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Dr. J. C. Pompe

Patholoog Amsterdam

(1901-1945)

1932: Eerste beschrijving:

 Meisje,  7 maanden, “idiopathische” 

hypertrofie van het hart

Gewicht hart: 190g ipv 39g

 Algemene spierzwakte

 Grote hoeveelheid glycogeen in de 

weefsels/organen

 “Ziekte van Pompe”

Eerste beschrijving door Dr. Pompe



Wat is glycogeen ?

(Glucose polymeer)

LEVER SPIER

BLOED



Prof. dr. Christian De Duve

Belgisch arts en biochemicus

(1917-2013)

1955: Ontdekking Lysosoom

Ontdekking van het lysosoom



Lysosoom en de Cel



Lysosoom en Autofagie

d



Lysosoom en Autofagie



Afbraak van glycogeen in lysosomen 

door zure -glucosidase (GAA)

Geen of onvoldoende zure α-glucosidase (GAA) (ziekte van Pompe): 

glycogeen in lysosomen wordt niet afgebroken en stapelt zich op



Stapeling van glycogeen in spieren 

bij de ziekte van Pompe

Normale spier Spier bij de ziekte van Pompe



HE Periodic acid Schiff (PAS)

Stapeling van glycogeen in spieren 

bij de ziekte van Pompe

Spierbiopsie bij de ziekte van Pompe



 Voortschrijdende, erfelijke, lysosomale stapelingsziekte

 Tekort aan zure -glucosidase (GAA) in de lysosomen 

(GAA-gen)  Stapeling van glycogeen in de spiercellen

 Zeldzame ziekte, Voorkomen 1:40.000

 Synoniemen:                                                                                

Ziekte van Pompe, Morbus Pompe

Glycogeenstapelingsziekte type II (GSD2)

Zure maltase deficiëntie

Lysosomale -1,4-Glucosidase deficiëntie

 Stoornis in de stofwisseling van glycogeen → glucose

< Metabole (spier-)ziekte

 13 verschillende glycogeenstapelingziekten (I-XIII)

Wat is de ziekte van Pompe ?



 Infantiele-onset (<1j): geen restactiviteit van GAA

 Late-onset (juveniele, adulte) (>1j – 70j): nog enige GAA restactiviteit

infantiel
juveniel adult

Ziekte van Pompe: infantiele- en late-onset vorm

Overlijden <1j, 

indien geen therapie

Restrictief longlijden, aantasting middenrif !

Geen cardiomyopathie



Klinische presentatie: Infantiele vorm 

 Begin symptomen kort na de geboorte 

 Algemene spierzwakte, slapheid

 Motorische ontwikkelingsmijlpalen                                                    

(omrollen, zitten, staan) worden niet bereikt
“Floppy baby”



Klinische presentatie: Infantiele vorm 

 Begin symptomen kort na de geboorte 

 Algemene spierzwakte, slapheid

 Motorische ontwikkelingsmijlpalen                                                    

(omrollen, zitten, staan) worden niet bereikt

 Snel voortschrijdende vergroting van het hart

 Vergrote lever, vergrote tong

 Slecht drinken en groeien

 Moeite met ademhaling

 Overlijden <1 jaar

“Floppy baby”



Klinische presentatie: Late-onset vorm 

 Begin symptomen: >1j  tot 70j

 Langzaam voortschrijdende spierzwakte in proximale spieren van 

benen en armen, soms rolstoelafhankelijkheid 

 Moeite met ademhaling, niet-invasieve beademing

 Geen aantasting van het hart

 Soms: vergroting van de tong, kuiten

 Doodsoorzaak: falen van ademhaling,                                                                                 

± longontsteking



Verdeling van spierzwakte bij late-onset ziekte van Pompe
(van der Beek et al., Orphanet Journal of Rare Diseases 2012)

Klinische presentatie: Late-onset vorm 

+ diafragma

= middenrif !

