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Arvelige bindevevssykdommer med 
arteriepatologi 
• Marfan syndrom 

• Vaskulært Ehlers Danlos syndrom (type IV) 

• Loeys-Dietz syndrom type 1-5 

• FTAAD – familiære torakale aortaaneurismer og 
disseksjon (Non-syndromic familial thoracic aortic 
aneurysms and dissection) 

 

 



• Marfan syndrom 
• Den vanligste bindevevssykdommen 
• 1-3 tilfeller/10 000 
• Autosomal dominant  
• Mutasjon i FBN1 gen, Ghent-kriterier 
• Aortaaneurisme og disseksjon, klaffesykdom, løse linser, 

muskel/skjelettplager 
• Operasjon hvis aortarot >50mm  

• Vaskulært Ehlers Danlos syndrom (type IV) 
• Loeys-Dietz syndrom type 1-5 
• FTAAD 
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• Vaskulært Ehlers Danlos syndrom (VEDS. Type IV) 
– Forekomst? Usikre tall, 1 av 200.000??  
– I Norge kjenner vi ca 25 personer 
– Autosomal dominant 
– Mutasjon i COL3A1 gen (>600 sykdomsgivende mutasjoner er beskrevet) 
– 50% antas å være de novo mutasjon 
– Type mutasjon synes å være bestemmende for alvorlighet av symptomer 
– Kan affisere hele karsystemet, både små og store arterier  
– Kan oppstå ruptur og/eller disseksjon av blodårer  - også spontant i årer 

med normal størrelse uten forutgående utposning 
– Kan oppstå ruptur av tarm 
– Kan oppstå ruptur av livmor under svangerskap 
– Andre symptomer 

• Tynn hud, hypermobile ledd, pneumothorax, lett for å få blåmerker, klubbfot, 
karakteristiske ansiktstrekk, åreknuter i ung alder 

 
 

Arvelige bindevevssykdommer med 
arteriepatologi - VEDS 





• Behandling og oppfølging: 
– Viktigst å forebygge hendelser 

• Unngå kontaktsport, unngå trening med vekter, unngå tunge løft, 
unngå høyt blodtrykk 

• Blodtrykksmedisin? 
– Celiprolol – usikre data 

– Tarmruptur må opereres akutt, gode resultater 
– Coloscopi-undersøkelse – gjøres bare hvis sterk indikasjon 

(kreftmistanke). Ikke delta i screening-undersøkelse 
– Indikasjon for regelmessige kontroller av blodårer med ultrayd, MR eller 

CT?  Nytten av dette er uavklart 
– Forebyggende operasjon ved funn av utposninger på blodårer? Finnes 

lite dokumentasjon, må gjøres individuelle risikovurderinger, men i 
prinsippet er planlagt forebyggende kirurgi ikke anbefalt 

– Kateterbasert behandling? Finnes lite dokumentasjon 
– Svangerskap. Spesiell oppfølging 
– Genetisk rådgivning før svangerskap 

 
 

Arvelige bindevevssykdommer med 
arteriepatologi- VEDS 



Vaskulært Ehlers Danlos syndrome, Coil 
embolisering av aneurisme på miltarterie 



Vaskulært Ehlers Danlos 
syndrom 

Kvinne, 25 år Mann, 20 år 



• Marfan syndrom 
• Vaskulært Ehlers Danlos syndrom (type IV) 
• Loeys-Dietz syndrom type 1-5 
• FTAAD 
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Loeys-Dietz syndrom 

• Autosomal dominant 
• Forekomst – ukjent. I Norge vet vi om ca 60 personer med LDS 
• Beskrevet 5 typer, mutasjoner i 5 ulike gener 
• Kliniske forandringer ligner både Marfan syndrom og VEDS  
• Arterial tortuosity  - Svært slyngede blodårer 
• Aneurismer (utposninger) på aorta men også andre små og 

mellomstore arterier 
• Risiko for aortadisseksjon 
• Anbefalt grense for kirurgi: >4cm i aorta over hjerteklaffen 

 



Loeys-Dietz syndrom 

• Først beskrevet i 2005 (Nat Genet 2005;37:275) 
– Arvelig bindevevssykdom (HTAAD, FTAAD, HCTD) 

– Mutasjon i gener som koder transforming growth factor-β (TGF-β) 

– Forstyrrelse i TGF-β signallering er assosiert med utvikling av 
aneurismer (utposninger på pulsårer)  

