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Aanvaard op 25 november 2002

Casuïstische mededelingen

Niet-traumatisch ontstane myositis ossificans circumscripta in de M. teres major
j.e.arends, p.drillenburg, h.j.van der woude, k.j.roozendaal en b.de valk
Myositis ossificans circumscripta is een zeldzame afwijking waarbij een benigne ossificerende afwijking ontstaat in de spieren, meestal als gevolg van een trauma ter
plaatse.1 Daarnaast is echter ook bij circa de helft van
de patiënten een niet-traumatische origine beschreven.2
Klassiek gaat het om atletische (jong)volwassenen met
gedurende 2 tot 3 weken een progressieve en harder
wordende zwelling. Voorkeursplaatsen van deze myositis zijn bij meer dan 80% van de patiënten de spieren van
de extremiteiten, met name de M. quadriceps, de Mm.
gluteii en de flexoren van de arm.3 Er zijn casuïstische
mededelingen over myositis ossificans circumscripta in
vele andere spieren gepubliceerd.4-7
Recent zagen wij een patiënt met een zwelling in
de oksel bij wie de diagnose ‘myositis ossificans circumscripta in de M. teres major’ werd gesteld.
ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 49-jarige blanke man, werd door de huisarts
doorverwezen naar de polikliniek Hematologie/Oncologie wegens een sinds 2 weken bestaande langzaam progressieve zwelling in de rechter oksel. Ook de omgevende spieren waren
daarbij pijnlijk geworden. De voorgeschiedenis vermeldde een
doorgemaakte tuberculose op 9-jarige leeftijd. De familieanamnese was positief voor coloncarcinoom. Patiënt vertelde
een goede eetlust te hebben en niet te zijn afgevallen. Tevens
had hij geen klachten van jeuk, koorts, koude rillingen of
nachtzweten. Mictie en defecatie waren zonder bijzonderheOnze Lieve Vrouwe Gasthuis, 1e Oosterparkstraat 279, 1090 HM
Amsterdam.
Afd. Inwendige Geneeskunde: J.E.Arends, assistent-geneeskundige;
dr.K.J.Roozendaal, internist-hematoloog/oncoloog; dr.B.de Valk, internist-oncoloog.
Afd. Pathologie: dr.P.Drillenburg, patholoog.
Afd. Radiologie: dr.H.J.van der Woude, radioloog.
Correspondentieadres: J.E.Arends (j.e.arends@olvg.nl).
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samenvatting
Een 49-jarige man presenteerde zich met een 2 weken bestaande pijnlijke progressieve zwelling in de rechter oksel zonder andere klachten. Radiologisch was er een perifere circumferentiële zone van mineralisatie in de M. teres major dextra.
Het incisiebiopt liet een afwijking zien opgebouwd uit fibroblastair weefsel waartussen gebieden met osteoïd en fragmenten lamellair botweefsel, zonder aanwijzingen voor maligniteit;
dit beeld paste bij myositis ossificans circumscripta. Dit is een
zeldzame benigne aandoening waarbij botformatie optreedt in
de spieren. De afwijking is vaak een gevolg van een trauma en
de incidentie is het hoogst in het 2e en 3e levensdecennium.
Differentiaaldiagnostisch moet men onderscheid maken met
extraossaal osteosarcoom. De pathogenese is onbekend. Gezien de benigne en zelflimiterende aard is chirurgische behandeling alleen noodzakelijk bij mechanische hinder. Bij de beschreven patiënt ging de aandoening partieel in regressie en hij
ondervond er geen klachten meer van.
den en ook hield patiënt geen huisdieren. Hij was een half jaar
geleden gestopt met roken en vermeldde matig alcoholgebruik.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een niet-zieke man bij
wie in de rechter oksel, hoog posterolateraal, een moeilijk afgrensbare vast-elastische zwelling palpabel was van 4 bij 5 cm
welke gevoelig was bij palpatie en vastzat aan de onderlaag. De
rest van het lichamelijk onderzoek gaf geen afwijkingen, met
name geen hepatosplenomegalie of palpabele lymfklieren. Bij
uitgebreid laboratoriumonderzoek werden behoudens een
BSE van 26 mm in het 1e uur (referentiewaarde: 0-15) geen afwijkingen gevonden, met name geen leukocytose of een verhoogde waarde van C-reactief proteïne, alkalische fosfatase
(AF) of lactaatdehydrogenase (LDH).
Op een conventionele röntgenopname was een ronde botvormende afwijking te zien in de weke delen, met overwegend
perifere mineralisatie (figuur 1a). Een vervaardigde CT-scan
van de thorax toonde een asymmetrische zwelling van de M. teres major rechts, met daarin een min of meer ronde afwijking

