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STELLINGEN

1. Computertomografie van de hersenen en onderzoek van de visuele en
somato-sensibele evoked responses zijn van nut bij het volgen van het
natuurlijk beloop van multiple sclerose en het bepalen van het effect
van therapie op deze ziekte.

2. Bij elke patiënt met symptomen van een spinale laesie waarvan de
aard op klinische gronden niet duidelijk is, dienen de resultaten van
computertomografie van de hersenen en het onderzoek van de visuele
en somato-sensibele evoked responses betrokken te worden bij de
beslissing tot het verrichten van een myelografie.

3. Periventriculair gelegen plaques met een zodanige omvang dat zij met
computertomografie aantoonbaar zijn, geven bij een patiënt bij wie
zich pas recent de eerste verschijnselen van multiple sclerose hebben
geopenbaard, aanwijzingen voor een reeds lang bestaande — subkli-
nische — demyeliniserende ziekte.

4. De brainstem auditory evoked responses worden door een hoge dosis
barbituraten slechts in zo geringe mate beïnvloed dat zij gebruikt
kunnen worden voor het oordeel over de functie van de hersenstam
tijdens een therapeutisch "barbituraat coma".

5. Bij verdenking op een entrapment neuropathie ter hoogte van de
sulcus nervi ulnaris is de bepaling van de motorische latentietijd van
een punt direkt proximaal van de sulcus tot aan de musculus flexor
carpi ulnaris te prefereren boven andere methoden van onderzoek
van de zenuw.

6. Na het aanleggen van een eenzijdige extra-intracraniële vaatanasto-
mose wegens een ischaemia cerebri neemt de cerebral blood flow niet
alleen in de ipsilaterale maar meestal ook in de contralaterale hemi-
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7. De prognose van patiënten met bloed in het cerebrale ventrikelsysteem
wordt niet bepaald door de aanwezigheid van ventriculair bloed op
zich, doch door de oorzaak en de plaats van het veroorzakende intra-
cerebrale haematoom.

8. Niet alleen het anatomisch, maar ook het endocrinologisch onder-
zoek maakt het waarschijnlijk dat bij kinderen met adrenoleuco-
dystrofie de aandoening van de bijnierschors en die van het cerebrum
onafhankelijk van elkaar verlopen.

9. Schriftelijk vastleggen of bij het neonatale onderzoek de testikels in
het scrotum aanwezig zijn kan een orchidopexie voorkomen.

10. In de volgende editie van "Gedragsregels voor artsen", het zogenaam-
de blauwe boekje, moet ook een speciale honorering voor inter-
collegiale behandeling worden afgeraden.

11. Anders dan men uit de dagbladen kan opmaken is een schedelbasis-
fraktuur op zich geen doodsoorzaak.

Amsterdam, 24 juni 1981 A.W. de Weerd

Stellingen behorend bij het proefschrift "Non-invasief onderzoek bij
multiple sclerose patiënten"
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Hoofdstuk I

