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• Afwijkingen intra-uterien 

• Afwijkingen rondom de geboorte

• Afwijkingen tijdens de kinderleeftijd

• Afwijkingen op volwassen leeftijd

• Nieuwe experimentele behandelingsmogelijkheden



Lymfe

• Lymfe is een uit bloed afkomstig vocht, wat veel lijkt op bloed en bestaat  
uit plasma en cellen, de lymfecellen.

• Lymfe bevat in vergelijking met bloed een hogere concentratie eiwitten en 

zorgt voor het vervoer van eiwitten, hormonen en vetten

• Lymfe verplaatst zich in het lichaam via het lymfevatenstelsel



Het lymfevatenstelsel

• Lymfevaten eindigen blind

• Lymfevaten gaan over in lymfebanen die uiteindelijk samenkomen 
in lymfeklieren

• Vervolgens komt alle lymfevocht via twee grote verzamelvaten in 

de bovenste holle ader terecht. De gezuiverde lymfe wordt zo weer in de 
bloedsomloop opgenomen. Het linker verzamelvat is veel groter dan het 
rechter omdat het de lymfe afkomstig uit beide benen verwerkt.

• Het is van groot belang bij de afweer in het menselijk lichaam, voorkoming 
van een auto-immuunrespons, transport van bloedcellen, afbraak en 
rijping van lymfocyten alsmede het reinigen van het bloed. 

• Het lymfevatenstelsel ligt nagenoeg parallel aan de bloedvaten en is een 
open systeem, in tegenstelling tot de bloedsomloop. Het bestaat uit 
lymfevaten, lymfebanen en lymfeklieren. 







Intra-uteriene echografische bevindingen

• Toegenomen nekplooi

• Cystische hygroma / cystische lymphangioma / Jugular lymfatic sac

• Ascites

• Hydrothorax

• Hydrops foetalis



Intra-uterien: toegenomen nekplooi

• De nekplooimeting is alleen nuttig om tussen 11 en 14 weken 

zwangerschap te meten, als het foetale lymfatische systeem zich 
ontwikkelt. Na 14 weken is het lymfestelsel waarschijnlijk voldoende 
ontwikkeld om overtollig vocht af te voeren. Dus na deze tijd lijken 

eventuele afwijkingen die vochtophoping veroorzaken zichzelf te corrigeren 
en kunnen ze dus onopgemerkt blijven.

• De opbouw van vocht is te wijten aan een verstopping van vloeistof in het 
ontwikkelende foetale lymfatische systeem. Progressieve toename van de 
breedte van het doorschijnende gebied tijdens de meetperiode van 11 tot 

14 weken is dus indicatief voor aangeboren lymfoedeem .



Nekplooimeting tussen 11-14 weken



Toegenomen nekplooi

• Vaak bij trisomie 21, 18, en 13

• Maar komt ook voor bij kinderen met Noonan syndroom en CFC syndroom   



Cystische hygroma



Hydrothorax



Hydrops foetalis



Prenatal diagnostic testing of the Noonan syndrome genes in 

fetuses with abnormal ultrasound findings. Croonen et al 2013.

Findings Total group (n=75)
Mutation-positive 
group (n=13) (%)

Mutation-negative 
group (n=62) (%)

P-value

Increased NT (%) 50/75 (66.7) 13/13 (100) 37/62 (59.7) 0.003a

Mean NT (mm) at 
11–14 weeks

7.3 (3.6–14) 8.0 (4.2–14) 6.5 (3.6–11.9) 0.854b

Cystic hygroma 17/75 (22.7) 4/13 (30.8) 13/62 (21.0) 0.475a

Distended JLS 12/75 (16.0) 7/13 (53.8) 5/62 (8.1) 0.000a

Ascites 1/75 (1.3) 1/13 (7.7) 0/62 (0.0) 0.173a

Hydrothorax 9/75 (12.0) 7/13 (53.8) 2/62 (3.2) 0.000a

Cardiac anomalies 15/75 (20.0) 5/13 (38.5) 10/62 (16.1) 0.120a

Renal anomalies 7/75 (9.3) 6/13 (46.2) 1/62 (1.6) 0.000a

Hydrops fetalis 15/75 (20.0) 4/13 (30.8) 11/62 (17.7) 0.279a

Polyhydramnion 3/75 (4.0) 3/13 (23.1) 0/62 (0.0) 0.004a
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Prenatale afwijkingen en gen mutatie