Proximale spieren 

= bekkengordel, 

bovenbenen, 

schoudergordel, 

bovenarmen



Late-onset ziekte van Pompe: 

Proximale spierzwakte

 Moeite met stappen, vallen

 Niet kunnen rennen

 Moeite om trappen op te lopen

 Moeite om van stoel, zetel of toilet recht te staan

 Moeite om van op de grond recht te staan (bv. na val)

 Moeite om armen boven hoofd te heffen (bv. haar wassen)

 Afstaande schouderbladen (scapula alata)

 Zwakke rugspieren met rugpijn en scoliose

 Teken van Gowers



Teken van Gowers



Scoliose



Klinische presentatie: Late-onset vorm 



van der Beek et al., Orphanet Journal of Rare Diseases 2012

Klinische presentatie: Late-onset vorm 



HE Laforet P, Claeys KG et al., Neuromuscular Disorders 2010

Klinische presentatie: Late-onset vorm 



 Kortademigheid bij inspanning (dyspnoe)

 Kortademigheid bij neerliggen (orthopnoe)

 Slecht slapen, ochtendlijke hoofdpijn, niet uitgerust 

gevoel ‘s morgens, slaperigheid overdag

 Frequente bronchitis of longontstekingen

 Vermagering

 Falen van de ademhaling

Late-onset ziekte van Pompe: 

Ademhalingsproblemen



From Sanofi/Genzyme, aangepast van Hagemans et al., Neurology 2005

Late-onset ziekte van Pompe: Verloop



Ziekte van Pompe: Diagnose

 Creatine kinase (CK) in bloed:  licht verhoogd

 Enzymatische activiteit in bloed (lymfocyten) of huid

(fibroblasten) of spier:  verminderd tot afwezig

 Elektromyografie (EMG): myogeen patroon

 MRI van de spieren:  selectieve spieraantasting

 Spierbiopsie: weefselonderzoek + meting enzymactiviteit

 Genetisch onderzoek: GAA gen



Diagnose: Enzymatische activiteit

Bepaling enzymatische activiteit van GAA 

op volbloed afkomstig van bloedafname

dried blood spot (DBS)



Diagnose: Enzymatische activiteit

Bepaling enzymatische activiteit op fibroblasten

afkomstig van huidbiopsie



Diagnose: Electromyografie (EMG)



Diagnose: MRI van de spieren



Foto’s Dr O Dubourg, DIU Myologie 2007-2008

Diagnose: Spierbiopsie



Foto’s Dr O Dubourg, DIU Myologie 2007-2008

Diepgevroren sneden

Paraffine

Elektronenmicroscopie

Western blot

Biochemie   

….

Diagnose: Spierbiopsie



Normale spier: Hematoxyline en Eosine (HE)

Diagnose: Spierbiopsie



Diagnose: Spierbiopsie

HE



Diagnose: Spierbiopsie

Periodic acid Schiff (PAS)



Diagnose: Spierbiopsie

HE mGT zure fosfatase



Diagnose: Spierbiopsie

Elektronenmicroscopie (EM)



Diagnose: Spierbiopsie

Elektronenmicroscopie (EM)



Diagnose: Genetisch onderzoek

 GAA-gen dat codeert voor zure -glucosidase

 Chromosoom 17

 > 200 verschillende mutaties gekend

 Frequente mutatie: c.-32-13T>G 

 Autosomaal recessieve overerving: 2 mutaties nodig om 

ziekte te ontwikkelen

 Soort mutaties en combinatie van de 2 mutaties bepalen 

restactiviteit van het lysosomale GAA en daarmee het 

klinische fenotype



Diagnose: Genetisch onderzoek



Verdere diagnostiek: Spirometrie

Longfunctie:

Zittend en liggend !

Significante daling 

wijst op aantasting 

van het diafragma

(middenrif)

Restrictief longlijden



Verdere diagnostiek: Slaaponderzoek



Differentiële diagnose

Spierdystrofieën

Inflammatoire spierziekten (Polymyositis)

Andere glycogeenstapelingsziekten

…..



Ziekte van Pompe: Patiënt 1

 Vrouw, 42 j; Tot 32 j: marathons gelopen zonder problemen

 Vanaf 32 j: vermoeidheid en zwakte in de benen

 Vanaf 34 j: moeite om kind op trappen te dragen

 Volgende 2 jaren: progressieve vermindering trainingscapaciteit 

(enkel traag joggen over korte afstand nog mogelijk)

 Moeizaam trappen oplopen en rechtkomen uit lage stoel

 Bloedanalyse: CK 560 U/l (N<174)

