Marfansyndroom

Afwijkingen aan het skelet
Het Marfan syndroom is een erfelijke aandoening van het bindweefsel. Omdat bindweefsel op veel
plaatsen in het lichaam voorkomt, kan deze aandoening leiden tot klachten aan hart, bloedvaten,
ogen en skelet. In deze folder vindt u een uitleg over diverse skeletafwijkingen.
Bij veel mensen met het Marfan syndroom of een aanverwante aandoening ontstaan er afwijkingen
aan het skelet. Velen van hen hebben meer dan één skeletkenmerk, maar zeer weinig mensen
hebben ze allemaal. Het is belangrijk dat een orthopeed de kenmerken beoordeelt, al is behandeling
slechts bij een derde van hen noodzakelijk.

Uiterlijke kenmerken
De eerste tekenen dat iemand mogelijk het syndroom van Marfan heeft, berust vaak op de uiterlijke
kenmerken. Mensen met Marfan zijn vaak dun en lang. Dit komt door een combinatie van weinig
onderhuids vet en een overmatige lengtegroei van de beenderen. Vooral de ledematen zijn
buitenproportioneel lang. In vergelijking met het grote publiek lijken ze misschien niet groot, maar zij
zijn wel uitschieters binnen de eigen familie.
Het gezicht kan lang en smal lijken, in overeenstemming met de algemene lichaamsvorm. De ogen
liggen vaak diep. Het gehemelte is vaak hoog en smal gewelfd en er is te weinig plaats voor de
tanden; de lagere onderkaak trekt vaak terug, wat een veelvoorkomende overbeet (malocclusie) kan
accentueren. Een ander vaak voorkomend kenmerk is arachnodactily ofwel spinnenvingers, de
vingers zijn uitzonderlijk lang en smal.

Overbeweeglijke gewrichten
Een van de belangrijkste symptomen van het Marfan syndroom is de overbeweeglijkheid van de
gewrichten. Het bindweefsel dat de gewrichten bij elkaar houdt is verzwakt waardoor gewrichtsdelen
losser van elkaar komen te zitten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het verzwikken van enkels en
knieën. Vooral bij het beoefenen van sporten is het verstandig hier rekening mee te houden. Een
brace kan hierbij soms uitkomst bieden. Doordat de overbeweeglijke gewrichten het extra zwaar te
verduren hebben, kan dit aanleiding geven tot gewrichtsontstekingen, ook terwijl er geen infectie
aanwezig is. In overleg met de arts worden hiervoor soms ontstekingsremmers gebruikt.

Scoliose
Scoliose is een verkromming van de ruggengraat en treedt op wanneer ligamenten (bindweefsel dat
gewrichten bij elkaar houdt) in de wervelkolom zo los zijn dat ze de wervels niet meer op de plaats
kunnen houden. De verkromming kan zowel zijwaarts zijn als van voor naar achter (zie foto).
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Een zijwaartse verkromming van
de ruggenwervel (scoliose)
vergeleken met een normale
ruggenwervel

Een z.g. laterale verkromming
(kyphoscoliose)

Een verkromming van de ruggengraat kan een grote belasting geven op het lichaam waardoor
behandeling gewenst is. Op jonge leeftijd en bij een milde kromming kan een korset preventief
werken. Bij een te grote kromming is soms een operatie nodig.
De scoliose kan mild tot ernstig zijn, afhankelijk van de grootte van de kromming van de
wervelkolom. Hoe kleiner de kromming/curve is, gemeten in graden, hoe beter de vooruitzichten; is
er een grote bocht in de wervelkolom, is de kans op verslechtering groter, zowel bij kinderen als bij
volwassenen. Snelle groei bij een kind met het Marfan syndroom kan de scoliose verergeren; dit
gebeurt vaak in de groeispurt tijdens de adolescentie (tienerjaren). Doorgaans worden alle kinderen
door de schoolarts op scoliose gecontroleerd als zij een jaar of 10 à 12 zijn, kinderen met het Marfan
syndroom moeten al veel jonger jaarlijks gecontroleerd worden. Als een kind aan het begin van de
middelbare school geen tekenen van scoliose vertoont, zal hij of zij later in het leven waarschijnlijk
geen scoliose ontwikkelen, of in elk geval niet in significante mate.
Er kan ook sprake zijn van een kromming van voor naar achter, dit heet kyfose. Toename van de
curve kan bij sommige mensen misvorming of rugpijn veroorzaken. Bij mensen met het Marfan
syndroom kan kyfose in het bovenste (thoracale) deel van de wervelkolom zitten maar ook in het
onderste (lumbale) deel.