– Fem typer Loeys-Dietz syndrom er beskrevet  

• Type 1: Mutation in TGFBR1 

• Type 2: Mutation in TGFBR2 

• Type 3: Mutation in SMAD3 (Nat Genet 2011;43:121) 

• Type 4: Mutation in TGFB2 (Nat Genet. 2012;44:922)  

• Type 5: Mutation in TGFB3 (J Am Coll Cardiol 2015;65:1324) 

 

 

 



Arterial tortuosity – slyngede blodårer 

Circulation 2011; 124: 388 
Morris SA et al: Increased vertebral 
artery tortuosity is associated with  
adverse outcomes in children and  
young adults with connective  
tissue disorders 
(earlier age at dissection and death,  
earlier age at surgery, similar for  
Marfan and LDS) 



Disseksjon 



Aortadisseksjon type A og B 



Aortadisseksjon 

• Vanlig ved Marfan syndrom og Loeys-Dietz syndrom 

• Ofte første symptom på bindevevssykdom 

• Dødelighet ved type A ca 25%, og også de som 
overlever akuttfasen har dårligere helse og kortere 
forventet levetid enn de som ikke har hatt disseksjon 

• Personer med kjent diagnose bør derfor overvåkes 
med kontroller, og opereres forebyggende før 
disseksjon inntreffer 

• Personer med Loeys-Dietz syndrom anbefales 
operasjon hvis aortaroten blir videre enn 4cm 



Genet Med 2014;16:576 



Mekanisk klaff  
(metallklaff): 
Må bruke Marevan 

Klaffebevarende 
operasjon. 
Slipper å bruke Marevan 



Aortic root replacement 

With artificial valve Valve-preserving technique 



Loeys-Dietz syndrom 
• Kliniske funn 

– Aneurismer og disseksjon i aorta, utvidelse av aortaroten 

– Aneurismer og disseksjon i andre små og mellomstore arterier 

– Slyngede arterier (Arterial tortuosity, vertebral artery tortuosity) 

– Aneurismer i arterier i hjernen/skallen (hjerneblødning) 

– Lekkasje i mitralklaff og aortaklaff 

– Særtrekk ved ansiktsskjelett (smal gane, feilstilling av tenner, ganespalte) 

– Brystbeindeformitet (fuglebryst, traktbryst) 

– Skoliose (skeiv ryggrad) 

– Klubbfot 

– Immunsykdommer, allergier 

– Ustabil nakke (røntgenbilde av nakke før narkose) 

– Hypermobile ledd, stive ledd, slitasje av ledd hos unge personer 

– Fatigue 

• Store variasjoner, også innen hver familie 



Loeys-Dietz syndrom 
• Kontroll 

– MR eller CT av aorta vanligvis en gang pr år 

– MR eller CT av blodårer i hodet 

• Hvis normalt, gjentas hvert 3-5 år 

• Hvis forandringer, individuell vurdering 

• Årlig ekkocardiografi av barn 

• Blodtrykksmedisin 

– Betablokker eller angiotensinreseptorblokker 



Loeys-Dietz syndrom 

• Unngå bruk av legemidler som trekker 
sammen blodårene (migrenemidler, 
nesedråper oa) 

• OBS allergier, matintoleranse, astma 

• OBS tarmsykdom, ulcerøs colitt, Morbus 
Crohn 

• OBS osteoporose, beinbrudd. Tilskudd 
Kalsium og vitamin D 



Loeys-Dietz 

• OBS Søvn – søvnapnoe 

• OBS leddproblemer, fysioterapi, 
innleggssåler oa 

• OBS ernæring, spesielt hos barn 

• OBS brokk 

• Svangerskap – Må overvåkes nøye, evt 
operere aortarot FØR planlagt svangerskap 



Skjelett forandringer hos barn og unge med 
Loeys-Dietz syndrom, som hos noen må 
opereres 

fuglebryst traktbryst skoliose 



Loeys Dietz syndrom 

• Aortarot 38mm hos 16-åring 

• Pectus excavatum – traktbryst 
– Oftest kosmetisk problem, men kan påvirke hjerte- og 

lungefunksjon hvis svært uttalt 
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FTAAD 

• Arvelig sykdom med aneurismer og/eller 
disseksjon i torakale aorta 

• Ofte “non-syndromic” 

• Kan finne mutasjoner hos en del pasienter, men 
ikke alltid 

– ACTA2, MYLK, MYH11, NOTCH1, PLOD1, MYPC3, 
SLC2A10, PRKG1, ELN, FOXE3, etc 

• 15-20% av pasienter med torakalt aneurisme, har 
nær slektning med samme sykdom 



