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Samenvatting 

Postpolio Syndroom: klinische en epidemiologische studies. 

Poliomyelitis anterior acuta (polio) is een virusziekte. Bij de meeste patiënten verloopt 
deze ongemerkt, of uit zich als een licht "griepje". Bij een minderheid van de patiënten 
dringt het virus het zenuwstelsel binnen. Wanneer hierbij verlammingsverschijnselen 
optreden, spreekt men van paralytische poliomyelitis. 
Paralytische poliomyelitis heeft een karakteristiek verloop. Het acute begin met 
daaropvolgende spierzwakte wordt gevolgd door een periode van ongeveer twee jaar 
waarin een zekere mate van herstel van de spierkracht optreedt. Als het maximale herstel 
is bereikt, blijft bij sommige patiënten nog een resterende spierzwakte bestaan. 
Gewoonlijk volgt een stabiele periode die tientallen jaren duurt, waarna sommige 
patiënten nieuwe neuromusculaire klachten ontwikkelen. Wanneer andere oorzaken van 
neuromusculaire klachten zijn uitgesloten, wordt dit complex van symptomen het 
"postpolio syndroom" genoemd. Het betreft onder meer klachten van nieuwe of 
toenemende spierzwakte, afname van spieromvang, spierkrampen, spier- en gewrichtspijn, 
onwillekeurige spierschokjes, vermoeidheid, verminderd uithoudingsvermogen en 
toenemende beperkingen. 

Dit proefschrift concentreert zich op verschillende aspecten van het postpolio syndroom 
waarover nog geen eenstemmigheid bestaat. 
De doelstellingen van dit proefschrift worden beschreven in hoofdstuk 1. 
Ons onderzoek heeft zich gericht op: 1) de klinische kenmerken van het postpolio 
syndroom: d.w.z. de frequentie van voorkomen van de neuromusculaire klachten en de 
mate van progressie van nieuwe spierzwakte; 2) diagnostische methoden om postpolio 
patiënten te onderscheiden van oud-polio patiënten zonder nieuwe neuromusculaire 
klachten; 3) de prevalentie van nieuwe neuromusculaire klachten, beperkingen en 
handicaps onder Nederlandse polio patiënten. 

In hoofdstuk 2 worden de symptomen en verschijnselen van het postpolio syndroom 

beschreven. 
In hoofdstuk 2a worden de resultaten vermeld van een prospectieve studie naar de 
klinische presentatie van late neuromusculaire klachten en het verloop van de nieuwe 
spierzwakte bij postpolio patiënten. 
In deze studie zijn 43 symptomatische postpolio patiënten en 13 oud-polio patiënten 
zonder nieuwe neuromusculaire klachten betrokken, die zich zelf bij ons hadden 
aangemeld. Alle patiënten vulde een uitvoerige vragenlijst in met vragen over de acute 
periode van de poliomyelitis, de stabiele periode na het maximale herstel en hun huidige 
gezondheidstoestand. Hun functionele niveau is vastgesteld door middel van vragen 
betreffende 17 activiteiten van het dagelijks leven. De spierkracht van 26 spieren 
verspreid over alle vier de ledematen van elke patiënt is vastgesteld door een manueel 
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spierkracht onderzoek en ook kwantitatief (isometrisch) gemeten met een hand-
dynamometer. De gemiddelde duur van het vervolgonderzoek bedroeg 2.1 jaar. 
Het gemiddelde interval tussen de acute poliomyelitis en klachten over nieuwe 
spierzwakte was 33.7 jaar (spreiding 18-46 jaar). Andere neuromusculaire klachten, zoals 
vermoeidheid en pijn werden meestal een paar jaar voor het optreden van nieuwe 
spierzwakte gemeld. De meest voorkomende klachten waren algemene vermoeidheid, lage 
rugpijn en spierpijn (respectievelijk 97.7%, 80% en 79.1%). Toename van problemen 
met lopen, staan en traplopen was de meest gerapporteerde beperking. 
Nieuwe spierzwakte in meer dan een extremiteit werd gemeld door 63% van de patiënten. 
Nieuwe spierzwakte is ook gevonden in 32% van de ledematen waarvan de patiënten zich 
niet konden herinneren of deze gedurende de acute polio aangedaan waren. Gedurende de 
vervolg studies vonden wij geen significante afname in spierkracht in de symptomatische 
patiënten vergeleken met oud-polio patiënten zonder nieuwe neuromusculaire klachten, 
ondanks het feit dat de symptomatische patiënten wel over toenemende spierzwakte 
klaagden. 