Borstkasvergroeiingen
Net als bij de ruggenwervel treedt soms ook een vergroeiing van de borstkas op. De twee meest
voorkomende afwijkingen aan de borst die verband houden met het Marfan syndroom zijn de
trechterborst en de kippenborst.
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Trechterborst
De trechterborst ontwikkelt zich in verschillende mate bij veel mensen met het Marfan syndroom. In
ernstige gevallen kan het de ademhaling belemmeren, vooral als dat het geval is bij meerdere
afwijkingen aan de wervelkolom of het hart of de longen. Deze afwijkingen aan het borstbeen
worden vaak pas merkbaar op volwassen leeftijd. Voor sommige mensen kan het een cosmetisch
probleem worden.

Kippenborst
De kippenborst ontstaat wanneer het borstbeen naar buiten gericht is. Sommige mensen met het
Marfan syndroom hebben een verzonken borst aan de ene kant en een uitsteeksel aan de andere
kant. Een uitpuilend borstbeen veroorzaakt geen druk op hart of longen maar kan een cosmetisch
probleem zijn.

Voetproblemen
Mensen met het Marfan syndroom hebben voeten die lang en slank zijn. Extra lange botten en extra
soepele ligamenten kunnen ervoor zorgen dat de voeten zwak zijn en minder goed bestand tegen
druk wanneer men lang rechtop moet staan. Enkele kenmerken die veel voorkomen bij het Marfan
syndroom zijn:
•

Lange, dunne voeten;

•

Platvoeten (zeer lage boog) of extra hoge boog;

•

Lange tenen, hamer- en klauwtenen (abnormaal buigen van de tenen);

•

Eelt, veroorzaakt door te veel druk op een deel van de voet;

•

Scheefgroei van de grote teen (Hallux valgus).

Voetpijn is soms een probleem bij het Marfan syndroom. Dit komt door de spanningen van een groot
lichaam op flexibele voeten. Specialisten met kennis van voeten zijn onder meer orthopedisch
chirurgen, revalidatieartsen, fysio- en podotherapeuten. Om lichamelijk ongemak tegen te gaan,
worden vaak stevige schoenen met steunzolen gedragen of er wordt speciaal aangemeten
orthopedisch schoeisel gebruikt.

Andere voorkomende problemen zijn:
Pijn in de rug en ledematen
Mensen met het Marfan syndroom hebben mogelijk meer pijn in de rug en ledematen dan andere
mensen. Dit kan een consequentie zijn van het leven in een groot lichaam, met alle bijbehorende
spanningen, in combinatie met de toegenomen speling van de gewrichten.

Wervelafglijding (Spondyolisthesis)
Dit verwijst naar het naar voren glijden van een wervel op de wervel eronder. Meestal gebeurt dit in
de buurt van het onderste gedeelte van de wervelkolom (de lendenwervels). Het kan bij iedereen
voorkomen, maar het komt vaker voor bij mensen met het Marfan syndroom. Wie deze aandoening
heeft, kampt soms met lage rugpijn of stijfheid en heeft meer moeite om voorover te buigen om de
tenen aan te raken. Doorgaans is er geen zenuwschade, behalve in zeer ernstige gevallen.
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Lumbale durale ectasie
Hier is sprake van een verwijding van het kapsel van het ruggenmerg (de durale zak) in het onderste
deel van de rug. Dit kan onder meer leiden tot hoofdpijn en pijnklachten in de onderrug.

Ingestuikt heupgewricht (Protrusio acetabulae)
In het bekken zit de kom die de scharnierwerking van het heupgewricht mogelijk maakt. Bij sommige
mensen met het Marfan syndroom kan de wand van de kom sterk verdund zijn. Het kan voorkomen
dat de kogel van het heupgewricht de kom naar binnen duwt (Protrusio acetabulae). Hierdoor
vermindert de beweeglijkheid van het heupgewricht en kunnen pijnklachten ontstaan. Een
heupprothese (kunstheup) kan hier dan vaak uitkomst bieden.

Behandeling scoliose
Veel van de bot- en gewrichtsproblemen bij het Marfan syndroom en enkele gerelateerde
aandoeningen veroorzaken ongemak en pijn. Andere problemen kunnen van cosmetische aard zijn.
In enkele gevallen wordt een operatie aanbevolen om botproblemen te behandelen.
Een operatie voor scoliose wordt soms aanbevolen omdat scoliose veel problemen kan veroorzaken
waaronder rugpijn, verminderde longfunctie en stoornissen in de lichaamshouding.

