1-antitrypsine. Dit eiwit is in beide verbanden onderzocht. De 

uitkomsten van de onderzoeken impliceren dat α1-AT betrokken is bij zowel MMD als FMD. Hoewel 

Amano et al. concludeerden dat α1-AT waarschijnlijk eerder een marker is van MMD dan een 

etiologische factor, is dit nog niet zeker.33 Schievink et al. concludeerden wel dat een tekort van α1-AT 

wel een genetische risico factor zou kunnen zijn voor FMD.49 α1-AT een serine protease remmer en 

beschermt weefsel door de remming van elastase en collagenase. Hierdoor worden de niveaus van 

elastine en collageen verhoogd. Hogere niveaus van α1-AT kunnen zorgen voor abnormaliteiten in de 

vaatwand. Deze structurele abnormaliteiten ontstaan door extra proliferatie van gladde spiercellen en 

synthese van vasculaire matrix componenten, zoals elastine en collageen. Dit suggereert wel dat α1-

AT zou kunnen zorgen voor een verdikking van de intima in zowel MMD als FMD en dus een causale 

factor zou kunnen zijn voor beide ziekten. 

Ten derde is PDGF ook een factor die goed is om te bespreken. Er is besproken dat PDGF waarschijnlijk 

betrokken is bij de pathologie van MMD. De hele etiologie is nog niet bekend, maar het aantal 

receptoren was significant verlaagd bij MMD.29 Oberai et al. bespraken de theorie dat sigarettenrook 

zorgt voor een vrijlating van PDGF in FMD.50 Dit zorgt vervolgens voor proliferatie van collageen en dus 

een verdikking van de intima. Het zou dus kunnen dat PDGF een causale rol speelt bij zowel MMD als 

FMD. 

Als laatste zou TGF-β1 betrokken kunnen zijn bij beide ziekten. Het is al bekend dat er een relatie is 

tussen TGF-β1 en de ontwikkeling van MMD. Er is bekend dat TGF-β1 leidt tot productie van 

extracellulaire matrix.30 Onder extracellulaire matrix wordt ook collageen verstaan. Bij FMD is sprake 

van extra collageenafzetting in de intima. Aangezien TGF-β1 ook betrokken is bij meerdere vaatziekten, 

zou het dus kunnen dat TGF-β1 ook betrokken is bij de ontwikkeling van FMD. 

Tabel 3 

Overeenkomsten Verschillen 

Dominant autosomaal genetische oorzaak MMD: RNF213 en FMD: PHACTR1 

Α1-AT Niveaus van α1-AT is bij MMD verhoogd en bij 
FMD verlaagd. 

Platelet-derived growth factor Bij MMD lager aantal receptoren. Bij FMD 
proliferatie collageen. 

Roken  

TGF-β1?  

Tabel 3: Overeenkomsten en verschillen in de etiologie van beide ziekten. 

BEHANDELING  

De behandeling van beide zieken zijn nagenoeg gelijk. Beide ziekten worden met medicijnen of met 

een operatie behandeld. De precieze medicijnen en operatie verschillen nog wel. In tabel 4 is te zien 

wat er precies verschilt.  
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Tabel 4 

Overeenkomsten Verschillen 

Re-vascularisatie Bij MMD bestaat re-vascularisatie vooral uit een 
verplaatsing van een bloedvat, d.w.z. een andere 
aansluiting maken of een bloedvat letterlijk 
verplaatsen om de doorstroming te verbeteren. 
Bij FMD is het voornamelijk angioplastie om het 
bloedvat weer open te krijgen. 

Medicijnen Bij FMD vooral medicijnen om de bloeddruk 
omlaag te krijgen. Bij MMD zijn er nog meer 
doelen zoals (het verminderen van) bloedstolling 
of het voorkomen van trombosevorming.  

Tabel 4: Overeenkomsten en verschillen in de behandeling van beide ziekten. 