Wij veronderstellen, dat het meten van nieuwe spierzwakte in enkele spieren bij postpolio 
patiënten belemmerd wordt door het feit dat spierkracht in de meeste spieren stabiel blijft. 
In hoofdstuk 2b wordt een onderzoek naar slikklachten bij postpolio patiënten 
beschreven. Nieuwe spierzwakte bij postpolio patiënten kan ook bulbaire spieren 
betreffen, hetgeen slikklachten ten gevolge heeft. Bij postpolio patiënten zijn het 
voorkomen, de ernst en de progressie van nieuwe slikklachten tot nu toe onvoldoende 
gedocumenteerd. In het oorspronkelijke cohort van 43 postpolio patiënten die hierboven 
zijn beschreven, klaagden 8 patiënten (4 mannen en 4 vrouwen, gemiddelde leeftijd 45.4 
jaar) over slikklachten. Zij zijn in het onderhavige onderzoek betrokken. Voor 6 patiënten 
vormden de slikklachten een nieuw symptoom, terwijl zij geen slikklachten meer hadden 
na het herstel van de polio. Twee patiënten hadden slikklachten sinds het doormaken van 
de polio en meldden nu een toename van slikklachten na een jarenlange stabiele periode. 
Het gemiddelde interval tussen acute polio en het begin van nieuwe slikklachten was 27.1 
jaar (spreiding 23-45 jaar). De symptomen waren niet ernstig, niemand meldde 
complicaties zoals een aspiratie pneumonie. De patiënten werden 12-36 maanden vervolgd 
(gemiddeld 18 maanden). Gedurende de vervolgperiode vermeldden alle patiënten een 
geringe toename van de slikklachten. Videofluorografie, een methode om de 
orofaryngeale functie te meten, werd bij alle patiënten uitgevoerd aan het begin van de 
studie en bij zeven van hen tijdens het vervolgonderzoek. De initiële videofluorografie 
toonde tekenen van lichte tot matige orofaryngeale dysfunctie bij 6 patiënten en geen 
afwijkingen bij 2 patiënten. De vervolg-fluorografie liet bij 6 patiënten geen verandering 
zien en een geringe achteruitgang bij 1 patiënt. 

De prevalentie van nieuwe slikklachten bij patiënten met het postpolio syndroom in deze 
studie was 18.6%. De slikklachten en de videofluorografische afwijkingen waren minder 
ernstig dan in een eerdere studie werd vermeld. Wij vonden met videofluorografie geen 
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significant verlies van orofaryngeale functie gedurende 1-3 jaar follow-up. 
In hoofdstuk 2c wordt een onderzoek naar slaapklachten bij postpolio patiënten 

beschreven. 
Verschillende studies wijzen op het voorkomen van slaapklachten bij postpolio patiënten. 
Omdat aan slaap gerelateerde klachten ook frequent voorkomen in de algemene bevolking, 
meenden wij dat deze symptomen wellicht niet gerelateerd zouden zijn aan het postpolio 
syndroom. Derhalve werd het voorkomen van slaapklachten en klachten van slaap-apnoe 
in ons cohort van de bovenbeschreven 43 postpolio patiënten onderzocht. De patiënten 
ontvingen per post een vragenlijst bestaande uit de gevalideerde slaap-waak ervaringslijst 
en een lijst van 18 vragen die betrekking hadden op slaap-apnoe. Er werd aan de 
patiënten verzocht om twee gezonde controle personen overeenkomend in geslacht en 
leeftijd in hun omgeving, familie of vriendenkring te selecteren, die ook de vragenlijst 
zouden willen invullen. 
De respons was 88%. De frequentie van slaap-gerelateerde klachten zoals vermoeidheid 
bij het ontwaken, slaperig zijn gedurende de dag en "restless legs", was significant hoger 
in de postpolio groep vergeleken met de controles. De geschatte slaaptijd was significant 
langer in de postpolio patiënten. Er was echter geen significant verschil tussen postpolio 
patiënten en controles in de frequentie van de klachten die specifiek verband hielden met 

slaap-apnoe. 
Deze studie toont aan dat slaapklachten meer voorkomen in postpolio patiënten dan in de 
gemiddelde bevolking. Deze resultaten bevestigen dat slaapklachten een onderdeel vormen 
van het symptomen complex van het postpolio syndroom. Waarom er een relatie bestaat 
tussen postpolio syndroom en slaapklachten is echter nog onduidelijk. 