INLEIDING

Multiple sclerose werd voor het eerst als klinische en patholoog-anato-
mische entiteit beschreven door Charcot. Sinds deze eerste publicatie in
1868 is een groot aantal boeken en tijdschriftenartikelen over het ziekte-
beeld verschenen. De belangrijkste symptomen zijn echter al in de
beschrijving van het klinische beeld door Charcot terug te vinden.
Multiple sclerose is een ziekte, die het myeline in het centrale zenuwstel-
sel aantast. De laesies kunnen in alle gebieden van de witte stof voor-
komen, hetgeen aanleiding kan geven tot een grote verscheidenheid van
symptomen. Stoornissen van motoriek, coördinatie, gevoel, visus en blaas
functie komen het meeste voor en leiden bij een deel van de patiënten
tot ernstige invaliditeit. De eerste symptomen treden vaak bij jonge vol-
wassenen op; het leven van de patiënt wordt in de meest produktieve
jaren van het bestaan ingrijpend gewijzigd. Bij vele patiënten treedt de
ziekte aanvankelijk op met exacerbatier en remissies; in een later stadium
verloopt zij chronisch progressief of komt zelfs tot stilstand. Daarnaast
zijn ook vormen bekend, die vanaf het begin chronisch progressief ver-
lopen. Multiple sclerose komt vooral in gebieden met een gematigd kli-
maat voor: in Noord-West Europa lijden ca. 50 van elke 100.000 inwoners
aan multiple sclerose. In warmere gebieden is het voorkomen veel lager.
Hoewel veel onderzoek is verricht, zijn oorzaak en pathogenese van de
ziekte tot nu toe niet bekend en zijn er ook geen mogelijkheden gevonden
voor preventie of definitieve genezing.
Door de grote verscheidenheid van symptomen en de wisselende ernst
van de ziekte is de diagnose aanvankelijk vaak moeilijk te stellen en komt
deze pas na uitsluiten van andere aandoeningen met vergelijkbare symp-
tomen tot stand.
Bij het begin van de ziekte en bij die vormen van multip'e sclerose waarbij
op klinische gronden twijfel aan de juistheid van de diagnose bestaat, is de
behoefte aan een test, waarvan de resultaten pathognomonisch zijn voor
multiple sclerose, groot. Helaas bestaat een dergelijke test niet en moet
de klinikus genoegen nemen met aanvullend onderzoek, waarvan de re-
sultaten de klinisch gestelde diagnose slechts kunnen steunen.
Bij vele patiënten heeft multiple sclerose een wisselend beloop. De spon-
tane wisselingen van de ernst van de symptomen maken evaluatie van het
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effect van therapie moeilijk. Kwantificatie van symptomen van de ziekte
is daarbij onmisbaar, doch is vaak niet goed mogelijk daar klinische,
objectieve parameters voor de functie van het centrale zenuwstelsel ont-
breken. Bovendien is het van groot belang dat onderzoek, dat gebruikt
wordt om het beloop van de ziekte te volgen en het effect van de therapie
te bepalen en dat uit dien hoofde een aantal malen zal worden verricht,
een non-invasief karakter heeft.
Twee vormen van aanvullend onderzoek, welke necent in de belangstel-
ling zijn gekomen, zijn het onderwerp van deze studie. Met behulp van
computertomografie is het mogelijk om relatief kleine afwijkingen in de
hersenen zichtbaar te maken; het evoked response onderzoek geeft in-
formatie over het functioneren van enkele baansystemen binnen het
centrale zenuwstelsel. Beide onderzoekmethoden hebben een non-invasief
karakter en zijn weinig belastend voor de patiënt. De resultaten van het
evoked response onderzoek kunnen exact worden gemeten en geven de
mogelijkheid een functie van het centrale zenuwstelsel te kwantificeren.
Het onderzoek, waarover verslag zal worden gedaan, werd met de vol-
gende vraagstelling opgezet.
— Welke en hoeveel afwijkingen worden met behulp van computertomo-

grafie en evoked response onderzoek bij multiple sclerose patiënten
gevonden.

— Bestaat er een correlatie tussen de «afwijkingen die bij computertomo-
grafie en evoked response onderzoek gevonden worden en de bevin- i
dingen bij hef klinische onderzoek.

— Welke anatomische afwijkingen liggen ten grondslag aan de bevindin- ',l
gen by computertomografie en het evoked response onderzoek bij
multiple sclerose patiënten.

— Wat is de betekenis van computertomografie en evoked response on- •
derzoek voor het stellen van de diagnose.multiple sclerose.

— Treden er in de loop van de tijd bij een multiple sclerose patiënt ver- ;
anderingen op van de resultaten van computertomografie en evoked '
response onderzoek en zijn deze veranderingen in overeenstemming xi
met die van het klinische beeld. f

— Is het mogelijk om met behulp van computertomografie en evoked J
response onderzoek het effect van therapie te bepalen. |

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zal getracht worden J
een uitspraak te doen over de betekenis van computertomografie en 3
evoked response onderzoek bij multiple sclerose patiënten. jj



Hoofdstuk II

LITERATUUR

1 INLEIDING

De literatuur over multiple sclerose en over het aanvullend onderzoek,
dat bij multiple sclerose patiënten kan worden verricht, is zeer uitgebreid.
Het nu volgende hoofdstuk kan derhalve geen allesomvattend overzicht
zijn. Het werd geschreven met het doel uit de multiple sclerose literatuur
de voor de vraagstelling van dit onderzoek relevante informatie te ver-
schaffen.

