
 

Journal of Hypertension. 35():e151–e152, SEP 2017 

Publicatie Datum: 2017/09/01 
 
HET POOLSE REGISTER VOOR FIBROMUSCULAIRE DYSPLASIË (ARCADIA-POL STUDIE) - 

DISTRIBUTIE VAN HET VASCULAIRE SYSTEEM  EN COMPLICATIES BIJ PATIËNTEN MET 

FIBROMUSCULAIRE DYSPLASIE 

 
E. Warchol-Celinska; K. Hanus; E. Florczak; A. Prejbisz; M. Januszewicz; I. 
Michalowska; L. Swiatlowski; P. Talarowska; H. Janaszek-Sitkowska; L. Stryczynski; 
M. Protasiewicz; A. Niemirska; M. Litwin; K. Grygiel; K. Madej; S. Nazarewski; A. 
Witkowski; M. Szczerbo-Trojanowska; A. Tykarski; A. Januszewicz 
 

Abstract Doelstelling: Om de betrokkenheid van het vasculaire bed en vasculaire 

complicaties bij patiënten met fibromusculaire dysplasie (FMD) vast te stellen die zijn 

opgenomen in de ARCADIA-POL-studie. Ontwerp en methode: Van de 182 patiënten die 

sinds januari 2015 deelnamen aan de ARCADIA-POL-studie (ingesteld op basis van Pools-

Franse samenwerking), presenteren we 144 patiënten met bevestigde FMD in ten minste 

één vasculair bed. Een gestandaardiseerd FMD-gegevensformulier werd gebruikt voor het 

verzamelen van gegevens. Alle patiënten ondergingen een gedetailleerde klinische 

evaluatie, waaronder ABPM, biochemische evaluatie, biobanking, duplex-doppler van 

halsslagader en abdominale slagaders en angio-CT van het gehele lichaam. 

resultaten: In onze analyse includeerden we 144 patiënten met bevestigde FMD (112F 

[77,8%], 32M [22,2%], gemiddelde leeftijd: 41,1 ± 16,3 jaar, 132 patiënten (91,7%) waren 

hypertensieven.De gemiddelde leeftijd bij de diagnose van hypertensie was 33,9. ± 15,4 jaar 

en de FMD werd gediagnosticeerd 6,8 ± 10,6 jaar later met de gemiddelde leeftijd bij de 

diagnose van FMD van 40,7 ± 16,3 jaar In de geanalyseerde groep werd FMD 

geïdentificeerd in renale arteriën bij 127 (88,2%) patiënten zowel als in halsslagader , 

intracraniale en vertebrale arteriën bij respectievelijk 24 (16,7%), 20 (13,9%) en 9 (6,3%) 

patiënten. FMD werd ook geïdentificeerd in de coeliakie- en mesenteriale, iliacale en 

miltarteriën in 19 (13,2%), 11 ( 7,6%) en 15 (10,4%) patiënten. Bij 56 patiënten (38,9%) werd 

FMD geïdentificeerd in twee of meer vaatbedden: twee vasculaire bedden waren betrokken 

bij 23,6% (34 punten), drie bij 9% (13 pts), vier in 3,5% (5 punten), vijf in 2,1% (3 punten) en 

zes in 0,7% (1 pt). Arteriële dissectie (s) of aneurysma's in verschillende vaatbedden werden 

gevonden in 10,4% en 33,3% van patiënten respectievelijk. Aorta-afwijkingen die samen met 

FMD-laesies voorkomen, werden bij 3 patiënten (2,1%) gevonden. Ernstige FMD, 

gedefinieerd als het eerste optreden van FMD <30 jaar, met betrekking tot ten minste 3 

vasculaire bedden gecompliceerd met trombose of dissectie waarvoor een endovasculair of 

chirurgisch herstel nodig is, zonder ontstekingsachtergrond - werd bij 5 patiënten (3,5%) 

vastgesteld. 

conclusies: De gegevens van het ARCADIA-POL-register lieten zien dat nier-FMD het 

meest frequent was, maar ook cerebrovasculaire FMD werd bij relatief veel patiënten 

gevonden. Onze gegevens lieten een hoge incidentie zien van FMD-laesies die naast elkaar 

bestaan in verschillende vasculaire bedden evenals relatief vaak voorkomende vasculaire 

complicaties. 
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