Conventionele electrofysiologische en morfologische technieken maken geen onderscheid 
tussen postpolio patiënten en oud-polio patiënten zonder nieuwe neuromusculaire klachten. 
In hoofdstuk 3 worden twee andere diagnostische methoden besproken. 
In hoofdstuk 3a wordt een studie naar de diagnostische waarde van macro 
electromyografie (EMG) bij het postpolio syndroom beschreven. Bij oud-polio patiënten is 
de grootte van de overblijvende motor units toegenomen door vorming van nieuwe 
eindtakjes uit intacte axonen (collatérale sprouting). Dit is een mechanisme dat het verlies 
van geinnerveerde spiervezels in de motor units door de acute polio compenseert. Een 
afname in grootte van de motor unit in postpolio patiënten kan wijzen op een afname of te 
gronde gaan van dit compenserend mechanisme hetgeen nieuwe spierzwakte veroorzaakt. 
Macro EMG verschaft informatie over de grootte van de motor unit en kan daarom een 
middel zijn om de ontwikkeling van het postpolio syndroom te diagnostiseren. 
De grootte van de motor units is bij 5 patiënten met postpolio syndroom, 6 met stabiele 
polio restverschijnselen en 5 gezonde vrijwilligers gemeten. De grootte van de motor 
units werd vastgesteld door het meten van de motor unit potentialen (MUP) middels de 
macro EMG techniek. Bij de onderzochte patiënten is na 11 tot 20 maanden (gemiddeld 
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15.6 maanden) een vervolg onderzoek verricht. 

De mediane macro MUP amplitudes bleken bij de postpolio patiënten en stabiele oud-
polio patiënten aanmerkelijk verhoogd vergeleken met de controle personen (p = 0.002). 
De initiële en vervolg amplitudo's toonden geen significant verschil tussen de postpolio 
patiënten en stabiele oud-polio patiënten. Gedurende de vervolgstudie werd een afname in 
spierkracht vastgesteld bij 3 individuele postpolio patiënten. Deze patiënten hadden een 
significant hogere initiële mediane macro MUP amplitudes vergeleken met stabiele oud-
polio patiënten (p=0.004), hetgeen op een hogere mate van reinnervatie wijst. Twee van 
deze drie patiënten vertoonden een afname in mediane macro MUP amplitudo's tijdens de 
vervolgstudie. 

Deze bevindingen suggereren dat de geleidelijke afbraak van de sterk vergrote motor units 
een rol kan spelen in de Pathogenese van het postpolio syndroom. Macro EMG onderzoek 
lijkt een veelbelovende diagnostisch middel om het postpolio syndroom vast te stellen. 
Verder onderzoek bij grotere groepen van patiënten en controle personen is echter 
noodzakelijk. 

Hoofdstuk 3b beschrijft een studie naar de diagnostische waarde van computer 
tomografie (CT) van de skeletmusculatuur bij patiënten met postpolio syndroom. 
Deze techniek stelt ons in staat om nauwkeurig in kaart te brengen welke spieren 
gedeeltelijk of geheel door vetweefsel zijn vervangen. Patiënten met klachten van 
spierzwakte in een of beide onderste ledematen zijn vanuit het oorspronkelijke cohort 
geselecteerd. De evaluatie van de CT scan omvatte 24 spieren in de lumbale streek, de 
bekkengordel en de onderste ledematen. De spierkracht van de onderste ledematen werd 
manueel bepaald. Aan de studie namen 32 postpolio patiënten van 33 tot 59 jaar 
(gemiddeld 47.2 jaar) deel. Dertien oud-polio patiënten van 35 tot 60 jaar (gemiddeld 
42.3 jaar) zonder nieuwe neuromusculaire klachten vormden de asymptomatische 
patiëntengroep. 