BEIDEIZIEKTENIINIÉÉNIPATIËNT 

Naast verschillen en overeenkomsten zijn er zelfs gevallen waarbij beide ziekten in één patiënt 

voorkomen. Dit is een belangrijk aspect, omdat dit laat zien dat er een grotere kans is op een 

gemeenschappelijke oorzaak.  Een voorbeeld is het geval van een 15-jarig meisje met Moyamoya. Later 

kreeg zij ook last van systemische en longhypertensie. Uiteindelijk bleek FMD de oorzaak te zijn voor 

de hypertensie.52 Een ander voorbeeld is het geval van een 7-jarig meisje met Moyamoya. Zij had ook 

last van hypertensie in de nierslagaderen. Daarnaast had ze last van verdikkingen van de intima van de 

kransslagader, halsslagader en nieraderen. Dit lijkt op gevallen van de vorm intimale hyperplasie van 

FMD. Hoewel FMD dus niet officieel geconstateerd is, lijkt het wel zo te zijn.53 Een derde voorbeeld is 

het geval van een 16-jarige jongen met een verlamming aan de linkerkant van zijn lichaam. Uit een 

angiogram blijkt dat hij het Moyamoya syndroom had. Uit de autopsie bleek dat de arteriën FMD 

vertoonden. De auteurs stellen hier zelfs FMD als oorzaak voor het Moyamoya syndroom.54 Ook in het 

geval van twee andere patiënten met Moyamoya was waarschijnlijk een ziekte als FMD betrokken. Er 

wordt zelfs geïmpliceerd dat FMD de oorzaak is van MMD.55 Hoewel bij deze artikelen geen oorzaken 

beschreven staan, impliceren sommige schrijvers wel dat FMD een oorzaak voor MMD zou kunnen 

zijn. Er zijn nog veel meer artikelen te vinden met case studies van patiënten met beide ziekten. Dit 

aantal zou hoogstwaarschijnlijk kleiner zijn als er geen gemeenschappelijke oorzaak of factor is.  
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HOOFDSTUK 9: CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

In dit artikel is gekeken naar een case van een moeder met fibromusculaire displasie en een dochter 

met Moyamoya ziekte. Aangezien dit beide vaatziekten zijn met vergelijkbare klachten, was de 

hypothese dat er overlap is tussen de twee ziekten en de vraag is of er wellicht een 

gemeenschappelijke oorzaak is. Naar aanleiding van het uitgevoerde literatuuronderzoek, kan er 

gesteld worden dat er zeker overlap is en dat er waarschijnlijk zelfs ook wel een gemeenschappelijke 

oorzaak is. Welke dit is, moet echter nog beter onderzocht worden. Wanneer er een oorzaak gevonden 

is, zouden er behandelmethoden ontwikkeld kunnen worden om beide ziekten in één keer te genezen 

of zelfs te voorkomen. 

De etiologische factoren die wellicht beide ziekten kunnen veroorzaken zijn α1-AT, PDGF en TGF-β1. 

Onderzoek naar de precieze etiologie is dan ook nodig om dit te kunnen bevestigen. α1-AT is een 

veelbelovende factor. Voor beide ziekten zijn al aanwijzingen dat α1-AT een oorzakelijke functie van 

de ziekte zou kunnen zijn. Hoewel het dus wel verschilt tussen de ziekten of α1-AT verhoogd of 

verlaagd is, zou het wel een oorzakelijke factor kunnen zijn. Mocht het toch geen etiologische factor 

zijn, zou onderzoek nog kunnen uitwijzen dat α1-AT een marker van de ziekten zou kunnen zijn. Dit is 

ook zeer nuttig, aangezien grote complicaties zoals beroertes of TIA’s voorkomen zouden kunnen 

worden door vroegtijdig medicatie toe te dienen aan patiënten die de ziekten hebben. 

PDGF blijkt ook hoogstwaarschijnlijk betrokken te zijn bij beide ziekten. Het is belangrijk om erachter 

te komen of het verlaagde aantal receptoren bij MMD een oorzaak of een gevolg is van de ziekte. 

