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Clinical bottom line
Bijnier autoantistoffen
De ziekte van Addison is een pathologisch proces van de bijniercortex, die zorgt voor een
insufficiënte productie van glucocorticoïden, mineralocorticoïden en sex steroïden.
Tegenwoordig is auto-immuniteit de voornaamste oorzaak van primair adrenocorticaal falen.
Omdat er geen gouden standaard bestaat voor de diagnose van autoimmune bijnier
insufficiëntie zullen enkel de resultaten van autoantilichamen kunnen gebruikt worden om te
discrimineren tussen autoimmune en niet autoimmune gevallen. De gelijktijdige aanwezigheid
van zowel 21-hydroxylase (21OH) antilichamen (bepaald via een immunoprecipitatie assay) en
bijniercortex autoantilichamen (ACA) (bepaald via indirecte immunofluorescentie) kan men
gebruiken als gouden standaard voor de diagnose van de autoimmune vorm van primaire
bijnier insufficiëntie. Er bestaan twee commercieel verkrijgbare immunoprecipitatie assays om
21OH antilichamen op te sporen. De eerst ontwikkelde assay maakte gebruik van 35S-gelabelde
21-OH en de andere van 125I-gelabelde 21-OH. Een vergelijking tussen deze twee assays toont
aan dat de met 125I-gelabelde 21-OH assay gevoeliger, goedkoper, veiliger en een betere
precisie heeft dan de met 35S-gelabelde 21-OH assay. De specificiteit berekend bij gezonde
bloed donor patiënten is voor de ACA test ongeveer 99% en voor de 21OH test 97% (met 125Igelabelde 21-OH assay). Bij een populatie van patiënten met een andere autoimmuun ziekte is
de specificiteit van beide assays ook groter dan 95%. Maar deze specificiteit kan in
werkelijkheid nog groter zijn want bij ACA en/of 21-OHAbs-positieve individuen zonder
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bijnierinsufficiëntie was het cumulatieve risico om Addison ziekte te ontwikkelen 47.5%, met
een jaarlijkse incidentie van 4.9%. De sensitiviteit van deze assays is niet te bepalen omdat
deze assays zelf gebruikt worden als referentie methode om te besluiten tot een autoimmune
ethiologie van bijnier insufficiëntie.
Er werd een sterke correlatie gevonden tussen ACA titers en 21-OHAbs (35S-gelabelde 21-OH
assay) levels. De levels van 21-OHAbs en ACA zijn significant geassocieerd met de ernst van
de bijnier dysfunctie in de preklinische periode en hebben een voorspellende waarde om de
ziekte te ontwikkelen.
Slechts enkele gespecialiseerde laboratoria voeren beide assays uit. In UZ Gasthuisberg voert
men enkel de ACA test uit. Indien slechts één van de twee testen positief is, sluit dit niet
noodzakelijk een non-autoimmune oorzaak uit. De waarschijnlijkheid van een correcte
ethiologische classificatie van autoimmuun Addison ziekte, indien er maar één assay
uitgevoerd wordt varieert met de autoantibody titer. Een hoge titer geeft een grote
waarschijnlijkheid op een auto-immune Addison ziekte, en een lagere titer geeft een lagere
waarschijnlijkheid op een auto-immune Addison ziekte.
Hart autoantistoffen
Gedilateerde cardiomyopathy wordt gekarakteriseerd door de dilatatie en een verminderde
contractie van één of beide ventrikels. Deze patiënten hebben een verminderde systolische
functie en de ziekte kan evolueren naar finaal hartfalen. Arrhythmiën, tromboembolen, en
“sudden death” zijn veel voorkomend.
Myocarditis is een inflammatie van de hartspier dat geïdentificeerd kan worden door klinische
of histopathologische criteria.
In UZ Gasthuisberg voert men de indirecte immunofluorescentie (IIF) test voor hart
Autoantibodies (AHA) uit. AHA opsporen is geen goede test om myocarditis uit te sluiten, wel
om de diagnose te bevestigen. Bij gezonde familieleden van gedilateerde cardiomyopathie
patiënten, is een positieve AHA op baseline een onafhankelijke voorspeller van ziekte
ontwikkeling binnen de 5 jaar. Het is nuttig om symptoom vrije familieleden te screenen en op
te volgen want AHA komen voor bij asymptomatische familieleden, jaren voordat er een
echocardiografische abnormaliteit zichtbaar is. Zo kan een vroege diagnose gesteld worden en
een preventieve behandeling opgestart. Maar er is wel nog een grote studie nodig met een
langere follow-up tijd om de rol van dit autoantilichaam als prognostische marker te kunnen
bevestigen.
Er verandert niets aan de therapie indien er hart autoantistoffen aanwezig zijn.
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Question(s)
Bijnier autoantistoffen
Vraag 1: Welke is de beste test(en) om auto-immune Addison ziekte te diagnosticeren?
Vraag 2: Zijn titers van ACA/21-OHAbs belangrijk?
Vraag 3: Is het nuttig om de Steroid-producerende cell autoantilichamen op te sporen?
Hart autoantistoffen
Vraag 1: Wat is de indicatie voor het opsporen van hart autoantistoffen?
Vraag 2: Verandert er iets aan de therapie indien er hart autoantistoffen aanwezig zijn?

Bijnier autoantistoffen
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Clinical/Diagnostic scenario

