Ziekte van McArdle
Wat is de ziekte van McArdle?
De ziekte van McArdle (of spierfosforylase-deficiëntie of
glycogeenstapelingsziekte type V) is een spierziekte die
veroorzaakt wordt door een gestoorde stofwisseling in de
spieren. Kenmerkend is dat iemand zeer snel moe wordt
bij inspanning. De ziekte uit zich in plotseling opkomende
vermoeidheid en pijnlijke spierkrampen kort na het begin
van een oefening of spierinspanning.
De aandoening begint meestal in de kindertijd. De ernst
van de ziekte verschilt tussen personen en kan ook bij
dezelfde persoon van dag tot dag verschillen.
Over het algemeen is de ziekte ernstiger naarmate hij
vroeger in de kindertijd optreedt. De symptomen
verdwijnen gewoonlijk tussen de aanvallen door.
Bij een derde van de patiënten neemt de spierzwakte op
latere leeftijd toe. In Nederland komt deze aandoening bij
ongeveer een op de miljoen mensen voor.

Oorzaak
De ziekte van McArdle wordt veroorzaakt door een
storing in de stofwisseling en is een zogenoemde
metabole spierziekte. In de spieren zetten enzymen
(speciale soorten eiwitten) het proces in werking waarbij
voedingsstoffen in de spieren worden omgezet in
spierenergie. Ieder enzym heeft een specifieke taak in de
stapsgewijze omzetting van voedselbestanddelen
(suikers en vetten) naar energie.
Bij metabole spierziekten treden storingen op in deze
stofwisseling doordat bepaalde enzymen ontbreken of
niet goed functioneren. Daardoor hopen
verbrandingsresten zich op in de spieren.
Bij de ziekte van McArdle werkt het enzym spierfosforylase onvoldoende waardoor een bepaalde vorm
van suiker (glycogeen) zich ophoopt in de spiercellen.
Dat leidt tot de plotseling opkomende zwakte in de
spieren.

De ziekte van McArdle is een erfelijke aandoening die
autosomaal recessief wordt overgedragen, dat betekent
dat beide ouders drager van de ziekte zijn, terwijl ze niet
zelf aan de ziekte lijden.
Elk kind van ouders die beiden drager zijn, heeft een
kans van 25% deze ziekte te ontwikkelen. De oorzaak is
een mutatie op chromosoom 11.

Verschijnselen
De ziekte begint op jeugdige leeftijd met
vermoeidheidsverschijnselen. Vanaf jongvolwassen
leeftijd treden bij inspanning spierzwakte en krampen op,
vooral in de beenspieren. Soms kunnen de spieren
geheel blokkeren.
Kenmerkend voor de ziekte van McArdle is dat de
spieren zich weer herstellen wanneer na de eerste
klachten korte tijd (tien tot vijftien minuten) rust wordt
genomen. Vaak kan men wel lichte inspanning
gedurende langere tijd leveren, maar treden de
problemen op bij plotselinge grote inspanningen.
Op latere leeftijd kan de spierzwakte toenemen en
kunnen de spieren dun worden. Meestal echter is de
spierzwakte niet zo ernstig dat een rolstoel of andere
voorzieningen nodig zijn.
In ongeveer de helft van de gevallen gaan de krampen
gepaard met spiercelbeschadiging waardoor het
spiereiwit myoglobine uit de spiercel lekt. Myoglobine is
rood van kleur. Als het in het bloed terechtkomt, wordt
het door de nieren uitgescheiden en krijgt de urine een
rode kleur.
Als er veel myoglobine vrijkomt, kunnen
nierbeschadigingen optreden.

Diagnose

Meer informatie

Op basis van de symptomen (plotselinge ernstige
spierkrampen) vindt nader onderzoek plaats.
Met een bloedtest kunnen bepaalde stoffen in het bloed
worden aangetoond.
Met een elektromyografisch onderzoek (EMG) kunnen
de elektrische impulsen in de spieren worden gemeten
en kan men de ziekte onderscheiden van andere
spieraandoeningen.
Ook kan een spierbiopsie worden verricht. Stukjes
spierweefsel worden dan onder de microscoop
onderzocht op afwijkingen.
Afwijkingen in het DNA kunnen de diagnose bevestigen.
Met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie kan de ziekte
ook prenataal worden vastgesteld.

Op www.spierziekten.nl vindt u meer informatie, ook over
academische ziekenhuizen en revalidatiecentra.
In de webwinkel van Spierziekten Nederland zijn veel
publicaties beschikbaar. Veel uitgaven voor
hulpverleners zijn gratis te downloaden van de site.

Behandeling
De ziekte kan niet worden genezen. Meestal wordt
geadviseerd plotselinge inspanningen te vermijden. Bij
acute spierkrampen kunnen pijnstillers worden verstrekt
en in bepaalde gevallen kan een dieet een gunstige
uitwerking hebben. Ook kan men baat hebben bij lichte
oefeningen, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Deze tekst is gecontroleerd door prof. dr. J.A.M. Smeitink,
kinderarts metabole ziekten.
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Spierziekten Nederland
Spierziekten Nederland is een vereniging van en voor
mensen met een neuromusculaire aandoening. Mensen
met deze aandoeningen, ouders, partners, kinderen en
andere familieleden kunnen lid worden.
Spierziekten Nederland:
• geeft voorlichting over ziektebeelden;
• geeft brochures en een magazine uit;
• organiseert cursussen, webcasts en bijeenkomsten;
• brengt mensen met elkaar in contact.
Spierziekten Nederland werkt nauw samen met
(gespecialiseerde) neurologen, revalidatieartsen,
fysiotherapeuten en andere hulpverleners.

U staat er niet alleen voor
Voor informatie, steun en advies kunt u terecht bij
Spierziekten Nederland. De vereniging biedt leden
informatie op papier en via de persoonlijke pagina op de
website. Er zijn jaarlijks rond de honderd bijeenkomsten.
Elk jaar is er het Spierziektecongres voor leden.
Tientallen toponderzoekers zijn als adviseur verbonden
aan de vereniging.
Spierziekten Nederland behartigt de belangen van
mensen met een spierziekte, collectief en individueel.
Kijk op www.spierziekten.nl/aanmelden of
bel 035 548 04 80.
Hebt u vragen over spierziekten?
Kijk op www.spierziekten.nl; word lid van Spierziekten
Nederland.
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