M. teres major

vene met contrast

calcificatie

sternum

scapula
M. deltoideus

a

b

figuur 1. Conventionele anterieur-posterieure röntgenopname (a) van de rechter oksel van patiënt A waarbij een ronde botvormende afwijking in de weke delen aanwezig is met overwegend perifere mineralisatie; (b) CT-scan van de thorax (patiënt hield
de armen omhoog) ter hoogte van de M. teres major een circumferentiële calcificatie.
van 5 bij 3 cm, die gekenmerkt werd door een perifere circumferentiële zone van mineralisatie (zie figuur 1b). In het centrum
van de afwijking waren geen calcificaties/ossificaties zichtbaar.
Een cytologische punctie leverde een celarm preparaat op,
op grond waarvan geen classificerende diagnose kon worden
gesteld en de microbiologische kweken bleven negatief. Een
incisiebiopt toonde naast preëxistent bindweefsel een overgang naar een afwijking opgebouwd uit fibroblastair weefsel,
met daartussen gebieden met osteoïd en fragmenten van
lamellair botweefsel, zonder aanwijzingen voor maligniteit
(figuur 2). Het beeld paste goed bij myositis ossificans circumscripta.
Bij poliklinische controle werd de benigne aard van deze
myositis met patiënt besproken en werd hij gerustgesteld. De
zwelling was afgenomen in grootte tot 3 bij 3,5 cm en was zeer

hard van consistentie. Ook ondervond patiënt hiervan geen
mechanische hinder meer, zodat een expectatief beleid werd
geadviseerd.

beschouwing
Myositis ossificans circumscripta is een zeldzame benigne aandoening waarbij botformatie buiten het skelet optreedt, meestal solitair en circumscript. Anamnestisch
blijkt een trauma vaak de oorzaak, maar ook niet-traumatische origine wordt beschreven.8-10 Behalve in de
musculatuur komt er ook een morfologisch zelfde entiteit voor in het subcutane vet11 en de ligamenten.12 Deze
worden ook wel panniculitis ossificans respectievelijk
fasciitis ossificans genoemd.