1. Addison ziekte
A. Prevalentie en ethiologie
De ziekte van Addison is een pathologisch proces van de bijniercortex, die zorgt voor een
insufficiënte productie van glucocorticoïden, mineralocorticoïden en sex steroïden. Addison
ziekte ontstaat als 90% van de bijniercortex vernietigd is. (2) De ziekte kan dus lange tijd in
subklinische toestand blijven. De prevalentie van Addison ziekte in de populatie is laag, gaande
van 0.45 gevallen per 100.000 inwoners in New Zeeland tot 11.7 gevallen per 100.000
inwoners in Italië. (3) Vroeger voordat antibiotica algemeen gebruikt werden, was tuberculose
de voornaamste oorzaak van primair adrenocortical falen. Tegenwoordig is auto-immuniteit de
voornaamste oorzaak. (3) Adrenoleukodystrophy is de meest voorkomende oorzaak van
Addison ziekte die niet geassocieerd is met auto-immuniteit of tuberculose bij mannen. (3)
(etiologie van Addison ziekte: attachment 1).
B. Klinische manifestatie
De symptomen spierzwakte, rusteloosheid, orthostatische duizeligheid, gewichtsverlies, en
anorexia zijn gelijk voor primaire en secondaire bijnier insufficiëntie. Ze zijn niet specifiek en
komen meestal geleidelijk op. Sommige patiënten presenteren initieel met gastrointestinale
symptomen. Het meest specifieke symptoom van primaire bijnier insufficiëntie is
hyperpigmentatie van de huid en de mucosa. Dit is te wijten aan de hoge corticotropine
concentratie die ontstaat door een verminderde cortisol feedback. Een zeer lichte huidskleur
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kan voorkomen bij patiënten met secundaire bijnier insufficiëntie en dit wegens de
corticotropine deficiëntie. Een ander specifiek symptoom van primaire bijnier insufficiëntie is
zout “craving”. Een dalend libido en amenorrhea kunnen voorkomen bij zowel primaire als
secundaire bijnier insufficiëntie. Orthostatische hypotensie is meer uitgesproken in primaire
dan in secundaire bijnier insufficiëntie, wegens de aldosterone deficiëntie en hypovolemie.
C. Laboratorium diagnostiek van primaire en secundaire bijnier insufficiëntie
Bij patiënten met een vermoeden van bijnier insufficiëntie wordt dringend aangeraden een
corticotropine (ACTH) stimulatie test uit te voeren. Het toedienen van glucocorticoïden bij
patiënten met een positieve stimulatie test zal dan de levensreddende behandeling zijn. (1) Met
de corticotropine stimulatie test kan men ook primaire en milde secundaire bijnier insufficiëntie
van elkaar onderscheiden. Bij ernstige secundaire bijnier insufficiëntie zal er zoals bij primaire
bijnier insufficiëntie ook geen cortisol respons optreden na injectie van 250µg synthetisch
corticotropine en dit wegens bijniercortex atrofie. (4)
Bij mensen met niet specifieke klachten van bijnier insufficiëntie kunnen bepaalde labo testen
leiden tot de diagnose. Typisch kunnen hyponatriëmie, hyperkaliëmie, acidose, weinig
verhoogde creatinine concentraties, hypoglycemie, hypercalciëmie, milde normocytaire
anemie, lymphocytose en milde eosinophilie voorkomen. (4) Een ochtend (8-9u) plasma
cortisol concentratie van minder dan 3µg/dl (83 nmol/L) is indicatief voor klinische bijnier
insufficiëntie terwijl een ochtend plasma cortisol concentratie van 19µg/dl (525 nmol/L) de
diagnose uitsluit. (4) Patiënten met primaire bijnier insufficiëntie hebben een plasma
corticotropine concentratie van meer dan 100 pg/ml (22 pmol/L), zelfs al zit de plasma cortisol
concentratie binnen de normale referentiewaarden. Een normale plasma corticotropine
concentratie sluit primaire bijnier insufficiëntie uit, maar niet secundaire. De basale plasma
aldosteron concentratie is laag bij primaire bijnier insufficiëntie, terwijl de plasma renine
activiteit verhoogd is wegens het natrium verlies.

2. Ethiologische diagnostiek van auto-immune Addison ziekte
A. Klinische classificatie van auto-immune Addison ziekte
In 1957 heeft men ontdekt dat de idiopathische Addison ziekte van auto-immune oorsprong is.
En dit door de ontdekking van circulerende bijniercortex auto-antilichamen (ACA) bij deze
patiënten. (3)
In 1980 classificeerde Neufeld en Blizzard polyglandulaire auto-immuun ziekten in vier
klinische clusters (Attachment 2). Volgens deze classificatie is de auto-immune Addison ziekte
één van de belangrijkste componenten van auto-immuun polyglandulaire syndromen (APS)
type 1,2 en 4. (3)
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APS type 1 heeft een prevalentie gaande van 1 op 9000 in de Iraans-joodse gemeenschap tot 1
op 80.000 in Noorwegen. De prevalentie van APS type 2 ligt tussen 1.4 tot 2 per 100.000
inwoners. (3)
De geïsoleerde Addison ziekte is de vierde klinische presentatie van de ziekte. Deze wordt
gedefinieerd door de afwezigheid van een andere klinische auto-immuun ziekte.
B. Vier goed gedefinieerde klinische entiteiten met dezelfde serologische markers
Het belangrijkste criteria voor de identificatie van de auto-immune oorsprong van bijnier
insufficiëntie zijn de aanwezigheid van circulerende ACA en/of 21-OH Abs en de evidentie
van een normale/atrofische bijnier cortex. Andere klinische (leeftijd van ontstaan, type van
auto-immuun geassocieerde ziekte, aanwezigheid van candidiasis, aanwezigheid van
hypogonadisme) en/of genetische bevindingen (mutaties van AIRE gen, HLA-DR, CTLA-4)
worden verondersteld voor te komen in de context van auto-immuun Addison ziekte. De vier
klinische vormen van auto-immune Addison ziekte worden allen gekarakteriseerd door de
aanwezigheid van ACA en/of 21-OH Abs en een normale of atrofische bijnier. (3)
3. Serologische markers van Auto-immuun Addison ziekte
Één van de kenmerken voor auto-immuun ziektes is de aanwezigheid van antilichamen gericht
tegen zelfantigenen. De belangrijkste auto-antilichamen betrokken bij bijnier auto-immuniteit
zijn Adrenal Cortex Autoantibodies (ACA) of steroid 21-Hydroxylase Antibodies (21-OH Abs)
en steroid-producerende cell autoantilichamen (StCA).
A. Adrenal Cortex Autoantibodies (ACA)
ACA zijn ontdekt in 1957 door Anderson et al.. (5) Zij gebruikten een complementfixatie test.
Blizzard and Kyle introduceerden de indirecte immunofluorescentie (IIF) test voor ACA in
1963. (5) ACA zijn orgaan specifieke autoantilichamen die meestal reageren met de drie lagen
van de bijnier cortex. Ze produceren een homogeen “cytoplasm-staining pattern” met de IIF
test. (3) Bij patiënten met autoimmune Addison ziekte worden ACA, gebruik makende van IIF,
gevonden bij 81%. Bij patiënten met geen autoimmune Addison ziekte worden ook geen ACA
gevonden. (7) In een andere studie werden ACA gevonden bij 30 patiënten die geen Addison
ziekte hadden. (8) De prevalentie van ACA bij patiënten met autoimmuun Addison ziekte is
90% in deze met recent ontstaan van de ziekte (≤ 2 jaar), en 79% in deze met langdurige ziekte
(> 2 jaar). (3) Bij de patiënten met een Addison ziekte waarbij men geen ACA kan opsporen, is
de ethiologie in principe idiopatisch. Men kan dus geen sensitiviteit van de IIF test voor ACA
bepalen.
a. Testprincipe
ACA worden gedetecteerd met de klassieke indirecte immunofluorescentie techniek. Hierbij
wordt er gebruik gemaakt van normaal menselijk bijnier weefsel, waarop het te testen serum
wordt aangebracht. Geit antihuman IgG geconjugeerd aan fluoresceïne isothiocyanaat wordt
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vervolgens toegevoegd. De sera die kleuring van bijnier weefsel aantonen bij een verdunning
1:2 worden als positief beoordeeld. Titers van ACA worden bepaald door de verdunning te
verdubbelen tot het eind punt.
B. Steroid 21-hydroxylase antibodies (21-OH Abs)
In 1992 is steroid 21-hydroxylase (21OH) geïdentificeerd als het belangrijkste bijnier
autoantigen bij patiënten met autoimmuun Addison ziekte. (3) ACA herkent een Mr 55,000
autoantigen gelokaliseerd in de microsomale subcellulaire fractie van de adrenocorticale cellen,
dewelke geïdentificeerd wordt als het steroïd synthetiserende enzym 21-hydroxylase. (15) 21OH Abs kunnen gemeten worden door immunoprecipitatie assays (IPA). IPA voor 21-OH Abs
kan uitgevoerd worden, gebruik makende van 35S-gelabelde 21-OH, tot expressie gebracht in
een in vitro transcriptie/translatie systeem. Verder bestaat er een IPA die gebaseerd is op 125Igelabelde recombinant menselijke 21-OH geproduceerd in gisten, om 21-OH Abs te op te
sporen. (3)
1.