Aortic aneurysms and dissection 



FTAAD 

• Finnes ikke spesifikke retningslinjer for 
operasjonsindikasjon eller 
kontrollregime/kontrollhyppighet 

• Må baseres på skjønn 

– Funn på CT 

– Familiehistorie 

– Sykdomsforløp 



Bindevevsklinikken 

• Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser har bevilget 1 mill NOK til TRS, 
Sunnaas og Thoraxkirurgisk avdeling OUS 

• Tverrfaglig klinikk for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av personer med 
arvelige bindevevssykdommer med 
arteriepatologi 

– 2-årig prosjekt fra våren 2017 



Bindevevsklinikken 

• Prosjektet gjelder Helse SørØst, men 
pasienter som henvises til OUS fra andre 
regioner inkluderes også 

• Hensikten er å gi en bedre koordinert og 
mer helhetlig tjeneste til pasienter med 
bindevevssykdom, og symptomer og plager 
fra flere organsystemer  



Bindevevsklinikken 

• Involverte avdelinger ved OUS 
– Thoraxkirurgisk avdeling, med hjerte- og karkirurger 

– Kardiologisk avdeling 

– Øyeavdelingen 

– Radiologisk avdeling 

– Barneklinikken 

– Avdeling for medisinsk genetikk 

– Fysikalskmedisinsk avdeling 

– Ved behov involveres også ortopedisk avdeling, gyn/fødeavdeling,  
nevrokirurgisk avdeling, oa 

• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas 

 



Bindevevsklinikken 

• I tillegg til ønske om å bedre tjenesten til 
pasienter og familier, ser vi behov for mer 
forskning  

• Vi har fått godkjenning fra 
personvernombudet ved OUS for å etablere 
et register basert på samtykke 

• Vi har søkt Regional etisk komite om å få 
etablere biobank 



Bindevevsklinikk, hvem er det for? 

1 Pasienter med bekreftet  
– Marfan syndrom (http://www.marfan.org/dx/rules ), 

– Loeys-Dietz syndrom (pr i dag 5 ulike varianter, ( www.omim.org ) 

– Vaskulært Ehlers Danlos syndrom https://www.uptodate.com/contents/clinical-
manifestations-and-diagnosis-of-ehlers-danlos-syndromes#H33642650 ) 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajmg.c.31553/epdf  

– FTAAD. Påvist sykdomsgivende mutasjon i en av pr i dag 44 kjente gener relatert til 
torakalt aortaaneurisme/disseksjon (vedlegg med liste over mutasjoner) 

2 Barn av disse tilbys gentesting og klinisk oppfølging inkl. ekkocardiografi, og 
for Marfan syndrom også øyelegeundersøkelse. Dette kan gjøres i 
samarbeid med lokalsykehus. (vedlegg: Norsk Barnelegeforenings veileder 
vedr Marfan syndrom) 

3 Andre nære slektninger skal tilbys genetisk veiledning og evt. gentesting 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajmg.c.31553/epdf


Bindevevsklinikk – hvem er det for? 

4 Pasienter under 50 år med torakalt aneurisme/disseksjon uavhengig av 
familieanamnese, og uavhengig av om mutasjon kan påvises. 

5 Pasienter med torakalt aneurisme/disseksjon med familiær opphopning 
uavhengig av alder, og uavhengig av om mutasjon kan påvises. Disse 
pasientene oppfordres til å anbefale nære slektninger om å oppsøke fastlege 
for henvisning til undersøkelse av aorta. 

6 Ved funn av «VUS» (varianter av usikker betydning; funn av mutasjon hvor 
det er usikkert om den har klinisk relevans, i.e. er sykdomsgivende): Pasienter 
følges opp basert på kliniske funn, alder og familieanamnese (punkt 4 og 5). 
Genetisk testing av slektninger kan ikke brukes prediktivt, men slektninger 
kan anbefales klinisk undersøkelse basert på familieanamnese. Genetisk 
testing av slektninger kan likevel ha betydning for å avklare om mutasjonen 
er sykdomsgivende eller en normalvariant. 

 



Bindevevsklinikk 

• Vi skal ansette kontaktsykepleier 

• Eget telefonnummer med telefontid for 
direkte kontakt ved spørsmål til oss 

• Det skal gjøres en evaluering av brukernes 
tilfredshet- kartlegging av ønsker 

– Spørreskjema før og etter endring 
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