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IgM-MGUS-polyneuropathie: een 
overzicht
IgM-MGUS polyneuropathy: a review

drs. E.H. Witvoet1, G.M. van der Star2,5, drs. M.H.J. Pruppers3,5,6, prof. dr. N.C. Notermans4,5

SAMENVATTING 
Polyneuropathie is een veelvoorkomend ziektebeeld 
met een prevalentiecijfer van ongeveer 260.000 
patiënten in Nederland. Een van de oorzaken die nog 
onvoldoende wordt (h)erkend is IgM ‘monoclonal 
gammopathy of undetermined significance’ (MGUS). 
Dit betreft de productie van een abnormaal IgM-im-
muunglobuline dat afkomstig is van een kloon van 
een plasmacel. De meerderheid van de patiënten 
met een IgM-MGUS-polyneuropathie ervaart grote 
problemen en beperkingen in het dagelijks leven, 
waarvoor hulpmiddelen noodzakelijk zijn. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):53-7)

SUMMARY
Polyneuropathy is a common disorder with a preva-
lence in the Netherlands of 260.000. One of the less 
well recognized causes is IgM monoclonal gammo-
pathy of undetermined significance (MGUS), which 
includes the production of an abnormal clonal prolif-
eration of a plasma cell. The majority of people with 
an IgM-MGUS polyneuropathy experience major dif-
ficulties and restrictions in their activities of daily 
 living. 
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CASUS
Een man van 63 jaar presenteert zich op het spreekuur van 
de neuroloog. Hij is verwezen vanwege een doof gevoel in 
beide voeten, dat in de loop van 3 jaar is ontstaan, met 
daarbij een toenemende onzekerheid tijdens het lopen. Hij 
heeft geen zwakte bemerkt. Vanwege een verdenking op 
polyneuropathie doet u een EMG. Hieruit blijkt distale de-
myelinisatie. Aanvullend laboratoriumonderzoek toont 
een IgM-M-proteïne. U vraagt zich af in hoeverre het 
IgM-M-proteïne iets te maken heeft met de gevonden poly-
neuropathie. Tot die tijd stelt u de diagnose IgM-MGUS- 
polyneuropathie. 

INLEIDING
‘Monoclonal gammopathy of undetermined significance’ 
(MGUS) is een veelvoorkomende hematologische aandoe-

ning, waarbij een groep klonale plasmacellen een bepaald 
type abnormaal immuunglobuline produceert, het zoge-
noemde M-proteïne (voorheen paraproteïne). Deze aan-
doening maakt deel uit van een spectrum van verscheide-
ne premaligne en maligne aandoeningen, zoals MGUS, 
ziekte van Waldenström, multipel myeloom, POEMS (po-
lyneuropathie, organomegalie, endocrinopathie, M-proteï-
ne en huidafwijkingen) en amyloïdose.1

MGUS is verreweg de meest voorkomende monoklonale 
gammopathie en IgM-MGUS is geassocieerd met poly-
neuropathie. In de klinische praktijk is het belangrijk het 
onderscheid met een idiopathische polyneuropathie te ma-
ken, mede vanwege de behandelmogelijkheden. In dit arti-
kel wordt uitleg gegeven over deze aandoening en in het 
bijzonder over IgM-MGUS-polyneuropathie. Daarnaast 
biedt het artikel handvatten voor de dagelijkse praktijk.

 

 