35

S-gelabelde 21-OH, tot expressie gebracht in een in vitro transcriptie/translatie

systeem
a. Testprincipe (11)
Deze immunoprecipitatie assay (IPA) wordt uitgevoerd op een 96-well filtratie plaat systeem,
dat een filter met 0.45µm poriën bevat. 50µL van 35S-gelabelde 21-OH wordt schuddend
geïncubeerd met verdund serum (50µL 10x verdund in Tris buffer) voor 2 uur op
kamertemperatuur. Vervolgens wordt 50µL “Protein A-Sepharose” (10x verdund in Tris
buffer) toegevoegd aan elke microtiter well. Het staal wordt 1 uur schuddend geïncubeerd op
kamertemperatuur. De plaat wordt op een zuig unit geplaatst, en de immuun complexen
gebonden aan Protein A-Sepharose worden 3 keer gewassen met 250 µL Tris buffer. Tot slot
wordt de bodem van elke well gedeponeerd in een vial die 2 mL scintillatie vloeistof bevat en
de radioactiviteit wordt gemeten met een scintillatie couter. Negatieve en positieve referentie
sera worden geïncludeerd in elke assay. De resultaten worden uitgedrukt als 21-OH antibody
index. Deze wordt als volgt berekend. 21-OH antibody index=100x(cpm (onbekend)-cpm(neg.
controle))/(cpm (pos. controle)-cpm (neg. controle)).
b. Analytische performantie (13)
Detectie limiet
De detectie limiet van de IPA werd geschat als het gemiddelde +3SD van de 21-OH antibody
indexen verkregen bij sera van 26 individuen zonder Addison ziekte. Deze index waarde was
hier 2.6. Falorni et al. (13) analyseerde sera van 70 individuen zonder Addison ziekte en
bekwam een index van 0.04 als de bovenste level van het normale.
Precisie
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De intraassay variatie coëfficiënt CV was 1.7% (n=8) voor serum met hoge levels van 21-OH
Abs (mean 21-OH index, 60), 4.6% (n=8) voor serum met medium levels van 21-OH Abs
(mean 21-OH index, 24), en 3.1% (n=8) voor serum met lage levels van 21-OH Abs (mean 21OH index, 6). De interassay CV (met 2 gescheiden loten van gelabeld 21-OH) was 5.5% (n=5)
voor serum met hoge levels van 21-OH Abs, 5.8% (n=5) voor serum met medium levels van
21-OH Abs.
2. 21-OH Ab assay gebaseerd op 125I-gelabelde 21-OH geproduceerd in gisten
a. Testprincipe (8)
50µL van menselijk 21-OH gelabeld met 125I wordt geïncubeerd op 4°C met 20µL onverdund
test serum. Na 18 uur incubatie, 50µl “solid phase protein A (RSR)” wordt toegevoegd, en de
incubatie voortgezet voor 1 uur op 4°C. Tris buffer (1mL) wordt toegevoegd, en na
centrifugatie (1500 x g voor 30 min bij 4°C), wordt het supernatans verwijderd, en het pellet
gecount voor 125I.
b. Analytische performantie (8)
Detectie limiet
Een 21-OH Ab standaard curve werd opgesteld door gebruik te maken van verdunningen van
een hoog 21-OH Ab-positief serum. In de aanwezigheid van 1U/ml (arbitraire units) van de
standaard, zal 4% van het 125I-gelabelde 21-OH gebonden worden. De binding zal verhogen tot
65% in de aanwezigheid van 100U/ml. De mean+-SD van 21-OH Ab level in sera van 243
gezonde bloed donoren was 0.081+-0.364U/ml. Dit veronderstelt een onderste detectielimiet
(gebaseerd op dit gemiddelde +-3SD) van ongeveer 1U/ml.
Precisie
De interassay variatie coëfficiënt CV was 1.5% (n=6) voor serum met hoge levels van 21-OH
Abs (mean, 13.9U/ml), 2.2% (n=6) voor serum met medium levels van 21-OH Abs (mean,
9.8U/ml), en 2.6% (n=6) voor serum met lage levels van 21-OH Abs (mean, 3.1U/ml). De
intraassay CV was 1.3% (n=6) voor serum met hoge levels van 21-OH Abs (mean 13.9U/ml),
2.1% (n=6) voor serum met medium levels van 21-OH Abs (mean, 9.9U/ml), en 2.2% (n=6)
voor serum met lage levels van 21-OH Abs (mean, 3.2U/ml).

Comments en kritische reflectie

Vraag 1: Welke is de beste test(en) om auto-immune Addison ziekte te diagnosticeren?

1. Huidige procedure in UZ Gasthuisberg
In UZ Gasthuisberg voert men enkel de indirecte immunofluorescentie (IIF) test voor Adrenal
Cortex Autoantibodies (ACA) uit. Er wordt menselijk bijnier weefsel gebruikt voor het
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uitvoeren van de test. De sera die kleuring van bijnier weefsel aantonen bij een verdunning 1:10
worden als positief beoordeeld. Bij elke run (1x/week) neemt men telkens 1 positieve en 1
negatieve controle mee. Er worden echter geen titers bepaalt. Afhankelijk van de sterkte van de
fluorescentie wordt een positief resultaat weergegeven als 1+ of 2+. Een onduidelijke sterkte
protocolleert men als dubieus.

2.

125

I-gelabelde 21-OH assay versus 35S-gelabelde 21-OH assay

In tegenstelling tot de 35S-gelabelde 21-OH assay, wordt onverdund serum gebruikt bij de 125Igelabelde 21-OH assay, en dit zou detectie van autoantistoffen bij lagere concentratie kunnen
toelaten. De sensitiviteit van 125I-gelabelde 21-OH assay zou dan ook beter kunnen zijn dan die
van de 35S-gelabelde 21-OH assay. Ook de productie van 35S-gelabelde 21-OH is duur en kost
tijd, terwijl 125I-gelabelde 21-OH gemakkelijk te produceren is. Het omgaan met en counting
van 125I is veel meer opportuun dan 35S. De precisie van de 125I-gelabelde 21-OH assay is beter
dan die van de 35S-gelabelde 21-OH assay.