Mocht er uitkomen dat het een oorzaak is, zou er een oplossing gezocht kunnen worden voor dit 

probleem. Er zou een behandeling ontwikkeld kunnen worden waarbij de PDGF receptoren sneller 

werken of waarbij het niveau PDGF hoger wordt. Bij FMD is vooral de vraag of PDGF echt zorgt voor 

een vrijlating van collageen en dus een verdikking van de intima. Mocht dit inderdaad het geval zijn, 

dan moeten er behandelingen komen waarbij PDGF verlaagd worden. Deze uitkomsten zijn echter wel 

tegenstrijdig. Bij MMD zou PDGF juist verhoogd moeten worden, terwijl bij FMD PDGF juist verlaagd 

zou moeten worden. Hoewel PDGF dus wel een oorzaak zou kunnen zijn voor beide ziekten, is de 

invloed van PDGF bij de ziektes wel anders. 

TGF-β1 moet nog beter onderzocht worden. Er is bekend dat er een relatie is tussen TGF-β1 en MMD. 

De precieze relatie is echter nog niet bekend. Er is echter nog helemaal geen relatie bekend tussen 

TGF-β1 en FMD dus dit zou nog compleet onderzocht moeten worden. Het klinkt namelijk wel als een 

veelbelovende hypothese. TGF-β1 is betrokken bij andere vasculaire ziekten en TGF-β1 zorgt voor 

extracellulaire matrix productie. Overproductie van extracellulaire matrix is een complicatie bij FMD 

dus wellicht is TGF-β1 hier de oorzaak van. Mocht er inderdaad een relatie zijn tussen TGF-β1 en beide 

ziekten, dan zouden beide ziekten in één keer voorkomen kunnen worden door regulatie van TGF-β1. 

Naast deze fysiologische factoren moet natuurlijk ook nog uitgebreider onderzoek gedaan worden 

naar de genetica van de ziekten. Voor nu zijn er twee genen interessant: voor MMD is dat RNF213 en 

voor FMD is dat PHACTR1. Genen lijken sterk betrokken te zijn bij de overerving van deze ziekten en 

de genen zijn makkelijk meetbaar in de familieleden. Genen zouden wellicht ook geëlimineerd kunnen 

worden in de toekomst, wat het onder controle houden van de ziekten makkelijker maakt. 

In deze case zijn, zoals eerder genoemd, niet alleen de moeder en dochter patiënten van hart- en 

vaatziekten. Naast MMD en FMD komt bijvoorbeeld ook o.a. atherosclerose voor in de familie. De 
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broer van de moeder heeft namelijk een hartstilstand gehad met atherosclerose als oorzaak. De 

manier waarop deze atherosclerose ontstaan is, is echter nog steeds een vraag. De aangedane 

familieleden zijn namelijk allemaal gezond. Ze sporten, er is geen sprake van overgewicht en er komen 

ook geen andere ziekten zoals diabetes voor in de familie. Dit zijn meestal risicofactoren voor 

atherosclerose. Dit onderzoek is dus vrij belangrijk voor de familie. Daarnaast was er in de familie 

vooral sprake van de ziekten in de maternale kant van de familie. Bij beide ziekten werd een 

overervingspatroon gevonden met een maternale predominantie. Dit geeft aan dat er waarschijnlijk 

wel een van de genen in de familie bevindt. Mocht er een gen gevonden worden waardoor zowel MMD 

als FMD veroorzaakt zou kunnen worden, dan zou dat wellicht ook kunnen verklaren hoe en waarom 

de andere ziekten ook voorkomen in de familie. Als het gen bekend is, zou getest kunnen worden of 

dat ook een oorzaak voor de andere ziekten is. Vervolgens zou voorspeld kunnen worden of een 

familielid ook last gaat krijgen van één van deze ziekten. Dit is goed om te weten voor de rest van de 

stamboom. Wanneer bijvoorbeeld andere gezonde familieleden een bepaald gen hebben, is het toch 

verstandig om deze in de gaten te houden. Wellicht zou in de verre toekomst zelfs dit gen geëlimineerd 

kunnen worden ter preventie van de ziekten.  

Concluderend kan gezegd worden dat meer onderzoek gedaan moet worden naar de betrokken genen 

RNF213 en PHACTR1; α1-AT; PDGF en TGF-β1. Deze factoren zouden etiologisch kunnen zijn of alleen 

markers van de ziekten. Beide manieren zouden helpen om de ziekten in de familie te kunnen 

voorspellen en erge complicaties zoals een hartaanval te voorkomen.  
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