53



JA ARGANG121APRIL20202 1717

NEUROLOGIE

EPIDEMIOLOGIE
De prevalentie van polyneuropathie in Nederland wordt 
geschat op 250.000 tot 300.000 patiënten.2 De prevalentie 
neemt toe met de leeftijd, en wordt geschat op circa 8% 
van de populatie boven de 60 jaar. De prevalentie van 
MGUS is eveneens erg leeftijdsafhankelijk en varieert van 
0,13% bij een leeftijd van 30 jaar tot meer dan 10% bij 
mensen boven de 80 jaar.3 Omdat beide aandoeningen va-
ker voorkomen op latere leeftijd, wordt de combinatie van 
beide met enige regelmaat gevonden. Bij patiënten met een 
polyneuropathie wordt in 3-5% van de gevallen een 
M-proteïne gevonden, voornamelijk als gekeken wordt 
naar de aantallen in een tertiair centrum.4,5 Bij patiënten 
met een zogenoemde idiopathische polyneuropathie kan 
dat zelfs oplopen tot 10%.6,7 Omgekeerd is de prevalentie 
van polyneuropathie bij MGUS 3-37%. De spreiding in 
deze percentages wordt onder andere veroorzaakt door de 
heterogeniteit van de onderzochte groepen in de verschil-
lende studies, waarin patiënten met verschillende M-pro-
teïnen zijn geïncludeerd.8-10 De prevalentie van polyneuro-
pathie van IgM-MGUS is hoger (45%) dan van IgG- (6%) 
en IgA-MGUS (14%).11 Onderzoeken tonen dat ongeveer 
30-60% van de polyneuropathieën die zijn geassocieerd 
met een M-proteïne een IgM-M-proteïne betreft.7,12

De aanwezigheid van M-proteïne bij een patiënt met poly-
neuropathie wil dus niet direct zeggen dat er een causaal 
verband is. Het kan ook toeval zijn, mede omdat de preva-
lentie van beide aandoeningen toeneemt met het stijgen 
van de leeftijd. Het causale verband zou echter zeker moe-
ten worden overwogen bij een IgM-MGUS. 
Het risico op progressie van een MGUS naar een plasma-
celmaligniteit is ongeveer 1% per jaar. Dit betekent dat ie-
mand met een levensverwachting van 20 jaar 20% risico 
heeft op progressie naar een plasmacelmaligniteit.13 Daar-
naast suggereert onderzoek van Eurelings et al. dat het ri-
sico op progressie naar een plasmacelmaligniteit bij 
patiënten met een IgM-MGUS-polyneuropathie kan oplo-
pen tot 2,7% per jaar.14

Het is onduidelijk wat het mechanisme hierachter is. De 
grootste prognostische factor voor het ontwikkelen van 
een maligniteit is de hoogte van de concentratie van het 
M-proteïne, met een ‘odds ratio’ van 1,8 bij een M-proteï-
neconcentratie >1,5 g/l.15 

PATHOFYSIOLOGIE
De pathofysiologie van IgM-MGUS-polyneuropathie is 
nog grotendeels onbekend, al doen gevonden antistoffen 
een auto-immunologisch proces vermoeden. Bij de aanwe-
zigheid van IgM anti-myelinegeassocieerde glycoproteïne 
(anti-MAG)-antilichamen worden specifieke antilichamen 

gemaakt tegen het peri-axonaal membraan van schwann-
cellen, wat uiteindelijk zorgt voor demyelinisatie van ze-
nuwen.16,17 Bij ongeveer 50-60% van de patiënten met een 
IgM-MGUS-polyneuropathie worden anti-MAG-antilicha-
men gevonden. Uit onderzoek bij katten, die serum van 
patiënten met anti-MAG-antistoffen geïnjecteerd kregen, 
is bekend dat deze antistoffen pathogeen zijn.18 De anti-
stoffen worden niet gevonden bij patiënten zonder 
IgM-MGUS-polyneuropathie. De hoogte van de concen-
tratie van het IgM-M-proteïne en anti-MAG heeft geen cor-
relate met de ernst van de polyneuropathie. 
Naast anti-MAG-antilichamen kunnen ook andere anti-
lichamen gevonden worden bij een IgM-MGUS-polyneuro-
pathie, bijvoorbeeld GM1, GM2, GD1a, GD1b en GQ1b te-
gen gangliosiden. Bij 28% van de patiënten met een 
IgM-MGUS-polyneuropathie zonder anti-MAG-antilicha-
men werden antilichamen tegen gangliosiden gevonden.19 

Klinisch beeld polyneuropathie

Sensore ataxie
Leeftijd >55 jaar
Mannen > vrouwen

Work-up polyneuropathie

Elektrofysiologisch onderzoek
Voldoet aan EMG-criteria CIDP
Verlengde DML/afname TLI’’s <0,25
Afwezige SNAP n. suralis