3.

125

I-gelabelde 21-OH assay versus IIF test voor ACA

Beide testen hebben een vergelijkbare klinische specificiteit. Bij een populatie van gezonde
bloed donoren bedraagt deze voor de 125I-gelabelde 21-OH assay 97.53% (n=243) (8) en voor
de IIF test voor ACA 99.7% (n=338) (10). Bij een populatie van patiënten met een andere
autoimmuun ziekte bedraagt deze voor de 125I-gelabelde 21-OH assay 98.41% (n=378) (8) en
voor de IIF test voor ACA 92 tot 99% (9-10). De sensitiviteit kan men niet bepalen omdat bij
een bijnier insufficiënte patiënt waarbij men geen auto-antilichamen detecteert, men niet kan
zeggen dat de ethiologie van de ziekte auto-immune is. De definitie van auto-immune Addison
ziekte zegt ons dat er auto-antistoffen aanwezig moeten zijn om auto-immuniteit te bewijzen.
Er bestaat een goede vergelijking tussen de ACA titers en de 21OH Abs index (35S assay)
(r=0.85) (7). Betterle et al. vond eveneens een goede correlatie tussen de ACA titers en de
21OH Abs waarde (125I assay) (r=0.69) (3). ( Het nadeel van de 125I-gelabelde 21-OH assay is
de aanwezige radioactiviteit en de lange incubatietijd en dus een langere TAT ten opzichte van
de IIF test voor ACA. Het nadeel van de IIF test voor ACA is dat men moet beschikken over de
nodige expertise voor de beoordeling van het resultaat. Beide testen zijn ongeveer evenwaardig.

Vraag 2: Zijn titers van ACA/21-OHAbs belangrijk?

1. Levels van ACA’s en 21-OHAb’s
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Tussen 1963 en 2003 werden ACA’s en/of 21-OHAbs opgespoord bij ongeveer 32000
individuen zonder klinische autoimmune Addison ziekte (23480 met autoimmuun ziektes, 1273
bij gehospitaliseerde patiënten, eerste graad relatives, 6488 normale controles). Bij 430
individuen (1.3%) werd een positief resultaat bekomen. Het cumulatieve risico om Addison
ziekte te ontwikkelen bij ACA en/of 21-OHAbs-positieve individuen was 47.5%, met een
jaarlijkse incidentie van 4.9% (12). Volgens Coco et al. is het cumulatieve risico bij patiënten
groepen met vergelijkbare kenmerken om Addison ziekte te ontwikkelen bij ACA positieve
patiënten 48.5% terwijl dit bij ACA negatieve patiënten 8.7% (14). ACA (indirecte
immunofluorescentie) en/of 21-OHAbs (125I-gelabelde 21-OH assay) zijn bruikbare merkers
voor de voorspelling van hypoadrenalisme bij patiënten zonder klinische bijnier dysfunctie.
Attachment 3 toont het risico op het ontwikkelen van autoimmune Addison ziekte volgens
leeftijd, geslacht, bijnier functie bij het eerste onderzoek, bijnier antilichaam titers,
aanwezigheid van andere ziektes, en HLA-DRB1 bij patiënten met ACA bij het opstarten van
de studie naar follow-up toe (14). De output van de multivariate analysis met het Cox model
(bevattende leeftijd, geslacht, bijnier functie bij het eerste onderzoek, bijnier antilichaam titers,
en aanwezigheid van andere ziektes bij het eerste onderzoek) kunnen gebruikt worden om een
voorspellingsalgoritme na 5 jaar follow-up op te stellen. Attachment 4 geeft dit
voorspellingsalgoritme weer (14). Op basis van het hieruit bekomen risico score wordt een
timing aanbevolen voor een klinische en laboratorium evaluatie. (Attachment 5) Remissie van
subklinische adrenocorticale dysfunctie kan voorkomen bij ACA-positieve patiënten (14,15).
5 stages van adrenocorticale dysfunctie worden herkend bij mensen met bijnier
autoantilichamen. (Attachment 6) Er werd een sterke correlatie gevonden tussen ACA titers en
21-OHAbs (35S-gelabelde 21-OH assay) levels (15). De levels van 21-OHAbs en ACA zijn
significant geassocieerd met de ernst van de bijnier dysfunctie in de preklinische periode.
Vroege biochemische tekens van bijnier dysfunctie kunnen spontaan in remissie gaan, en dit
parallel met het verdwijnen van zowel ACA en 21OHAbs (15). De index van 21-OHAbs (35Sgelabelde 21-OH assay) was omgekeerd evenredig gecorreleerd met de duur van de ziekte. (13)
2. Diagnostische criteria voor ethiologische classificatie van primaire Addison ziekte
Omdat er geen onafhankelijke gouden standaard bestaat voor de diagnose van autoimmune
bijnier insufficiëntie zullen enkel de resultaten van autoantilichamen kunnen gebruikt worden
om te discrimineren tussen autoimmune en niet autoimmune gevallen. De gelijktijdige
aanwezigheid van zowel 21OHAbs en ACA is de gouden standaard voor de diagnose van de
autoimmune vorm van primaire adrenale insufficiëntie. Maar slechts enkele gespecialiseerde
laboratoria voeren beide assays uit. Indien slechts één van de twee testen positief is, sluit dit
niet noodzakelijk een non-autoimmune oorzaak uit. De diagnose van TBC-AD is gebaseerd op
een positieve voorgeschiedenis en op radiologische bevindingen van TBC zoals een vergroting
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van de bijnier met of zonder calcificaties. Het detecteren van ACA of 21OHAbs bij deze
patiënten is dus niet voldoende om de diagnose van TBC-AD uit te sluiten. De diagnose van
adrenoleukodystrofie (ALD) is gebaseerd op de aanwezigheid van verhoogde plasma levels van
very long chain fatty acids (VLCFA’s). De genetische vormen van primaire adrenale
insufficiëntie (nl. X-linked adrenal hypoplasia congenita, triple A syndroom en Kearns-Sayre
syndroom) worden gediagnosticeerd door genotypering. Ook de AIRE gen mutatie wordt
opgespoord bij vermoeden van APS 1. De detectie van ACA bij patiënten met verhoogde
VLCFA’s, toont aan dat de aanwezigheid van enkel ACA, ALD niet kan uitsluiten.
Hypothetisch zijn er twee mogelijkheden die de aanwezigheid van deze autoantistoffen kunnen
verklaren. Ofwel zijn er twee verschillende vormen van primaire bijnier insufficiëntie aanwezig
bij dezelfde patiënt ofwel meer waarschijnlijk zijn dit vals positieve resultaten van de
autoantibody assays.
De waarschijnlijkheid van een correcte ethiologische classificatie van autoimmuun Addison
ziekte varieert met de autoantibody titer. Hoe hoger de antibody level, hoe hoger de
waarschijnlijkheid van correcte classificatie van de patiënt als autoimmuun (16). In 83-95%
van de 21OHAbs positieve patiënten, antibody levels hoger dan 0.135-0.240 bevestigen een
waarschijnlijkheid van autoimmuniteit hoger dan 99%, onafhankelijk van de ACA assay. Om
dezelfde waarschijnlijkheid te bekomen door gebruik te maken van enkel de ACA assay, zal de
eind punt titer 6-12 moeten bedragen. Bij deze titer worden 29-35% patiënten met lagere
antibody titer uitgesloten. (attachment 7) De waarschijnlijkheid van een correcte ethiologische
classificatie van autoimmuun Addison ziekte, indien er maar één assay uitgevoerd wordt
varieert met de autoantibody titer. Een hoge titer geeft een grote waarschijnlijkheid op een
auto-immune Addison ziekte, en een lagere titer geeft een lagere waarschijnlijkheid op een
auto-immune Addison ziekte. Bij patiënten met lagere antilichaam levels, zal men op zoek
moeten gaan naar andere oorzaken van bijnier insufficiëntie. Indien er geen ethiologisch
verklaring kan gegeven worden voor de primaire bijnier insufficiëntie blijft de reden
idiopatisch. De afwezigheid van detecteerbare bijnier autoantibodies kan de mogelijkheid van
een autoimmuun origine van de ziekte niet volledig uitsluiten, omdat autoantilichamen vroeger
aanwezig konden zijn maar verdwenen wanneer de analyse werd uitgevoerd, of omdat
autoantistoffen die nog niet geïdentificeerd zijn de oorzaak kunnen zijn van het autoimmuun
proces.