Rugversterking
Bij kinderen in de groei met geringe tot matige scoliose wordt soms een rugbrace aanbevolen. Dit is
een op maat gemaakte, gewatteerde plastic ‘jas’ die om de romp gaat van schouders tot middel.
Doel van dit korset is om de wervelkolom zo recht mogelijk te houden en verergering van de
kromming te stoppen. Het zal de curve niet permanent recht maken. Na de groei heeft een korset
geen nut meer om verergering van de kromming tegen te gaan.

Chirurgie
Wervelkolomspecialisten overwegen een operatieve correctie van een scoliose als de kromming 40
graden of meer is, zodat longproblemen, rugpijn en verdere misvorming kunnen worden vermeden.
Een scoliose-operatie omvat het rechttrekken van de wervelkolom waarna er schroeven en metalen
staven diep onder de rugspieren worden geplaatst om het terugkeren van de scheve positie tegen te
gaan. Terwijl de staven de ruggengraat recht houden, groeien botschilfers om de ruggengraat heen
en houden deze permanent recht. Bij kinderen jonger dan 10 jaar met wervels die nog steeds
groeien, kan een orthopedisch chirurg speciale ‘groeistaven’ gebruiken die langer gemaakt kunnen
worden als het kind groeit.
De behandeling van kyfose is vergelijkbaar met die van scoliose.

Chiropractische behandeling van rugpijn
Er zijn geen specifieke richtlijnen voor chiropractische zorg voor mensen met het Marfan syndroom.
Of men hiervan gebruik wil maken is een individueel besluit. Het wordt aanbevolen om het
probleem met de behandelend arts, die de volledige medische geschiedenis en de fysieke toestand
kent, te bespreken. Chiropractische manipulatie wordt niet aanbevolen voor mensen met bepaalde
gerelateerde bindweefselaandoeningen zoals Loeys-Dietz syndroom of als er sprake is van cervicale
instabiliteit (nekpijn). Er zijn echter mensen met het Marfan syndroom die gunstige ervaringen
hebben gemeld. Wie chiropractie overweegt, wordt geadviseerd een zorgverlener te zoeken die goed
bekend is met het Marfan syndroom.
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Groeiremming (percutane epifysiodese)
Bij de meeste kinderen met het Marfan syndroom is op jonge leeftijd al te zien dat zij extreem lang
zullen worden. Waar voorheen de groei geremd werd met hormonen, wordt er nu soms operatief
ingegrepen. In de uiteinden van de botten bevinden zich de groeischijven, deze maken nieuw bot aan
en zorgen voor lengtegroei. Rond de knieën zitten de twee belangrijkste groeischijven van het
lichaam, hier komt het overgrote deel van de lengtegroei van de benen uit (ongeveer 70%). Door
deze groeischijven te beschadigen, kan een deel van de lengtegroei worden tegengehouden. De rug
blijft gewoon doorgroeien.
Deze operatie kan zowel bij de knieën als in de middenvoetsbeentjes worden uitgevoerd om
respectievelijk de benen of de voeten te remmen in de groei. In de voet brengt het iets meer risico
met zich mee.

Pijn in gewrichten, m.n. groeipijnen
Gewrichtsklachten op de kinderleeftijd komen veel voor en gaan vaak spontaan binnen enkele dagen
over. Bij het Marfan syndroom kan sprake zijn van aanhoudende, ernstige gewrichtsklachten, zeker
als er sprake is van skeletafwijkingen. Het is belangrijk goed lichamelijk onderzoek te doen om een
mogelijke aandoening te herkennen en te behandelen.

Tot slot
De symptomen van het Marfan syndroom kunnen in de loop van de tijd erger kan worden. Het is
daarom belangrijk regelmatig op controle te gaan bij een specialist en bij klachten direct contact op
te nemen met uw behandelend arts of huisarts.

Marfanpoliklinieken
Op een marfanpolikliniek werken mensen die ervaring hebben met deze ziekte. Zoekt u een
marfanpoli bij u in de buurt? U vindt de adressen op onze website.
Kijk voor meer informatie op onze website www.contactgroepmarfan.nl.
Voor al uw vragen, bel of schrijf ons gerust:
Contactgroep Marfan Nederland, Stationsweg 6-B, 3862 CG Nijkerk.
Infolijn: 033-2471048
e-mail: contact@marfansyndroom.nl.
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