PTPN11 SOS1 RIT1 RAF1 SOS2

Nekplooi 14% 8% 32% 44% 20%

Hydrops/ chylothorax 6% 6% 21% 6% 27%



Lymfatische afwijkingen voor en na geboorte

Gen mutatie RAF1 PTPN RAF1 RAF1 PTPN

Toegenomen nekplooi - - +   + +

Cystische hygroma - - - + +

Hydrothorax - + + + +

Hydrops fetalis - - + + +

Lymphatische problemen na
geboorte

+ + - + +



Afwijkingen rondom (na) de geboorte

• Vaak verdwijnen de antenatale afwijkingen, maar er kan overblijven :

• Webbed neck (pterygium)
• Kussentjes op handen en voeten (perifeer)
• Hydrothorax (chylothorax)

• Hydrops foetalis



Webbed neck



Kussentjes op handen / voeten



Chylothorax



Mogelijke behandelingen chylothorax

• Thoraxdrain

• MCT-voeding

• Octreotide per infuus



Lymfangiogram bij zuigeling met 
hydrops etc



Afwijkingen op kinderleeftijd

• Klinische lymfeproblemen persisteren, zoals lymfoedeem 

• Klinische lymfeproblemen, zoals lymfoedeem en protein-losing

enteropathy ontstaan

• Het is nog slecht bekend bij welke genetische afwijking dit meer voorkomt 

(zeker bij pathogene SOS1 en SOS 2 varianten) en waarom het ontstaat, 
geschat wordt uiteindelijk bij circa 20% van de mensen met Noonan
syndroom



Volwassen leeftijd

• Vooral beschreven lymfoedeem van de benen

• Genitaal oedeem

• Lymphorrhoea (lekkage van lymfe uit soort blaren)

• Soms gepaard gaand met protein-losing enteropathy en/of chylothorax



Lymphorrhoea



Lymfe-afwijkingen bij RAS/MAPK 
mutaties?

• Noonan syndroom beschreven

• CFC syndroom beschreven

• Costellosyndroom beschreven





Indeling van lymfatische afwijkingen

• Gegeneraliseerde lymfatische afwijking

• Centrale aanlegstoornis van het lymfatisch systeem

• (Kaposiform Lymphangiomatosis)

• (Ziekte van Graham-Stout)



Ductus thorcacicus



Van welke afwijking is er sprake?

• 3 mensen met Noonan Syndroom (pathogene SOS2 variant) met ernstig 
lymfoedeem 

• 1 met volledig normaal centraal lymfatisch systeem

• 1 met gedeeltelijk normaal centraal lymfatisch systeem

• 1 met volledig afwezig centraal lymfatisch systeem (afwezige ductus
thoracicus)



Afwezige ductus thoracicus







Invloed van MEK-inhibitor



Invloed van MEK-inhibitor



Lymphangiectasieen voor en na trametinib

Dori 2020



Relatie lichamelijke kenmerken en afwijkende 

ontwikkeling lymfe-systeem

• Lymphangiogenese is gerelateerd aan de grootte van het pterygium (webbed 

neck). 

• “Some of the characteristics of this condition, webbed neck, low-set ears, 
low hairline, internipple space  and ptosis may be related to in utero 

oedema”



Lymfe-systeem

Mogelijk in aanleg niet geheel anatomisch en/of functioneel normaal bij alle 
mensen met het Noonan syndroom?

Reden voor verder onderzoek?

JA