Vraag 3: Is het nuttig om de Steroid-producerende cell autoantilichamen op te sporen?
ACA en Steroid-producerende cell autoantilichamen (StCA) reageren met de bijnier cortex en
geven een identiek immunofluorescentie patroon weer na een indirecte immunofluorescentie
test op bijnier weefsel. Een onderscheid tussen beide autoantistoffen is mogelijk door een
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indirecte immunofluorescentie test op bijnier en op testis en/of ovarium weefsel uit te voeren.
Indien de patiënt StCA bevat, zal de indirecte immunofluorescentie test op gonadaal weefsel
positief zijn. ACA kan aanwezig zijn in de afwezigheid van StCA, maar StCA is altijd
geassocieerd met ACA. (3) Bij patiënten met autoimmune Addison ziekte correleert StCA met
de aanwezigheid van primair gonadaal falen. De aanwezigheid van klinische en laboratorium
tekens van de menopauze voor de leeftijd van 40 jaar noemt men prematuur ovarian falen. (17)
20% van de patiënten met autoimmune Addison ziekte zonder gonadaal falen zijn StCA
positief. De follow-up van StCA-positieve patiënten met autoimmune Addison ziekte zonder
primair gonadaal falen toont een hoog risico op de ontwikkeling van gonadaal falen bij
vrouwen maar niet bij mannen. (3) Bij mannen zullen deze autoantilischamen zelden testiculair
falen veroorzaken, waarschijnlijk omdat de bloed-testis barrière de testikels beschermd. (18)
26% van de vrouwen en 4% van de mannen met autoimmune Addison ziekte zijn StCA
positief. (3) Bij patiënten met klinisch primair gonadaal falen zonder Addison ziekte vind men
bij 7% StCA terug. Al deze StCA-positieve primair gonadaal falende patiënten zonder Addison
ziekte waren ook positief voor ACA/21-OH Abs. Ze hebben dus een hoog risico om in de
toekomst een autoimmune Addison ziekte te ontwikkelen. (3) StCA worden gevonden bij 62%
van de patiënten die lijden aan APS type 1, bij 29% van type 2 en bij 12% van de geïsoleerde
Addison zieke patiënten. (3) De belangrijkste gonadale autoantilichamen zijn autoantilichamen
tegen 17α-hydroxylase en P450 side chain cleavage enzyme. Bij patiënten die lijden aan
autoimmune Addison ziekte is de frequentie van StCA significant geassocieerd (P<0.001) met
de meting van autoantilichamen tegen 17α-hydroxylase en/of P450 side chain cleavage
enzyme. (7) Er wordt verondersteld dat 17α-hydroxylase Abs en P450 side chain cleavage
enzyme Abs de belangrijkste componenten zijn van StCA gemeten door de IIF test. Men kan
deze autoantilichamen bepalen via een immunoprecipitatie assay gebruik makende van 35Sgelabelde 17α-hydroxylase of P450 side chain cleavage enzyme. Deze testen zijn vergelijkbaar
met de 35S-gelabelde 21-OH assay die hierboven besproken werd. (7) Bij patiënten met
autoimmune Addison ziekte en primair gonadaal falen worden ten minste StCA, 17αhydroxylase Abs of P450 side chain cleavage enzyme Abs gevonden (buiten één patiënt met
het syndroom van Turner). (3) (attachment 8)
De indirecte immunofluorescentie test op ovarium weefsel is nuttig indien de patiënt klachten
heeft van primair gonadaal falen. Als deze test dan positief is, zal de patiënt ook positief voor
ACA/21-OH Abs zijn. Hij heeft dan een hoger risico om een klinische autoimmune Addison
ziekte te ontwikkelen. Eveneens is deze test nuttig bij patiënten met een klinische autoimmune
Addison ziekte zonder primair gonadaal falen. Als de StCA test hier positief is, heeft de patiënt
meer kans om in de toekomst gonadaal te falen. Tot slot is de test ook nuttig bij patiënten met
autoimmune Addison ziekte en primair gonadaal falen. Zodoende kan de ethiologie van het
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primair gonadaal falen bepaald worden. We moeten er wel aan denken dat het mogelijk is dat
de StCA test negatief kan zijn terwijl er toch een autoimmune oorzaak van het primair gonadaal
falen bestaat. De autoimmune oorzaak kan dan bevestigd worden doordat de patiënt
autoantilichamen heeft gericht tegen 17α-hydroxylase en/of P450 side chain cleavage enzyme.
Er verandert niets aan de therapie indien de StCA test positief is, en hierdoor is het niet nuttig
om deze test aan te bieden.
Situatie UZ Gasthuisberg
Van januari 2000 tot juni 2008 (ongeveer 8.5 jaar)
Totaal aantal stalen: 709
Aantal negatieve stalen: 668
Aantal positieve en dubieuze stalen: 41
Aantal positieve of dubieus positieve patiënten: 32
Dubieus: 3
Positief 1+: 18
Positief 2+: 11