 Spierbiopsie: vacuolen, PAS-positief materiaal, EM toont 

opstapeling van glycogeen in lysosomen

 Bevestiging dmv genetisch onderzoek, 2 mutaties in GAA



Ziekte van Pompe: Patiënt 2

 Man, 37 j

 Sedert 1 jaar: elke dag hoofdpijn ‘s morgens, overdag vermoeid

 Sedert 6 maanden: inslaap- en doorslaapproblemen, wakker 

worden tgv nachtmerries

 Echtgenote bemerkt een verandering van zijn gangpatroon 

(‘naar achter hangend’) 

 Klinisch: dyspnoe, hyperlordose, scapula alata, Gowers teken 

 Longfunctie: zittend 1,4 L en liggend 0,6 L

 Serum-CK: 480 U/l; Spierbiopsie: niet-specifieke afwijkingen

 Genetisch onderzoek: 2 mutaties in GAA-gen



Ziekte van Pompe: Behandeling

Multidisciplinaire aanpak



 Enzyme replacement therapy (ERT)

= enzym vervangingstherapie

recombinante -Glucosidase

Myozyme® i.v. 20 mg/kg om de 2 weken

 Fysiotherapie

Ergotherapie (hulpmiddelen, ….)

 Regelmatig longfunctie onderzoek

Slaaponderzoek

Niet-invasieve ventilatie

Ziekte van Pompe: Behandeling



Ziekte van Pompe: Behandeling



 2006: eerste behandeling voor (alle) 

patiënten met de ziekte van Pompe:

Myozyme® toegelaten op Europese markt

 Enzym vervangingstherapie (enzyme

replacement therapy, ERT)

 Alglucosidase-: recombinant humaan 

zure α-glucosidase

 Intraveneus toedienen van het enzym dat 

de patiënten zelf niet of in onvoldoende 

mate aanmaken

 20 mg/kg om de 2 weken, intraveneus

Ziekte van Pompe: Behandeling



Myozyme® en Mannose-6-fosfaat receptor



Ziekte van Pompe: Behandeling



van der Ploeg et al., New England Journal of Medicine 2010,

A Randomized Study of Alglucosidase Alfa

in Late-Onset Pompe’s Disease (LOTS).

Ziekte van Pompe: Behandeling

6-minute walk distance (6MWD) Forced vital capacity (FVC) zittend



Vóór ERT Na 6 maanden ERT

Van der Ploeg et al., Mol Genet Metab 2016

Ziekte van Pompe: Behandeling



Vóór therapie

Ziekte van Pompe: Behandeling

Prater et al., Orphanet Journal of Rare Diseases 2013,

Skeletal muscle pathology of infantile Pompe disease during long-term 

enzyme replacement therapy.



Vóór therapie

Na 12 maanden therapie

Ziekte van Pompe: Behandeling



Vóór therapie

Na 12 maanden therapie

Na 96 maanden therapie

Ziekte van Pompe: Behandeling



Ziekte van Pompe: Behandeling

 Infusie-geassociëerde reacties (IARs): huiduitslag, flushing, 

zweten, ongemak thv borstkas, nausea, braken, gestegen 

bloeddruk

 tragere toedieningssnelheid

 vooraf toedienen van antihistaminica en/of corticoïden

 Anafylactische reactie

 Vorming van antilichamen (IgG) tegen GAA:

 Infantiele: interferentie met ERT mogelijk, vooral bij 

patiënten zonder eigen aanmaak van GAA

 Late-onset: geen interferentie met werking van ERT bij de 

meeste patiënten, wel meer IARs (de Vries et al, 2017)



Kuperus et al., Neurology 2017

Ziekte van Pompe: Behandeling



Toegenomen mannose-6-fosfaat (M6P) op avalglucosidase alfa 

resulteert in een hogere opname door MP6-receptoren

NEO1 studie

Ziekte van Pompe: Nieuwe behandelingen



 In beide groepen: stabiele of verbeterde 6MWD    

en % FVC (zittend) van baseline tot week 25

 Bijwerkingen: 1 patiënt met ademhalingsnood in 

naïeve groep is gestopt met de studie

 Fase 3 studie lopende

6-Minute Walk Distance (6MWD) en Longfunctie

Ziekte van Pompe: Nieuwe behandelingen



Fase 3 studie lopende

Ziekte van Pompe: Nieuwe behandelingen



Cupler et al., 2012

Ziekte van Pompe: Toekomst ?

Nieuwe 

behandelingen

Gentherapie?



Vragen ?


