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 Idiopathische inflammatoire myopathieën (IIM) zijn spierziekten die gekenmerkt worden 

door progressieve spierzwakte en de aanwezigheid van ontstekingsinfiltraten in het 

skeletspierweefsel terwijl de oorzaak niet bekend is. De belangrijkste ziektebeelden binnen 

de groep IIM zijn polymyositis (PM), dermatomyositis (DM) en sporadische inclusion body 

myositis (sIBM). Deze drie ziektebeelden zijn te onderscheiden op grond van specifieke 

klinische en histopathologische kenmerken met verschillend beloop en prognose. In dit 

proefschrift is de aandacht gericht op PM en DM.

Polymyositis: een omstreden diagnose 
De eerste beschrijving van polymyositis door Wagner en Unverricht dateert uit 1887.1,2 

Zij beschreven patiënten die naast spierzwakte ook huidafwijkingen hadden. De 

term dermatomyositis werd geïntroduceerd, maar beide benamingen (PM en DM) 

werden  gedurende vele jaren door elkaar heen gebruikt. Verondersteld werd toen dat 

huidafwijkingen altijd onderdeel waren van het ziektebeeld PM. Sindsdien is er in de 

literatuur veel discussie over de diagnostische criteria voor PM. Hoofdstuk 2 geeft een 

overzicht over de geschiedenis van de diagnose PM.

De toepasbaarheid van de meest recente klinische en histopathologische criteria voor 

het stellen van de diagnose PM en DM wordt beschreven in hoofdstuk 3. We voerden 

daartoe een retrospectieve studie uit in een groep van 165 patiënten die aan de volgende 

criteria voldeden: 1) de eerder gestelde diagnose ontstekingsachtige spierziekte (‘myositis’) 

in de periode 1977 tot 1998; 2) binnen een jaar ontstane zwakte van de schouder- en 

bekkengordelspieren; en 3) uitsluiting van andere spierziekten. 

De diagnoses die wij achteraf, op basis van de klinische verschijselen bij debuut en de 

bevindingen in het spierbiopt, in deze groep stelden waren: PM bij 9 patiënten (5%); 

DM bij 59 patiënten (36%, waarvan 54 geïsoleerde DM, 3 DM met geassocieerde 

bindweefselziekte en 2 DM met maligniteit); niet-specifieke myositis bij 65 patiënten 

(39%, waarvan 38 geïsoleerde myositis, 26 myositis met geassocieerde bindweefselziekte 

en 1 myositis met maligniteit); en mogelijke myositis bij 32 patiënten (19%, waarvan 29 

geïsoleerde myositis en 3 myositis met geassocieerde bindweefselziekte). 

Gedurende het ziektebeloop kregen vijf van de negen PM patiënten de typische klinische 

verschijnselen passend bij sIBM. De overige vier patiënten voldeden niet aan het typische 

beeld van PM. Verder ontwikkelde een kwart van de patiënten met niet-specifieke 

myositis een bindweefselaandoening en kreeg 6% van de patiënten met niet-specifieke of 

mogelijke myositis een kwaadaardige ziekte. Op basis van deze bevindingen kwamen wij 

tot de conclusie dat PM een zeer zeldzaam ziektebeeld is en dat meer dan de helft van de 

patiënten met een myositis niet gediagnosticeerd kan worden als PM of DM. 
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De term ‘niet-specifieke myositis’ is te verkiezen, wanneer er geen specifieke verschijnselen 

zijn, die passen bij de diagnose PM of DM. In deze groep dient men alert te zijn op de 

ontwikkeling van bindweefselaandoeningen. Tenslotte is het aan te bevelen niet alleen 

patiënten met een DM te screenen op een onderliggende maligniteit, maar ook patiënten 

met niet-specifieke en mogelijke myositis.

