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INLEIDING
Onder de idiopathische inflammatoire myopathieën is de 
(sporadische) ‘inclusion body myositis’ (IBM) een relatief 
veel voorkomende aandoening, met een prevalentie van 3,3 
per 100.000 personen.1 Het zijn vooral personen ouder dan 
50 jaar die door deze ziekte getroffen worden, vaker mannen 
dan vrouwen. De ziekte kenmerkt zich door een langzaam 
progressieve zwakte, waarbij vooral de zwakte van de diepe 
vingerflexoren opvalt en het meest karakteristieke symp-
toom is. Daarnaast zijn voetheffersparese, zwakte van de m. 
quadriceps en slikklachten kenmerkende verschijnselen. Ze-
ker in de beginfase kent de zwakte een asymmetrische ver-
deling. In tegenstelling tot de andere idiopathische inflam-
matoire myopathieën, waarbij behandeling met 
corticosteroïden in het algemeen succesvol is, is IBM thera-
pieresistent. Naast de in het algemeen teleurstellende resul-
taten van behandeling met corticosteroïden, lieten trials 
waarin onder andere de effectiviteit van intraveneuze gam-
maglobulines, methotrexaat, interferon-bèta en etanercept 
werden onderzocht, geen positief resultaat zien. 

In de september-uitgave van Lancet Neurology werden de re-
sultaten van een trial gepresenteerd waarin de veiligheid, 
werkzaamheid en verdraagbaarheid van bimagrumab wer-
den onderzocht bij personen met IBM.2 Bimagrumab is een 
humaan monoklonaal antilichaam dat inhibitie bewerkstel-
ligt van de activine type II-receptoren. Hierdoor gaat het de 
remmende werking van activine en myostatine op toename 
van spiermassa tegen.3

De hier besproken trial is opgezet naar aanleiding van een 
pilotonderzoek waarin de behandeling van een heel kleine 
groep IBM-patiënten met bimagrumab veelbelovend leek te 
zijn.3 

METHODEN
Het onderzoek betreft een multicenter, dubbelblind, place-
bogecontroleerd fase 2b-onderzoek (RESILIENT) dat werd 
uitgevoerd in 38 universitaire centra in Australië, Europa, 
Japan en de Verenigde Staten bij patiënten met IBM (36-85 
jaar).2 
De deelnemers werden via blokrandomisatie willekeurig ver-
deeld over vier gelijke groepen: bimagrumab (10 mg/kg, 3 
mg/kg of 1 mg/kg) of placebo. Bimagrumab werd om de 4 
weken intraveneus toegediend gedurende minstens 48 we-
ken. De primaire uitkomstmaat was de ‘6 minutes walk dis-
tance test’ (6MWD). De secundaire uitkomstmaten waren: 
a) valfrequentie, b) kwantitatieve spierkrachttesten (QMT) 
van de bovenbeenspier (de quadriceps) waarbij gebruik ge-
maakt werd van een dynamometer, c) de ‘sIBM physical 
functioning assessment’ (sIFA), een schaal die speciaal is 
ontworpen voor het meten van lichamelijk functioneren bij 
IBM-patiënten, d) een fysieke performancescore (SPPB sco-
re) en e) de ‘lean body mass’ (LBM), het lichaamsgewicht 
waarbij het percentage vet niet wordt meegerekend en een 
maat zou zijn voor de spiermassa.
Alle deelnemers aan het onderzoek, de sponsor, onderzoe-
kers, medisch personeel en mensen die beoordelingen de-
den, waren geblindeerd voor tot welke behandelgroep de 
deelnemers behoorden. De data werden geanalyseerd vol-
gens het ‘intention-to-treat’-principe.