osteoblasten

reactief bot

lamellair bot

a
figuur 2. Biopt uit de zwelling in de rechter oksel van patiënt A: lamellair botweefsel omgeven door osteoblasten met een overgang naar reactieve botvorming (HE-kleuring, 200 maal vergroot).
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Klinisch kunnen in het beloop van myositis ossificans
circumscripta 3 fasen onderscheiden worden. Als eerste
treedt een zwelling op die gevoelig is bij aanraken.
Vervolgens wordt na 2 tot 3 weken de zwelling meer afgrensbaar bij palpatie en vaster van consistentie. De afmetingen bedragen gemiddeld 3 bij 6 cm. Als laatste
treedt na enkele weken een verharding van de zwelling
op en wordt deze vaak kleiner in omvang.2 Bij bloedonderzoek zijn er over het algemeen geen afwijkingen;
wel is er soms een licht toegenomen bezinkingssnelheid,
leukocytose of verhoogde AF- en LDH-waarde.
Klassiek komt myositis ossificans circumscripta voor
bij mannelijke atletische (jong)volwassenen in het 2e en
3e levensdecennium, waarbij een grote variatie in de
leeftijd mogelijk is. Ook bij vrouwen en bejaarden is het
ontstaan ervan beschreven.13 Echter, om onbekende
reden wordt de afwijking zelden gezien bij kleine kinderen.14-16 In tegenstelling tot myositis ossificans circumscripta komt panniculitis ossificans vaker voor bij vrouwen en preferentieel in de bovenste extremiteiten.1
Radiologisch onderzoek geeft afhankelijk van het stadium een karakteristiek beeld. Daar er initieel geen calcificatie is, levert een röntgenfoto van het aangedane lichaamsdeel weinig meer op dan een lichte toename van
de weefseldensiteit. Typische perifere mineralisatie verschijnt 4 tot 6 weken na het ontstaan van de afwijking,
terwijl het onrijpe centrum aanvankelijk radiolucent
blijft. Deze zogenaamde zonale opbouw is ook histopathologisch goed herkenbaar. In een latere fase vindt
progressieve centripetale botrijping plaats. Deze veranderingen in de tijd zijn optimaal met CT-scan en conventionele röntgenopnamen herkenbaar. Bij patiënten
bij wie het ossificerend proces zeer dicht tegen de cortex
van een onderliggende botstructuur is gelegen, kan een
gelaagde periostreactie worden waargenomen en eventueel een lucente zone tussen de (normale) cortex en de
de myositis.17 Technetiumscintigrafie is voornamelijk in
de vroege fase van myositis ossificans circumscripta sensitief, maar door de verhoogde opname van het radiofarmacon in alle fasen van uitrijping is deze techniek
inferieur aan CT en aan conventionele röntgentechniek.18
De rol van MRI is ook beperkt. Het signaal in de vroege fase kan sterk gelijken op dat van een sarcoom (intermediair signaal op T1-gewogen, hoog op T2-gewogen
opnamen). In een latere fase nemen de reactieve veranderingen af en kunnen de signaalintensiteiten veranderen in de richting van die van botweefsel (hoog signaal
op T1-gewogen, laag op T2-gewogen opnamen). De uitgerijpte afwijking toont vaak een betere demarcatie met
nog steeds heterogene signaalintensiteiten.19 Het spontane beloop volgens röntgenopnamen en CT is derhalve
het specifiekst voor de diagnostiek en de follow-up van
myositis ossificans circumscripta.20
Histopathologisch wordt myositis ossificans circumscripta afhankelijk van de ouderdom van de afwijking
gekenmerkt door verschillende zones van cellulaire maturatie. Klassiek is er centraal rijkelijk gevasculariseerd
fibroblastair weefsel met naar de periferie overgangen
naar osteoïd en uiteindelijk fragmenten van lamellair
botweefsel. Een oudere afwijking kan uitsluitend uit
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lamellair botweefsel bestaan.1 Differentiaaldiagnostisch
moet een extraossaal osteosarcoom worden uitgesloten.
In tegenstelling tot bij myositis ossificans circumscripta
staan hierbij een uitgebreidere cellulaire atypie en infiltrerende groei op de voorgrond. Echter, in afwijkingen
in de vroege fase, waarbij geen botformatie aanwezig is,
kan dit onderscheid moeilijk zijn.3
Over de pathogenese van myositis ossificans circumscripta is weinig bekend. De traumatische vorm ontstaat
wellicht uit metaplasie van mesenchymale bindweefselcellen, leidend tot transformatie naar fibroblasten en osteoblasten.21 In het geval van de niet-traumatische vorm
is de mogelijke pathogenese moeilijker. Hierbij wordt
als verklaring gedacht aan microtraumata in de vorm
van surmenage of kleine spierrupturen.2
Myositis ossificans circumscripta is een benigne aandoening waarbij in de literatuur geen overtuigend bewijs
van maligne transformatie beschreven is.1 Chirurgische
resectie is dan ook alleen geïndiceerd bij mechanische
belemmering. Het voorschrijven van niet-steroïde antiinflammatoire geneesmiddelen ter voorkoming van myositis ossificans na een operatie bij orthopedische patiënten is niet zinvol.22 Spontane regressie van myositis ossificans van de thoraxwand is beschreven.23
conclusie
Myositis ossificans circumscripta is een zeldzame benigne aandoening die gekenmerkt wordt door een solitaire
langzaam ossificerende afwijking in een spier. Naast de
typische radiologische bevindingen kan de diagnose
gesteld worden op basis van een biopt. Behandeling is
meestal niet noodzakelijk.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.
abstract
Non-traumatic myositis ossificans circumscripta in the teres
major muscle. – A 49-year-old male presented with a painful
progressive swelling in his right axillar region, without further
complaints, which had been present for 2 weeks. On radiological examination a peripheral circumferential zone of mineralisation was seen in the right teres major muscle. An incision
biopsy specimen showed a lesion of fibroblastic tissue in which
areas of osteoid and fragmented lamellar bone tissue, without
signs of malignancy. The diagnosis was myositis ossificans circumscripta. This is a rare benign ossifying lesion in skeletal
muscles, mostly caused by a trauma and with an average age of
occurrence between 20 and 30 years old. It must be differentiated from extra-skeletal osteosarcoma. The pathogenesis is
unknown. Because it is a benign and self-limiting disorder, surgical excision is only necessary in case of mechanical hindrance. The patient’s swelling partially regressed and he had no
further complaints.
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Penisfrictie-oedeem: geen seksueel overdraagbare aandoening
a.erceg, j.verlind en p.j.m.berretty
Spontane zwelling van de penis is voor patiënten vaak
een reden met spoed een arts te consulteren. Ontstekingen, traumata, vasculaire obstructies en neoplasmata zijn de bekende oorzaken. Een seksueel overdraagbare aandoening (soa) kan met een dergelijke
zwelling in verband worden gebracht. Aan de hand van
de volgende casus lichten wij een zeldzame oorzaak
nader toe.
ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 35-jarige man, werd door de huisarts ingestuurd
in verband met een toenemende plaatselijke zwelling van zijn
penis, die sinds een week bestond. De afwijking was spontaan
ontstaan. Anamnestisch waren er geen aanwijzingen voor een
trauma. De zwelling jeukte niet en was niet pijnlijk. De mictie
was ongestoord en er bestond geen afscheiding. Patiënt was gehuwd. Hij had regelmatig geslachtsverkeer. Hij ontkende het
hebben van buitenechtelijke contacten. De avond voorafgaand
aan de zwelling had coïtus plaatsgevonden.
Overigens voelde hij zich gezond. In verband met epilepsie
gebruikte hij valproïnezuur. Zijn voorgeschiedenis vermeldde
verder een circumcisie op de kinderleeftijd op grond van geloofsovertuiging.
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven.
Afd. Dermatologie: mw.A.Erceg, assistent-geneeskundige (thans: Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Dermatologie, Nijmegen);
dr.P.J.M.Berretty, dermatoloog.
Afd. Urologie: J.Verlind, assistent-geneeskundige.
Correspondentieadres: mw.A.Erceg.