Necrotiserende myopathie: geen infiltraten, 
toch ontsteking?
In hoofdstuk 4 wordt de analyse beschreven van een specifieke patiëntengroep met de 

klinische diagnose myositis, waarbij in het spierweefsel necrose van spiercellen gevonden 

werd, maar geen onstekingsinfiltraten aangetoond konden worden (dit is de groep 

met mogelijke myositis, ook wel necrotiserende myopathie genoemd, zoals beschreven 

in hoofdstuk 3). Essentieel in de diagnostiek van alle IIMs is de aanwezigheid van 

ontstekingsinfiltraten in het spierbiopt. Afwezigheid van deze ontstekingscellen zal bij een 

patiënt met de typische klinische kenmerken van een myositis leiden tot diagnostische 

onzekerheid en twijfel over het starten van medicamenteuze therapie. In dit hoofdstuk 

beschrijven wij 8 patiënten (5 mannen, 3 vrouwen, leeftijd 40-69 jaar) met subacuut ontstane, 

symmetrische, proximale spierzwakte zonder huidafwijkingen. De serumcreatinekinase 

activiteit (CK) was meer dan 10 keer verhoogd. Meerdere spierbiopten, afgenomen uit een 

aangedane spier, voorafgaand aan het starten van immunosuppressieve therapie, toonden 

uitgebreide spiervezelnecrose en tekenen van regeneratie, maar geen ontstekingsinfiltraten. 

Bekende oorzaken van een necrotiserende spieraandoening werden uitgesloten. Drie van 

deze patiënten bleken te lijden aan een maligniteit. Langdurige behandeling van deze 

patiënten met een necrotiserende myopathie met immunosuppressieve therapie resulteerde 

in nagenoeg compleet herstel van de spierkracht. 

Concluderend dient men zich te realiseren dat celinfiltraten bij patiënten met het klinische 

ziektebeeld van PM kunnen ontbreken. Dit mag niet leiden tot uitstel van adequate 

behandeling van deze ontstekingsachtige myopathie, aangezien het een subgroep lijkt te 

zijn van de IIMs. 

Vaatschade niet alleen bij DM, maar mogelijk 
ook bij niet-specifieke myositis
In hoofdstuk 3 werd gevonden dat bij de meeste patiënten met het klinische beeld 

van PM (namelijk subacuut ontstane proximale spierzwakte zonder huidafwijkingen), 

de celinfiltraten in het spierbiopt perimysiaal en perivasculair gelocaliseerd waren. Dit 
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komt overeen met de localisatie van de infiltraten zoals die bij DM wordt gevonden. Wij 

introduceerden de term ‘niet-specifieke’ myositis om een onderscheid te maken met PM 

waarbij specifiek endomysiaal gelocaliseerde infiltraten gevonden worden. 

Een karakteristiek vroeg in het ziekteproces aanwezig kenmerk van DM is de aanwezigheid 

van microtubulaire inclusies in de endotheelcellen van de bloedvaatjes in het spierweefsel, 

die men kan zien bij electronenmicroscopisch onderzoek.3 Vroeg in het ziekteproces 

optredende vaatschade is de basis voor de vasculaire hypothese van de pathogenese bij DM. 

Onze observatie, dat patiënten met niet-specifieke myositis een zelfde histopathologisch 

beeld tonen als patiënten met DM, was aanleiding tot het formuleren van de hypothese 

dat vaatschade ook de onderliggende pathogenese zou kunnen zijn van niet-specifieke 

myositis. De aanwezigheid van microtubulaire inclusies in het spierweefsel bij patiënten 

met een niet-specifieke myositis kan deze hypothese ondersteunen. 

Wij hebben deze hypothese onderzocht en beschreven in hoofdstuk 5. In deze studie 

werden de spierbiopten van 20 patiënten met een niet-specifieke myositis, met of zonder 

bijkomende bindweefselaandoening, vergeleken met de spierbiopten van 10 patiënten 

met DM en 5 patiënten met sIBM. Microtubulaire inclusies werden bij 4 patiënten met 

een niet-specifieke myositis (20%), bij 4 patiënten met DM (40%) en bij geen van de sIBM 

patiënten gevonden. Alle patiënten met microtubulaire inclusies in de niet-specifieke 

myositis groep hadden tekenen van een bindweefselaandoening. Onze conclusie is dat 

microtubulaire inclusies niet een specifiek kenmerk zijn voor DM, maar dat zij ook gevonden 

kunnen worden bij niet-specifieke myositis, met name als er aanwijzingen zijn voor een 

bindweefselaandoening. Dit ondersteunt onze hypothese dat bij zowel DM als niet-

specifieke myositis immuungemedieerde vaatschade een rol speelt in de pathogenese. 