To do/Actions
1. Het bepalen van de titers is nuttig omdat er bij risicopatiënten een risico score kan
opgesteld worden voor het ontwikkelen van klinische Addison ziekte. Op basis van
deze risico wordt een timing aanbevolen voor een klinische en laboratorium evaluatie.
2. Het bepalen van de titers is ook nuttig want hoe hoger de antilichaam titer, hoe hoger de
waarschijnlijkheid van correcte classificatie van de patiënt als autoimmuun. Een hoge
titer geeft een grote waarschijnlijkheid op een auto-immune Addison ziekte, en een
lagere titer geeft een lagere waarschijnlijkheid op een auto-immune Addison ziekte.
3. De StCA test laat toe een auto-immune oorzaak van infertiliteit aan te tonen. Een
positief resultaat verandert evenwel de therapie niet.
Attachments
Attachment 1 (3)
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Attachment 2 (3)
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Attachment 3 (14):

Attachment 4 (14):
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Attachment 5: (14)

Attachment 6: (15)
Stage 0 = normale adrenale functie.
Stage 1 = hoge plasma renine activiteit en lage aldosteron levels.
Stage 2 = stage 1 en geen cortisol respons op ACTH.
Stage 3 = stage 2 en verhoogde basale ACTH levels.
Stage 4 = klinische Addison ziekte.
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Attachment 7: (16)

Attachment 8: (3)

Hart autoantistoffen
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Clinical/Diagnostic scenario

1. Gedilateerde cardiomyopathie
A. Prevalentie en ethiologie
Een patiënt lijdt aan gedilateerde cardiomyopathie als de linker vertrikel ejectie fractie <40
percent van het normale is of als de fractionele verkorting minder dan 25 percent is. (1)
Gedilateerde cardiomyopathie is verantwoordelijk voor ongeveer 10.000 doden en 46.000
gehospitaliseerde patiënten per jaar in Amerika. (2) Gedilateerde cardiomyopathie kan
veroorzaakt worden door een variëteit van disorders. In veel gevallen kan er geen ethiologie
aangetoond worden en zal de cardiomyopathie idiopathisch geacht worden. Felker et al.
bepaalde de relatieve frequentie van de verschillende oorzaken bij patiënten met initieel
onverklaarde cardiomyopathie. Hij bekwam bij 50% een idiopatische ethiologie, bij 9% een
myocarditis, bij 7% een ischemische hart ziekte, bij 5% een infiltratieve ziekte, bij 4%
peripartum cardiomyopathie, bij 4% hypertensie, bij 4% een HIV infectie, bij 3% connective
tissue ziekte, bij 3% drugs misbruik, bij 1% doxorubine en bij 10% nog een andere zeldzame
ethiologie. (4) (Attachment 1) In deze studie zitten niet de gemakkelijk te identificeren
oorzaken van hartfalen, zoals ischemische hartziekte en hypertentie. Patiënten met deze
oorzaken van hartfalen zijn dus ondervertegenwoordigd in de cohort. (4)
B. Klinische presentatie
De meeste patiënten die een gedilateerde cardiomyopathie ontwikkelen hebben een leeftijd
tussen de 20 en 60 jaar, maar gedilateerde cardiomyopathie kan ook voorkomen bij kinderen en
bij ouderen. (3) De symptomen van hartfalen (progressieve dyspnoe, verminderde
inspanningscapaciteit, orthopnoe, paroxysmale nachtelijke dyspnoe, en perifere oedemen) zijn
het meest voorkomend. Maar andere presentaties zoals de incidentiële detectie van
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asymptomatische cardiomegalie en symptomen die het gevolg zijn van gedilateerde
cardiomyopathie zoals arrhytmie, geleidingsstoornis, tromboembolische complicaties of
“sudden death” kunnen leiden tot de diagnose. (3)
C. Prognose
De hazard ratios voor dood (follow-up periode is 4.4 jaar) voor elke ethiologische groep,
worden bepaald en vergeleken met de groep met idiopatische cardiomyopathie (dewelke een
hazard ratio heeft voor dood van 1.0, per definitie). (Attachment 2) De patiënten met
peripartale cardiomyopathie hebben de beste prognose van al de subgroepen en zijn de enigste
groep die een significant betere kans op overleven heeft dan de groep van patiënten met
idiopatische cardiomyopathie. Myocarditis patiënten hebben een vergelijkbare kans op
overleven dan de patiënten met idiopatische cardiomyopathie. (4) De identificatie van de
onderliggende oorzaak van hartfalen is dus van prognostisch belang.
2. Myocarditis
A. Prevalentie en ethiologie
Myocarditis is een inflammatie van de hartspier dat geïdentificeerd kan worden door klinische
of histopathologische criteria. Een prevalentie van 5.1% bekwam Burlo et al. door het nemen
van post-mortem myocard biopties. Geen van deze myocarditis patiënten werden door de arts
herkend tijdens hun leven. (16) Myocarditis heeft een acute en een chronische stage van
inflammatiore myocardiale ziekte en kan idiopatisch, viraal en/of auto-immuun van oorsprong
zijn. In ontwikkelde landen zijn virale infecties de meest frequente oorzaak van myocarditis.
B. Klinische presentatie
De klinische manifestaties van deze ziekte kan strek variëren van asymptomatische
veranderingen op een ECG tot fulminant hartfalen; arithmie; hart blok; pijn op de borst of
plotse dood.
C. Diagnostiek
De diagnose van myocarditis is gebaseerd op endomyocardiale bioptie. (8) De Dallas criteria
werden in 1986 voorgesteld om tot de diagnose van myocarditis te komen. Men spreekt over
een patiënt met myocarditis volgens de Dallas criteria indien er een inflammatoir infiltraat en
geassocieerde myocyt necrose of schade niet gekarakteriseerd door een ischemische
gebeurtenis aanwezig is. Borderline myocarditis bevat een minder intens inflammatior infiltraat
en geen evidentie van myocyt destructie. (5) De diagnostische accuraatheid van de Dallas
criteria voor de diagnose van myocarditis wordt in vraag gesteld. Volgens een studie van 38
gevallen, waarbij autopsie gebruikt wordt als gouden standaard, is de sensitiviteit 60% en de
specificiteit 80%. (6) Een sensitiviteit van 35% werd bekomen als men de kliniek en de
hartfunctie als gouden standaard beschouwd. (7) Deze lage sensitiviteit van de
endomyocardiale bioptie kan men gedeeltelijk wijten aan het focale en transiënte voorkomen
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van de inflammatiore infiltraten. Ook werd er geen correlatie aangetoond tussen de
aanwezigheid van anti-hartspier autoantistoffen (AHA) en biopsie positiviteit bij patiënten met
klinische myocarditis. Dit toont aan dat de diagnose van myocarditis niet enkel op basis van
histologie kan gesteld worden. (9)
Er werd aangetoond bij post-mortem studies dat door het nemen van één endomyocardiale
biopsie, histologische myocarditis in 25% van de patiënten aangetoond kan worden. Met >5
biopties kan myocarditis gediagnosticeerd worden bij ongeveer twee derde van de gevallen. Er
werd ook een variatie aangetoond in de expert interpretatie van het histologisch materiaal. (5)
Een viraal genoom kan aanwezig zijn in het myocardium met onvoldoende histologische
veranderingen om te matchen met de Dallas criteria. (5) Een positieve bioptie zal dus de
diagnose van myocarditis bevestigen, maar een negatieve bioptie kan de diagnose niet
uitsluiten.
D. Etiopathogenese van myocarditis
Myocarditis (gediagnosticeerd op basis van de Dallas criteria) wordt geclassificeerd als autoimmuun (positieve AHA en negatieve virus PCR) in 48% van de gevallen, als viraal (positieve
virale PCR en negatieve AHA) in 9%, als viraal en immune (positieve virale PCR en positieve
AHA) in 12% en als idiopatisch of cel gemedieerd (negatieve virale PCR en negatieve AHA) in
31% van de gevallen. (8)
Polymerase chain reaction op endomyocardiale biopsie is de gouden standaard voor de
diagnose van virale myocarditis of cardiomyopathie. Door gebruik te maken van indirecte
immunofluorescentie kunnen circulerende orgaan specifieke anti-hart autoantistoffen
opgespoord worden, dewelke een niet-invasieve autoimmune merker is van myocarditis en
gedilateerde cardiomyopathie. (8)
3. Serologische markers van Auto-immune myocarditis en gedilateerde
cardiomyopathie
A. Anti-hart autoantibodies (AHA)
a. testprincipe
ACA worden gedetecteerd met de klassieke indirecte immunofluorescentie techniek. Hierbij
wordt er gebruik gemaakt van bloedgroep O normaal menselijk atrium weefsel, waarop het te
testen serum wordt aangebracht. Geit antihuman IgG geconjugeerd aan fluoresceïne
isothiocyanaat wordt vervolgens toegevoegd. De sera die kleuring van atrium weefsel aantonen
bij een verdunning 1:10 worden als positief beoordeeld. (8)
B. De verschillende soorten hart autoantibodies
a. Anti-α en Anti-β myosine autoantibodies
De Anti-α myosine autoantibodies zijn hart specifiek en de Anti-β myosine autoantibodies zijn
slechts partieel hart specifiek. (12) De aanwezigheid van Anti-α myosine autoantibodies bij
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patiënten met chronische myocarditis correleert met het verminderen van de linker ventriculaire
systolische functie en het verhogen van de diastolische stijfheid. (13) Deze autoantistoffen zijn
te bepalen met een niet commercieel verkrijgbare ELISA assay. (12)
b. β1 Adrenoreceptor autoantibodies
De aanwezigheid van β1 Adrenoreceptor autoantibodies voorspelt een verhoogt risico op alle
oorzaken van cardiovasculaire mortaliteit na een periode van 10 jaar follow-up bij patiënten
met idiopatische gedilateerde cardiomyopathy. (13) Deze autoantistoffen zijn te bepalen met
een niet commercieel verkrijgbare ELISA assay
c. andere
Cardiac Troponin I Autoantibodies en antoantibodies tegen het myosine light chain kunnen ook
voorkomen. Er zijn ook nog andere autoantilichamen tegen componenten van de hartspier
gevonden. (bv. tegen de mitochondriën)