Laboratoriumonderzoek
M-proteïne

Niet-IgM M-proteïne

IgA, IgG of biklonaal

Relatie met polyneuropathie mogelijk
maar niet bevestigd

CAVE : POEMS, MM, solitaire 
plasmacytoom

IgM M-proteïne geassocieerde
polyneuropathie

Anti-MAG-antistoffen (60-70%)
Anti-GQ1-antistoffen

CAVE : LPL/WM, amyloïdose

Hematologische work-up

MGUS vs. maligniteit

Noodzakelijk voor de diagnose Ondersteunend voor de diagnose

FIGUUR 1. Flow-chart voor de diagnostiek van 

IgM-MGUS-polyneuropathie.

CIDP=chronische inflammatoire demyeliniserende poly-

neuropatthie, DML=distale motore latentietijd, TLI=terminale 

latentie-index, MGUS=‘monoclonal gammopathy of undeter-

mined significance’, POEMS=polyneuropathie, organomega-

lie, endocropathie, M-proteïne en hudafwijkingen, MM=multi-

pel myeloom, MAG=myelinegeassocieerde glycoproteïne, 

LPL=lymfoplasmacytair lymfoom, WM=Waldenström- macro-

glubulinemie.
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KLINISCH BEELD
Pruppers et al. hebben een flow-chart ontwikkeld die 
helpt bij de inschatting wanneer de behandelaar aan 
IgM-MGUS-polyneuropathie moet denken (zie Figuur 1 op 
pagina 54).20 IgM-MGUS-polyneuropathie komt vaker 
voor bij mannen (ratio 2-6:1) rond het 60e levensjaar. Een 
groot deel van de patiënten presenteert zich met typische 
polyneuropathieklachten: symmetrische distale gevoels-
stoornissen (aan de benen meer dan de armen) met even-
tuele zwakte. Daarnaast komen in de loop van het ziekte-
beeld vaak een sensorische ataxie, onstabiele gang, 
gestoorde proprioceptie en pseudoathetose voor.21-23 Ook 
heeft 80% van de patiënten pijnklachten, voornamelijk 
door dysesthesieëen. Ten slotte worden ook krampen be-
schreven.24

Het meest kenmerkend voor IgM-MGUS-polyneuropathie 
is de sensorische ataxie, die regelmatig gepaard gaat met 
een opvallende posturele tremor aan de handen. De ont-
stane tremor staat los van de ernst van het sensibiliteits- of 
krachtsverlies en wordt derhalve ook niet gezien als een 
gevolg van de sensibiliteitsklachten.25 Hersenzenuwen zijn 
zelden betrokken.
Het beloop van de ziekte is langzaam progressief. Ziekte-
progressie leidt bij ongeveer de helft van de patiënten ech-
ter tot een dermate invaliditeit dat hulpmiddelen nodig 
zijn. Onderzoek suggereert dat na 10 jaar een plateaufase 
wordt bereikt en het risico op invaliderende klachten als 
gevolg van de IgM-MGUS-polyneuropathie afneemt.22

DIAGNOSTIEK
Het diagnostische onderzoek naar IgM-MGUS-polyneuro-
pathie bevat verschillende onderdelen met als doel om de 
waarschijnlijkheid van een causaal verband te bepalen. De 
European Federation of Neurological Societies (EFNS) en 
de Peripheral Nerve Society (PNS) hebben een richtlijn 
ontwikkeld om dit causale verband als waarschijnlijk dan 
wel onwaarschijnlijk aan te duiden (zie Tabel 1).26 Bij de 
afwijkingen in de tabel die een causaal verband minder 
waarschijnlijk maken, moet eerder worden gedacht aan 
chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropa-
thie (CIDP).
Belangrijk is om andere veelvoorkomende oorzaken van 
polyneuropathie, zoals chronisch alcoholgebruik, diabetes 
mellitus, chronisch nierfalen en medicatiegebruik, uit te 
sluiten aan de hand van de anamnese en aanvullend 
bloedonderzoek. 
Het M-proteïne in het bloed moet worden geanalyseerd 
met immunofixatie. Hiermee is het type M-proteïne te be-
palen, alsmede de lichte keten. Immuno-elektroforese is 
hiervoor minder sensitief.7 Tevens moet getest worden op 