Erfelijke kwetsbaarheid voor myositis?
Individuele genetische factoren spelen waarschijnlijk een rol bij het al dan niet krijgen van 

IIM. De beperkte bevindingen hieromtrent zijn echter niet consistent en verschillen tussen 

ethno-geografische populaties.4-6 

Bij ontstekingprocessen in de spier spelen onder andere witte bloedlichaampjes (leucocyten) 

en ook afweerreacties een belangrijke rol. Leucocyten bevatten receptoren voor IgG 

antilichamen (FcγR). Deze receptoren vormen een belangrijke schakel tussen het humorale 

en het cellulaire immuunproces. Zij zijn cruciaal voor de klaring van immuuncomplexen en 

de antilichaamgemedieerde cytotoxiteit.7 De efficiëntie van de interactie tussen IgG en zijn 

receptor toont interindividuele variabiliteit. Dit wordt veroorzaakt door het voorkomen van 

genetisch bepaalde polymorfismen in drie van deze receptoren, namelijk FcγRIIA (R131 vs. 

H131), FcγRIIIA (V158 vs. F158), and FcγRIIIB (NA1 vs. NA2).7
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Recent is vastgesteld dat bepaalde polymorfismen van de receptor voor IgG op leucocyten 

geassocieerd zijn met een verhoogd risico op het krijgen van autoimmuun- ziekten 

zoals SLE, rheumatoïde arhritis, myasthenia gravis en het syndroom van Guillain-

Barré.8-12 In hoofdstuk 6 beschrijven wij ons onderzoek in een grote groep Nederlandse 

myositispatiënten met de vraagstelling of bepaalde FcγR polymorfismen geassocieerd zijn 

met IIMs. Deze associatie werd niet gevonden voor FcγRIIA en FcγRIIIB. Echter, de FcγRIIIA 

genotypes van 100 IIM patiënten verschilden significant met 514 controles, waarbij een 

toename werd gevonden van het FcγRIIIA-V-158 genotype. Het FcγRIIIA-V-158 allel is dan 

ook een mogelijke risicofactor voor DM of PM. 

Slechtere prognose voor myositis patiënten 
dan voorheen beschreven
In hoofdstuk 7 volgt een analyse van de sterfte, het klinische beloop (spierkracht, invaliditeit, 

therapie-afhankelijkheid en kwaliteit van leven), het ziektebeloop (monofasisch, chronisch) 

en de prognostische factoren bij myositis patiënten. Ziektegerelateerde sterfte kwam voor 

bij 10% van de patiënten, voornamelijk ten gevolge van bij IIM voorkomende kanker en 

longproblemen. Na een mediane follow-up duur van 5 jaar bleek 20% van de patiënten 

ziektevrij en zonder medicatie, terwijl 80% van de patiënten recidiverende of chronische 

ziekteverschijnselen vertoonde, waardoor zij langdurig medicatie nodig hadden. Na 7 

jaar had 33% van de onderzoeksgroep een bijkomende auto-immuunziekte ontwikkeld. 

Hoewel bij follow-up 75% van de patiënten een normale spierkracht vertoonde, had maar 

34% geen of lichte klachten en maar 16% normale scores op een “kwaliteit van leven” 

schaal. Spierzwakte was geassocieerd met een leeftijd boven 60 jaar en invaliditeit met het 

mannelijk geslacht. Geconcludeerd kan worden dat myositis een ernstige ziekte is met een 

behoorlijke impact op de kwaliteit van leven, ook al is de spierkracht hersteld. 

Hoofdstuk 8 omvat een discussie en terugblik naar aanleiding van onze onderzoekingen. 

Tevens worden suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek.
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