Comments en kritische reflectie

1. Huidige procedure in UZ Gasthuisberg
In UZ Gasthuisberg voert men enkel de indirecte immunofluorescentie (IIF) test voor hart
Autoantibodies (AHA) uit. Er wordt menselijk hartspier weefsel gebruikt voor het uitvoeren
van de test. De sera die kleuring van hartspier weefsel aantonen bij een verdunning 1:10
worden als positief beoordeeld. Bij elke run (1x/week) neemt men telkens 1 positieve en 1
negatieve controle mee. Er worden echter geen titers bepaalt. Afhankelijk van de sterkte van de
fluorescentie wordt een positief resultaat weergegeven als 1+ of 2+. Een onduidelijke sterkte
protocolleert men als dubieus. Er wordt ook gekeken of het sarcolemma aankleurt ofdat de
vezels aankleuren. Een positief resultaat wordt geprotocolleerd al positief voor sarcolemma
autoantilichamen of positief voor vezel autoantilichamen.

Vraag 1: Wat is de indicatie voor het opsporen van hart autoantistoffen?
AHA wordt gedetecteerd bij 56% van de patiënten met myocarditis bewezen op basis van de
Dallas criteria. (8) Van deze 56% bevatten 41% orgaan specifieke autoantistoffen en 15%
partieel orgaan specifieke autoantistoffen (de skeletspier fluoresceert partieel met de indirect
immunofluorescentietest). De frequentie van orgaan specifieke AHA is hoger bij patiënten met
myocarditis (41%) dan bij patiënten met een niet-inflamatiore hart ziekte (1%), ischemische
hart-ziekte (1%), of bij normale bloed donoren (2.5%). De frequentie van partieel orgaanspecifieke AHA is ook hoger bij patiënten met myocarditis (15%) dan bij patiënten met niet

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19
pagina 23/29

inflammatiore hartziekte (4%), ischemische hartziekte (1%), of bij normale bloed donoren
(3%). (8)
Als we de orgaan specifieke en partieel orgaan specifieke AHA samenvoegen kunnen we uit de
gegevens van de hierboven gegeven resultaten de performantiekarakteristieken van de AHA
test voor het opsporen van myocarditis bepalen. De sensitiviteit is 56%, de specificiteit is 96%,
de positief predictieve waarde is 75%, de negatief predictieve waarde is 90%, de positieve
likelihood ratio (LR+) is 14 en de negatieve likelihood ratio (LR-) is 0.46. De likelihood ratio is
een maat voor de kracht waarmee de test bij positief resultaat de waarschijnlijkheid van ziekte
verhoogt en de mate van kracht waarmee de test bij negatief resultaat de waarschijnlijkheid van
ziekte vermindert. Een LR+ >= 10 wordt soms beschouwd als indicatief voor de aanwezigheid
van ziekte, een LR- <= 0,1 wordt beschouwd als indicatief voor de afwezigheid van ziekte. Bij
deze test is de LR- niet <= 0,1 en dus is de kans om een negatief resultaat te bekomen bij een
zieke patiënt is niet voldoende kleiner dan de kans om een negatief resultaat te bekomen bij een
niet zieke patiënt. De kans om een positief resultaat te bekomen bij een zieke patiënt is wel
voldoende groter (hier 14x) dan de kans om een positief resultaat te bekomen bij een niet zieke
patiënt. AHA is dus geen goede test om myocarditis uit te sluiten, maar wel om de diagnose te
bevestigen.
Bij patiënten met volledige skeletale spier cross-reactiviteit vond Caforio et al vergelijkbare
proporties tussen de groepen en dus geen hogere frequentie bij patiënten met myocarditis. (12)
AHA wordt meer gedetecteerd bij patiënten in de acute fase van myocard inflammatie dan in
de chronische fase. (10)
AHA worden ook gevonden bij ongeveer 30% van de patiënten met idiopatisch gedilateerde
cardiomyopathie en in 20 tot 30% bij hun asymptomatische relatives. (12,14)
AHA bij patiënten met gedilateerde cardiomyopathie worden ondetecteerbaar bij progressie
van de ziekte. Patiënten maken eerst een préklinische fase door met hoge antilichaam titers,
maar zonder herkenbare hart dysfunctie. AHA bij gedilateerde cardiomyopathie is geassocieerd
met het begin van de ziekte. Het is nuttig om symptoom vrije familieleden te screenen en op te
volgen want AHA komen voor bij asymptomatische familieleden, jaren voordat er een
echocardiografische abnormaliteit zichtbaar is. Zo kan een vroege diagnose gesteld worden en
een preventieve behandeling opgestart. (10) Bij gezonde familieleden van gedilateerde
cardiomyopathie patiënten, is een positieve AHA op baceline een onafhankelijke voorspeller
van ziekte ontwikkeling binnen de 5 jaar. (15) Er zijn wel nog grote studies nodig met een
lange follow-up tijd om de rol van dit antilichaam als een prognostische marker te kunnen
bevestigen. (10)