samenvatting
Een 35-jarige man had een plaatselijke zwelling van de penis,
die toenam tot een pasteuze zwelling van de hele penis was
bereikt. Na het uitsluiten van infectieuze en obstructieve oorzaken werd de diagnose ‘penisfrictie-oedeem’ gesteld. Tijdens
enkele weken seksuele onthouding verdween de zwelling.
Afwijkingen aan de penis zijn in te delen in seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), toevallig daar aanwezige
huid- of slijmvliesaandoeningen en stoornissen van vascularisatie en lymfafvloed. Een traumatische stoornis in de lymfafvloed wordt ten onrechte wel ‘penile venereal edema’ genoemd; deze ontstaat door frictie en uit zich als plaatselijk of
algeheel penisoedeem of koordachtige lymfvatstuwing. De
diagnose is per exclusionem en de therapie bestaat uit tijdelijke seksuele onthouding.
Bij lichamelijk onderzoek werd een pasteuze zwelling van de
gehele penis vastgesteld. Distaal vormde zich een knik. Vanuit
lateraal aanzicht nam de gezwollen penis de vorm van een
saxofoon aan (figuur). De huid van de penis vertoonde geen
afwijkingen, met name geen erytheem, ulceraties of andere
aanwijzingen voor een huid- of geslachtsziekte. Achter de sulcus coronarius bevond zich een litteken, dat paste bij de in het
verleden ondergane circumcisie. Het urethraslijmvlies was normaal van aspect en er bestond geen écoulement. Het scrotum
was slank en de testis en epididymis vertoonden geen afwijkingen. Het abdomen was soepel en er werden geen palpabele
weerstanden gevoeld. De inguïnale lymfklieren waren niet
vergroot.
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