auto-antistoffen, in de eerste plaats op anti-MAG. Bij een 
negatieve testuitslag kunnen anti-gangliosides (bijv. GQ1b, 
GM1, GM2, GD1a en GD1b) worden bepaald. Indien er 
een M-proteïne gevonden wordt, is het advies deze 
patiënten ook door de hematoloog te laten onderzoeken.

ELEKTROMYOGRAFIE 
De elektromyografie (EMG) bij patiënten met een 
IgM-MGUS-polyneuropathie toont een beeld van demyeli-
nisatie, waarbij bij een deel van de patiënten ook voldaan 
kan worden aan de criteria van ‘definite CIDP’. 
IgM-MGUS-polyneuropathie onderscheidt zich van CIDP 
doordat het lengteafhankelijk is; bij patiënten met een 
IgM-MGUS-polyneuropathie zijn de langste zenuwen het 
meest aangedaan, in tegenstelling tot bij het merendeel 
van de patiënten met CIDP. Andere EMG-kenmerken die 
ondersteunend kunnen zijn, zijn een symmetrische afna-
me van geleidingssnelheden, meer sensorisch dan moto-
risch, met een discrepante toename van de distale motore 
latentietijd (DML).27,28 Laatstgenoemde kan worden uitge-
drukt in de terminale latentie-index (TLI). Geleidings-
blokkades worden daarentegen zelden gevonden.26 Overi-
gens kan niet in alle gevallen demyelinisatie worden 
aangetoond op het EMG.

BEHANDELING
Behandeling van IgM-MGUS-polyneuropathie is niet bij 
iedere patiënt succesvol en dient daarom niet bij alle 
 patiënten te gebeuren. Behandeling wordt geadviseerd 

TABEL 1. Waarschijnlijkheid van een causaal 
ver band tussen IgM-M-proteïne en polyneuropathie.

Zeer waarschijnlijk

IgM-M-proteïne en
- hoge titers IgM-anti-MAG of anti-GQ1b, of
-  zenuwbiopt met IgM- of complementdeposities op 

myeline

Waarschijnlijk

IgM-M-proteïne met neuronale antistoffen (o.a. GM1, 
GD1a, GD1b, GM2, sulfatide, etc.) met distale symmetri-
sche sensibele polyneuropathie

Minder waarschijnlijk

- Duur klachten <6 maanden
- ‘Relapsing/remitting’-beloop
- Asymmetrie
- Hersenzenuwbetrokkenheid
- Voorafgaande infectie
-  Afwijkende SNAP n. medianus bij niet-afwijkende SNAP 

n. suralis
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wanneer sprake is van progressieve ziekte met invaliditeit, 
distale demyelinisatie en een relatief korte ziekteduur 
(minder dan 2 jaar). Patiënten dienen ten minste eenmalig 
door een hematoloog te worden onderzocht op een eventu-
ele maligniteit. Er is een hematologische richtlijn over het 
opvolgen van een patiënt met een M-proteïne.29 Bij 
patiënten met een IgM-MGUS bij wie polyneuropathie het 
voornaamste klinische verschijnsel is, kan overwogen 
worden om de verantwoordelijkheid van de controle van 
het IgM-M-proteïne bij de neuroloog neer te leggen. Wel 
wordt geadviseerd dit te doen in een expertisecentrum. 
In enkele onderzoeken zijn verschillende therapieën 
 onderzocht. Omdat de pathogenese van IgM-MGUS- 
polyneuropathie lijkt te berusten op de activiteit van neu-
ronale antistoffen (voornamelijk anti-MAG), is met name 
de effectiviteit van verschillende soorten immuuntherapie 
getest, waaronder intraveneuze immuunglobulines (IVIg), 
plasmaferese, corticosteroïden, cyclofosfamide en rituxi-
mab. Een Cochrane-review uit 2016 concludeerde op basis 
van 8 gerandomiseerde gecontroleerde studies dat er mo-
menteel onvoldoende bewijs is dat immuuntherapie effec-
tief is.30 Dit gebrek aan bewijs lijkt vooral toegeschreven te 
kunnen worden aan de gebruikte studiedesigns. Zo wer-
den er slechts kleine patiëntengroepen geïncludeerd, werd 
een grote variëteit aan meestal ordinale uitkomstmaten 
gebruikt en werd mogelijk een te korte follow-up geko-
zen.31 Overigens werd wel enig bewijs voor een positief 
effect van rituximab gevonden, dat kan zorgen voor stabi-
lisatie dan wel verbetering van klachten bij een 
IgM-MGUS-polyneuropathie met anti-MAG- antilichamen.
Voordat echter verder onderzoek naar nieuwe medicijnen 
voor deze ziekte kan plaatsvinden, zal eerst een goede 
schaal nodig zijn om de ziekte-ernst van IgM-MGUS- 
polyneuropathie vast te stellen. Recent is daartoe vanuit het 
UMC Utrecht de IMAGiNe-studie geïnitieerd, een groot-