Vraag 2: Verandert er iets aan de therapie indien er hart autoantistoffen aanwezig zijn?
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Gedilateerde cardiomyopathie
Tot nu toe is er geen therapie die bewezen effectief is voor de behandeling van idiopathisch
gedilateerde cardiomyopathie. Prednisone, thalidomide, en azathioprine resulteren dikwijls in
belangrijk nadelige nevenwerkingen en slecht enkele studies tonen hiermee slechts een
gedeeltelijk succes. Anti-tumor necrosis factor-α (Infliximab, Etanercept of Pentoxifylline)
therapie toont ook geen significante verbetering van de klinische toestand, de
hospitalisatiedagen voor hartfalen of overlijden. (13)
Al deze therapieën verminderen de algemene immunologische respons maar geen van deze
therapieën heeft de antilichaam expressie als target. Er zijn twee strategieën getest die deze
expressie als target heeft:immunoadsorptie en intraveneuze immunoglubuline therapie.
Klinische trials die gebruik maken van immunoadsorptie zijn weergegeven in attachment 3.
Deze studies tonen een succes maar veel van deze studies hebben een kleine sample grote,
veelal enkel afkomstig uit één bepaald centrum, en veel studies gebruiken geen goede controle
patiënten en zijn niet geblindeerd. De selectie criteria variëren ook sterk tussen de verschillende
studies. De invasieve en gecompliceerde aspecten van het immunoadsoptie proces zorgen
ervoor dat deze techniek niet breed gebruikt wordt voor deze indicatie. (13) Er zou een studie
kunnen opgesteld worden waarbij men immunoabsorptie therapie uitvoert op enerzijds
patiënten met gedilateerde cardiomyopathie en autoantistoffen en anderzijds op patiënten met
gedilateerde cardiomyopathie zonder autoantistoffen. Enkel indien patiënten met
autoantistoffen een beter nut ondervinden van de therapie dan patiënten zonder autoantistoffen,
is het nuttig om de hart autoantistoffen te bepalen voor deze indicatie. Dit is nog niet getest.
Klinische trials die gebruik maken van intraveneuze immunoglobuline therapie zijn
weergegeven in attachment 4. Deze therapie is effectief in enkele kleine studies, en kan een
veiliger alternatief zijn dan de immunoabsorptie therapie. De timing van therapie is wel
belangrijk want het resultaat verschilt als de therapie in de acute of de chronische fase van de
ziekte wordt toegediend.
De trails die er vandaag bestaan zijn “underpowered” en hun focus ligt niet op een specifieke
populatie binnen de idiopathisch gedilateerde cardiomyopathie patiënten. Het is zeer
onwaarschijnlijk dat alle patiënten met idiopatisch gedilateerde cardiomyopathie voordeel van
deze therapie zullen hebben. Men zou moeten kunnen te weten komen welke patiënten met
idiopatisch gedilateerde cardiomyopathie een onderliggende autoimmune ethiologie heeft. Dit
zal men nog moeten onderzoeken met goede studies om zo eventueel het nut van een bepaalde
therapie bij een selectieve groep patiënten aan te tonen.
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Myocarditis
De behandeling van myocarditis blijft vooralsnog supportief. Immunosuppressie is niet
effectief als een routine behandeling voor acute lymfocytic myocarditis. Trials voor antivirale
therapieën, zoals interferon- β, suggereren een potentiële therapeutisch rol, maar hebben
verdere investigaties nodig. (17) Bijvoorbeeld Caforio et al toont aan dat patiënten met een
positieve PCR voor een virus een slechtere prognose hebben dan patiënten met een negatieve
PCR voor een virus. (8) De blijvende aanwezigheid van een virus in het myocard is
geassocieerd met de progressieve verslechtering van de hartfunctie. Een spontane klaring van
het virus brengt een significante verbering weer van de hartfunctie. Door interferon-β therapie
bij virus positieve gedilateerde cardiomyopathie patiënten, zal het virus geklaard worden en de
linker ventrikel functie significant verbeteren. (13) Maar de aanwezigheid van enterovirus RNA
replicatie is niet geassocieerd met een verslechtering van de linker ventriculaire functie in
vergelijking met de virus negatieve groep. De klinische significantie van virale aanwezigheid,
als het primaire pathophysiologisch proces bij patiënten met idiopathisch gedilateerde
cardiomyopathie is nog niet volledig bewezen. (13)
De standaard therapie voor acute cardiomyopathie blijft een supportieve hemodynamisch en
cardiovasculair therapie. De farmacologische therapie zou moeten bestaan uit een regime dat de
hemodynamica en de symptomen verbetert. (crf. Hartfalen) (17)
To do/Actions
Er bestaan nog veel open vragen:
Wordt de test gericht aangevraagd? (volgens een telefonisch contact met Cardiologie en
Neurologie wordt deze test niet gericht aangevraagd)
Nog te doen: Het in kaart brengen van wie vraagt de test aan en voor welke indicatie?
Er is nood aan een goede studie naar diagnostiek en therapie toe. (met geïsoleerde hart
autoantilichamen bv. Anti-β1 adrenoreceptor, Anti-α myosin heavy chain en Anti-β myosin
heavy chain).
Attachments
Attachment 1: (4)
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Attachment 2 (4)
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Attachment 3: (13)
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Attachment 4: (13)
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