2 INDELING VAN HET HOOFDSTUK

Achtereenvolgens zullen worden besproken:
- enkele klinische en neuropathologische aspecten
— laboratoriumonderzoek
- neuroradiologisch onderzoek
— klinisch neurofysiologisch onderzoek
De literatuur over computertomografie en evoked responses bij multiple
sclerose patiënten wordt daarna uitvoerig toegelicht.

3 ENKELE KLINISCHE ASPECTEN VAN MULTIPLE SCLEROSE

3.1 Klinische diagnose

Voor een karakteristiek van multiple sclerose wordt verwezen naar de
neurologische leer- en handboeken. Meer dan 100 jaar geleden gaf Charcot
als eerste een beschrijving van multiple sclerose als klinische en patholoog-
anatomische entiteit. Sindsdien zijn vele details toegevoegd, doch vooral
in de klinische beschrijving zijn weinig essentiële wijzigingen opgetreden.
Mede daar de ziekte vele andere neurologische aandoeningen kan imi-
teren en er geen laboratoriumonderzoek bestaat, dat resultaten, speci-
fiek voor multiple sclerose, oplevert, is de klinische diagnose — meer dan
bij vele andere ziekten — een waarschijnlijkheidsöiagnose. Alleen patho-
loog-anatomisch onderzoek kan zekerheid verschaffen. Er bestaan vele

E^i3/Sg:x;siio,;ffi£S,^?s^g5^
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Tabel I. KRITERIA VOOR DE KLINISCHE DIAGNOSE MULTIPLE SCLEROSE

Categorie M.S.* Kriteria

"proved"

"clinically definite"

"early probable/latent"

''progressive probable"

"progressive possible"

"suspected"

- patholoog-anatomisch bewijs

- 2 of meer Schübe gevolgd door remissies
èn

- klinisch laesics op 2 of meer verschillende plaat-
sen in de witte stof van het centrale zenuwstelsel
èn

- leeftijd bij het begin van de ziekte tussen 10 en
SO jaar
en

- duur van de ziekte reeds langer dan 1 jaar
èn

- geen andere oorzaak aantoonbaar

- één Schub
èn

- klinisch laesics op 2 of meer verschillende plaat-
sen in de witte stof van het centrale zenuwstelsel
of

- 2 of meer Schübe
èn

- klinisch slechts één iacsie in de witte stof van het
centrale zenuwstelsel

- progressieve paraparese .
èn

- klinisch laesics op 2 of hieer verschillende plaat-
sen in de witte stof van het centrale zenuwstelsel
èn

- geen andere oorzaak aantoonbaar

- progre-'sieve paraparese
èn

- klinisch slechts een Iacsie in de witte stof van het
centrale zenuwstelsel
èn

- geen andere oorzaak aantoonbaar

- één Schub met klinisch één Iacsie in de witte stof
van het centrale zenuwstelsel of alleen subjectieve
verschijnselen
of

- 2 of meer malen neuritis rctrobulbaris met subjec-
tieve verschijnselen buiten het visuele systeem

*De door McDonald en Halliday voorgestelde omschrijving Van de kriteria voor de diagnose
multiple sclerose werd niet in het Nederlands vertaald, daar deze termen in de multiple sclerose
literatuur steeds zo worden gebruikt.
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indelingen om de mate van waarschijnlijkheid op klinische gronden aan
te geven (Allison en Millar 1954, Schumacher et al. 1965, McAlpine et al.
1972, Rose et al. 1976, McDonald en Halliday 1977). Deze indelingen
worden door elkaar heen gebruikt, hetgeen tot verwarring kan leiden.
Voor deze studie werd gekozen voor de indeling van McDonald en Halli-
day (1977), zie tabel I,

3.2 Ernst van de ziekte

By een ziekte met een zo grillig beloop als multiple sclerose bestaat de
behoefte de steeds wisselende bevindingen van het klinisch neurologisch
onderzoek kwantitatief vast te leggen. Ook voor de evaluatie van de
waarde van therapie is dit van groot belang (Brown et al., 1979). Vele
scoringssysternen zijn ontwikkeld (o.a. McAlpine en Compston 1952,
Hyllested 1961, C.M.R.P.I. system 1963, Pedersen 1965, Fog 1965,
Kurtzke 1965, Poser 1979). Enkele van deze scoringsschalen werken met
een systeem, waarbij moeilijk met elkaar vergelijkbare grootheden, zoals
een nystagmus en een parese worden gescoord waarna de scores bij el-
kaar worden opgeteld; andere zijn o.i. te grof of juist te uitgebreid. In de
kliniek voldoet het systeem van Kurtzke het beste. Dit bestaat uit twee
delen: een scoring van de bevindingen bij het neurologisch onderzoek,
gesplitst in functiestoornissen van de pyramidebaan, het cerebellum, de
hersenstam en de somatosensibele en visuele banen, blaasfunctiestoor-
nissen en psychiatrische symptomen. Het tweede deel, de Disability
Status Scale (D.S.S.)'geeft een indruk over de mobiliteit van de patiënt
en de mate waarin hij onafhankelijk is van zijn omgeving (tabel II).