RESULTATEN
Tussen 2013 en begin 2016 werden 251 deelnemers geïnclu-
deerd in het onderzoek, van wie 63 werden toegewezen aan 
elke bimagrumab-groep en 62 werden toegewezen aan de 
placebogroep. In week 52 verschilden de 6MWD-verande-
ring ten opzichte van de uitgangswaarde niet tussen welke 
bimagrumab-groep dan ook en de placebogroep. 
Voor de secundaire uitkomstmaten gold dat bimagrumab 
een bescheiden, statistisch significant, positief effect had op 
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de sIFA en de LBM. De spierkracht van de quadriceps nam 
in alle 4 groepen even sterk af.
De meest gemelde bijwerkingen in de met bimagrumab be-
handelde groepen waren spierkrampen en diarree. Deze bij-
werkingen kwamen iets vaker voor in de bimagrumab-groe-
pen. 
De onderzoekers concludeerden op basis van de resultaten 
dat bimagrumab een goed veiligheidsprofiel had in vergelij-
king met placebo, maar dat de primaire uitkomstmaat, de 
6MWD, niet verbeterde bij patiënten die behandeld werden 
met bimagrumab ten opzichte van de placebogroep. 

COMMENTAAR
In tegenstelling tot andere idiopathische inflammatoire 
myopathieën waarbij behandeling met bijvoorbeeld cortico-
steroïden in de regel leidt tot vermindering of verdwijnen 
van de spierzwakte, werd in deze trial op dit vlak geen posi-
tief effect gevonden. 
Meerdere factoren kunnen een rol hebben gespeeld in het 
feit dat de primaire uitkomstmaat niet werd bereikt. In de 
placebogroep bedroeg de achteruitgang in 6MWD slechts 
een derde van wat op basis van eerdere gegevens was ver-
wacht, met als gevolg een verlies aan statistische power. De 
onderzoekers geven als mogelijke verklaring dat deelnemers 
aan de trial intensiever bewogen, trainden en gevolgd wer-
den, wat tot een tragere natuurlijke achteruitgang geleid zou 
hebben.
Daarnaast kan men zich afvragen of de primaire uitkomst-
maat (6MWD) goed gekozen was. Deze overweging wordt 
ook door de onderzoekers genoemd. In het ‘proof of princi-
ple’-onderzoek dat in 2014 werd gepubliceerd was een ande-
re primaire uitkomstmaat gekozen, namelijk spiervolume 
van het rechter dijbeen gemeten met MRI.3 Deze meting, die 
de verandering (toename) van de spiermassa vastlegt, lijkt 
sensitiever te zijn om een effect te meten. De toegenomen 
spiermassa in de groepen IBM-patiënten die met 
bimagrumab werden behandeld, is ook af te leiden uit de 
toegenomen LBM. Het is echter de vraag of dit voor de 
patiënt klinische betekenis heeft. De IBM-patiënt zal meer 
geïnteresseerd zijn in het niveau van functioneren (beter lo-
pen, minder vallen, meer spierkracht). 

Moet bimagrumab nu al worden afgeschreven als een mid-
del dat een verbetering van de functionele status van 
IBM-patiënten kan geven? Ik denk van niet. In een nieuwe 
trial met bimagrumab kan gekozen worden voor 1 (of hoog-
uit 2) behandelgroepen, waardoor de power groter wordt. 
Ook zou men de trial kunnen uitvoeren bij patiënten die in 
lichtere mate door de IBM zijn aangedaan, waardoor er meer 
spiermassa te ‘redden’ is. Bovendien zullen bepaalde functi-

onele schalen dan beter kunnen discrimineren tussen een 
therapie-effect. Het gebruik van andere, betere, uitkomstma-
ten is al genoemd. Daarnaast zou de behandelduur kunnen 
worden verlengd; IBM is een langzaam progressieve ziekte, 
en de kans dat er een positief effect gevonden wordt van het 
te onderzoeken middel lijkt dan groter. De hier besproken 
trial is echter de grootste medicatietrial bij IBM tot nu toe. 
Het is maar de vraag of de onderzoekers en sponsor een 
nieuwe, grotere, langer durende trial met bimagrumab aan-
durven.
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