
 

 

 University of Groningen

Duchenne muscular dystrophy quantification of muscular parameters and prednisone therapy
Beenakker, Ernesto Alexander Christiaan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2005

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Beenakker, E. A. C. (2005). Duchenne muscular dystrophy quantification of muscular parameters and
prednisone therapy. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/ed715cb7-ecbe-40b1-9415-960c8c1d7ab9


Samenvatting en conclusies.



  

Samenvatting en conclusies

Het doel van de studies in dit proefschrift was: 1. het vaststellen van referentiewaarden 

voor spierkracht, spierfunctie, kuitomtrek en echogeniciteit van spierweefsel; 2. het 

bepalen van de mate van ziekte progressie in ambulante kinderen met Duchenne 

spierdystrofie (DMD) middels de genoemde referentiewaarden; en 3. het bepalen van 

het effect van prednisontherapie op spierfunctie en spierkracht in DMD patiënten 

In hoofdstuk 1 worden de klinische-, pathofysiologische- en genetische kenmerken 

van DMD beschreven.

In hoofdstuk 2 worden de kwantitatieve referentiewaarden voor de maximale isome-

trische spierkracht gepresenteerd die werden verkregen middels dynamometrisch 

onderzoek bij 270 gezonde kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 16 jaar. 

Bij deze kinderen werden 11 verschillende spiergroepen getest. Referentiewaarden 

worden vermeld voor individuele spiergroepen, evenals voor somscores van arm- en 

beenspieren en proximaal- en distaal gelegen spiergroepen. 

Tot de leeftijd van 14 jaar blijkt de maximale isometrische spierkracht tussen jongens 

en meisjes niet te verschillen. Daarna zijn jongens significant sterker voor bijna alle 

geteste spiergroepen. Spierkracht referentiewaarden kunnen gebruikt worden om de 

mate van spierzwakte te objectiveren in individuele spiergroepen, om het distributie 

patroon van spierzwakte over verschillende spiergroepen te bepalen, om de mate van 

ziekte progressie vast te stellen en om het effect van eventuele behandelingsmethoden 

te bepalen bij kinderen met ziekten die gepaard gaan met spierzwakte. 

In hoofdstuk 3 presenteren we normaalwaarden voor tijdfunctietesten (9 meter rennen 

en opstaan vanuit liggende houding) verkregen bij 123 gezonde kinderen in de leeftijd 

van 4 jaar tot en met 11 jaar. Bij 16 ambulante DMD patiënten in de leeftijd van 5 tot 

en met 8 jaar werden resultaten van tijdfunctietesten en spierkrachttesten vergeleken 

met de eerder verkregen normaalwaarden.

Met het stijgen van de leeftijd leggen gezonde kinderen de tijdfunctietesten sneller af 

dan de DMD patiënten, die met het stijgen van de leeftijd dat juist langzamer doen. 

In vergelijking met gezonde kinderen is de spierkracht van DMD patiënten voor 

zowel de totale- en distale spierkracht, als ook voor de gesommeerde beenspierkracht, 

significant verminderd.

Bij ambulante patiënten kan een kleine vermindering van de spierkracht gemeten 

middels dynamometrie gepaard gaan met een relatief forse afname van de spierfunctie. 

Het is daarom zinvol om bij DMD patiënten tijdfunctietesten als een additionele para-

meter te gebruiken om de mate van ziekteprogressie te bepalen en de effecten van 

therapie te evalueren.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de omvang van de kuiten bij DMD patiënten in vergelijking 

met die van gezonde kinderen. Alhoewel kuitspiervergroting als een klassiek symptoom 

in DMD patiënten wordt beschouwd, is de mate van vergroting onbekend. 



  

De kuitomtrek en de omtrek van de bovenste extremiteiten en bovenbenen werden 

gemeten bij 59 gezonde jongens in de leeftijd van 4-10 jaar en bij 19 ambulante DMD 

patiënten. Bij DMD patiënten is de kuitspieromtrek inderdaad significant groter. 