Er werden significant meer CT scan afwijkingen gevonden in de symptomatische 
patiëntengroep, terwijl er geen significant verschil was in spierkracht tussen de 
symptomatische en de asymptomatische patiënten. Wij vonden echter geen specifieke CT 
scan kenmerken die onderscheid zouden kunnen maken nassen symptomatische en 
asymptomatische patiënten. De CT scan van de skeletspieren is blijkbaar geen middel om 
het postpolio syndroom te diagnostiseren. Het bleek echter waardevol voor het vaststellen 
van de musculaire status bij de individuele polio patiënt. CT scan afwijkingen werden 
gevonden in 33.8% van de spieren die een normale kracht hadden bij manueel spierkracht 
onderzoek. De CT scan geeft dus aanvullende informatie over de skeletspieren en kan 
bijdragen tot de verklaring voor de aangegeven nieuwe spierzwakte in een ogenschijnlijk 
"gezonde" extremiteit. 

In hoofdstuk 4 wordt een epidemiologische studie beschreven naar de late gevolgen van 
polio in Nederland. 
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In de literatuur worden nieuwe neuromusculaire klachten bij oud-polio patiënten gemeld 
met een frequentie van 25-85%. Deze ruime spreiding wordt waarschijnlijk verklaard 
door verschillen in de selectie van de patiënten in de verschillende studies. Bovendien zijn 
er slechts weinig gegevens over de beperkingen en handicaps tengevolge van de nieuwe 
klachten. Bevolkingsonderzoek bij polio slachtoffers naar de late gevolgen van polio is in 
Nederland niet eerder uitgevoerd. 

In 1995 verzonden wij een vragenlijst aan een steekproef (350 personen) van de 1784 
geregistreerde gevallen van paralytische poliomyelitis van de polio epidemie van 1956 in 
Nederland. De vragenlijst bevatte vragen over neuromusculaire klachten, beperkingen en 
handicaps gedurende de stabiele periode na het herstel van acute polio en de huidige 
toestand. 

Het responspercentage was 74% (233 personen, gemiddelde leeftijd 44 jaar, spreiding 
39-77 jaar). De frequentie van huidige neuromusculaire klachten was significant hoger 
dan gedurende de stabiele periode van de polio (p-waarden van 0.001 tot 0.004). Zes en 
vijftig procent van de ondervraagden vermeldde een toename van de beperkingen zoals 
problemen met rennen, lopen en traplopen en er was een toenemende behoefte aan 
aanpassingen en hulpmiddelen. Acht en vijftig procent van de ondervraagden klaagden 
bovendien over toename van spierzwakte. 

Risicofactoren voor toegenomen spierzwakte was de aanwezigheid de neuromusculaire 
klachten gedurende de stabiele periode en de huidige leeftijd. 
Wij concludeerden uit dit onderzoek dat bijna 60% van een min of meer representatieve 
steekproef van Nederlandse overlevenden van de polio epidemie van 1956 toenemende 
neuromusculaire klachten ervaart, waaronder spierzwakte. Nieuwe handicaps treden op, 
zoals wordt aangegeven door een toenemende behoefte aan aanpassingen en hulpmiddelen 
en door beroepsinvaliditeit. 

In hoofdstuk 5, de algemene discussie, worden de resultaten van deze studie, de 
implicaties ervan voor de huidige kennis van het postpolio syndroom en suggesties voor 
toekomstig onderzoek besproken. 

Vele vragen over het postpolio syndroom blijven nog onopgelost. Zowel revalidatieartsen 
als neurologen worden echter regelmatig geconsulteerd door een groep patiënten met 
toenemende beperkingen en handicaps. Gezien de hoge frequentie van het postpolio 
syndroom is meer onderzoek vereist om de Pathogenese te ontrafelen en om een rationele 
therapie te kunnen bieden. Zolang er hierover nog geen uitstel bestaat is het van belang 
het symptomen complex te (h)erkennen en adviezen te geven die vaak neerkomen op een 
verandering in leefwijze van de patiënt. 
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