schalige, internationale, prospectieve cohortstudie. De stu-
die heeft als doel het creëren van een database met gestan-
daardiseerde klinische data van patiënten met 
IgM-MGUS-polyneuropathie, om zodoende meer inzicht te 
krijgen in het beloop van de ziekte en welke factoren hier 
mogelijk van invloed op zijn. Daarnaast wordt aandacht be-
steed aan het ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten, zo-
als een schaal om beperkingen op het gebied van activiteit 
en participatie te meten. Tevens wordt getracht om een 
schaal te ontwikkelen waarmee sensorische ataxie, dat tot 
op heden lastig te meten is en een belangrijk symptoom van 
IgM-MGUS-polyneuropathie is, gemeten kan worden. 
Ondanks onvoldoende bewijs voor effectiviteit wordt in de 
klinische praktijk zowel rituximab als IVIg toegepast in de 
behandeling van sommige patiënten met IgM-MGUS- 
polyneuropathie met anti-MAG-antilichamen en demyeli-
nisatie op het EMG. Dit is op basis van klinische aanwij-
zingen dat sommige patiënten baat hebben bij een van 
deze behandelingen. Gezien de complexiteit van de ziekte 
en het beperkte bewijs voor behandelingen dient behande-
ling alleen geïnitieerd te worden op basis van advies vanuit 
een expertisecentrum.

CONCLUSIE
IgM-MGUS is een bekende oorzaak van polyneuropathie. 
Patiënten kunnen zich presenteren met een ‘gewone’ poly-
neuropathie, waarbij sensorische ataxie en tremoren ken-
merkend zijn. Bij aanvullend onderzoek is het van belang 
om het M-proteïne te bepalen en onderscheid te maken 
tussen IgM-MGUS en niet-IgM-MGUS om een inschatting 
te maken van de kans dat het M-proteïne de oorzaak is van 
de polyneuropathie. Toekomstig onderzoek moet uitwij-
zen wat de beste behandeling is van IgM-MGUS-poly-
neuropathie. Daarbij is een goede schaal om de ernst van 
de polyneuropathie te meten noodzakelijk.  

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Bepaal bij een polyneuropathie zonder duidelijke oorzaak altijd het M-proteïne.

2 Kenmerkend voor een IgM-MGUS-polyneuropathie is een sensorische atactische polyneuropathie met bij 
aanvang relatief weinig motorische klachten.

3 Causaliteit tussen M-proteïne en polyneuropathie is aangetoond voor IgM-M-proteïne (en in zeldzame 
gevallen van POEMS en amyloïdose ook voor IgG of IgA).

4 Verwijs patiënten met een nieuw gevonden M-proteïne altijd naar de hematoloog.

5 Overweeg bij patiënten met ernstige klachten van IgM-MGUS-polyneuropathie behandeling met 
rituximab, eventueel in (overleg met) een tertiair centrum. 
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