Echter, bij individuele patiënten kan ogenschijnlijk sprake zijn van een toegenomen 

kuitspieromtrek door een relatief geringe omtrek van de bovenbeenspieren als gevolg 

van spieratrofie.

In hoofdstuk 5 worden referentiewaarden gepresenteerd van spierdimensies en spier-

aspect van de biceps- en quadricepsspier van gezonde kinderen verkregen door middel 

van echografisch onderzoek. Deze werden vergeleken met de waarden gevonden bij 

patiënten met een neuromusculaire aandoening om de toegevoegde waarde van deze 

diagnostische methode te bepalen.

Door gebruik te maken van dichtheidsmetingen in spieren kunnen gezonde kinderen 

en kinderen met een neuromusculaire aandoening van elkaar worden onderscheiden. 

Om onderscheid te maken tussen de verschillende typen neuromusculaire aandoen-

ingen is echter een gedetailleerde analyse van het spieraspect noodzakelijk.

In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de literatuur betreffende het gebruik 

van steroïden bij DMD. 

In de zoekbestanden Clinical Evidence (BMJ Publishers), metaregister RCTs (Biomed 

Central), Cochrane Library en Embase van 1974 tot 2004 werd gezocht naar bij DMD 

verrichte trials. Een ‘second opinion search’ werd verricht in Medline.

Twintig gepubliceerde studies betreffende het effect van deflazacort, oxandrolon, 

prednison of prednisolon bij DMD werden geanalyseerd.

Op basis van deze analyses kan gesteld worden dat intermitterende prednison 

behandeling bij DMD zinvol kan zijn, daar prednison op de korte termijn een positief 

effect heeft op de spierfunctie en spierkracht. Het is echter nog onduidelijk hoe het 

ziekteverloop op de langere termijn wordt beïnvloed en welke bijwerkingen in welke 

mate kunnen optreden. 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van een gerandomiseerd, dubbelblind prednison 

onderzoek bij ambulante DMD patiënten gepresenteerd.

Gedurende 6 maanden werd prednison in een dosering van 0,75 mg/kg/d of placebo 

gegeven tijdens de eerste 10 dagen van elke maand. Na een wash-out periode van 2 

maanden volgde een tweede onderzoeksperiode van 6 maanden waarin prednison en 

placebo werden omgewisseld.

Tijdens de prednison periode nam de tijd, die nodig was om de functietesten 9 meter 

rennen en traplopen uit te voeren, in vergelijking met de placebo periode significant 

langzamer toe.

Anders gezegd, tijdens de prednisonmedicatie trad minder snel een achteruitgang op 

van bepaalde spierfuncties.

Dit ging gepaard met een toename van de totale spierkracht, maar ook van de proximale 

spierkracht en van de kracht van de armen. 



Alhoewel het aantal bijwerkingen zoals geïrriteerdheid, cushingoid uiterlijk en hyper-

activiteit tijdens de prednison periode groter was dan tijdens de placebo periode, 

veranderde de kwaliteit van leven, gemeten door middel van de DUX-25 vragenlijst, 

niet in positieve of negatieve zin.

Conclusies

1. Dit proefschrift presenteert een aantal gekwantificeerde normaalwaarden voor 

diverse aan het neuromusculaire systeem gerelateerde parameters die gebruikt kun-

nen worden om enerzijds de mate van ziekte activiteit te kwantificeren en anderzijds 

het effect van therapie te evalueren.

2. Intermitterende prednison therapie, 0,75 mg/kg/d tijdens de eerste 10 dagen van 

de maand, vertraagt op de korte termijn (6 maanden) de ziekte progressie in ambulante 

patiënten met Duchenne spierdystrofie.

3. De genoemde prednison behandeling leidt op korte termijn tot bijwerkingen 

maar die beïnvloeden de kwaliteit van leven niet.