Tabel II. DISABILITY STATUS SCALE (D.S.S.)

0 = geen afwijkingen bij neurologisch onderzoek
1 = geen invaliditeit, kleine afwijkingen
2 = lichte invaliditeit
3 = matige invaliditeit, doch volkomen "zelfredzaam"
4 = relatief ernstig invalide; grootste deel van de dag "zelfredzaam"
5 = relatief ernstig invalide; alleen met aanpassingen in staat om te werken;

loopt niet meer dan enkele honderden meters zonder hulp (middelen)
6 = kan alleen met steun lopen
7 = rolstoel-patiënt; kan zelf uit de stoel komen en zelf rondrijden
8 = bedpatiënt met mogelijkheid om de armen te gebruiken
9 = totaal hulpbehoevende, bedlegerige patiënt

10 = dood t.g.v. M.S.
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4 NEUROPATHOLOGIE

4.1 Localisatie van plaques

De pathologische anatomie van de typische multiple sclerose laesie
(plaque) is zeer uitvoerig onderzocht. Een uitgebreid overzicht werd
samengesteld door Lumsden (1970).
De meeste plaques per gewichtseenheid witte stof komen voor in de cen-
trale delen van de nervi optici, in de medulla oblongata en in het cervicale
ruggemerg (Lumsden 1970). In de cerebrale hemisferen worden bij het
patholoog-anatomisch onderzoek de meeste plaques gevonden rond het
ventrikelsysteem, vooral rond de voorhoornen '(Brownell en Hughes
1962). Tevens komen zij voor op de grens van de witte en grijze stof in
de gyri. De periventriculair gelegen plaques zijn het grootst en kunnen
tot 5 cm in doorsnee worden (Fog 1965).

4.2 Remyelinisatie

Over het algemeen wordt aangenomen dat anatomisch herstel in het cen-
trale zenuwstelsel niet mogelijk is. Bij multiple sclerose lijkt echter wel
— gedeeltelijk — herstel te kunnen optreden. Bij patholoog-anatomisch
onderzoek worden zg. "shadow plaques" gevonden; dit zijn gebieden
waarin, nadat het myeline is afgebroken waarschijnlijk gedeeltelijke
remyelinisatie heeft plaatsgevonden (Lumsden 1970, Raine en Schaum-
burg 1977). Deze plaatsen van herstel1 kunnen overal in de witte stof van
het centrale zenuwstelsel worden aangetroffen.

S ENKELE THERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN

Aan multiple sclerose patiënten zijn in de loop der jaren vele therapeu-
tische regimes opgelegd. Voorschriften, variërend van orale arsenicum-
therapie tot baden met zeegras zijn in zwang geweest (overzicht door
Liversedge 1977). Ook is getracht met diëten tot herstel te komen, tot
nu toe zonder succes.
ACTH geeft waarschijnlijk een sneller herstel bij een Schub, doch veran-
dert de uiteindelijke klinisch neurologische toestand niet (Rose et al.
1970). Vooral bij patiënten met een snel progressieve vorm van multiple
sclerose wordt behandeling gepropageerd met immuno-suppressieve the- |
rapie, cyclofosfamide of azathioprine in combinatie met prednison en in f
enkele gevallen ook met ductus thoracicus drainage. Hoewel nog onvol- I

1
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doende clinical trials zijn uitgevoerd lijken de resultaten bij deze agressieve
vorm van therapie bemoedigend (Hommes et al. 1975, Ellison en Myers
1980, Hommes et al. 1980). Helaas kan tot nu toe geen van de behande-
lingswijzen de ziekte werkelijk tot staan brengen.
Vele multiple sclerose patiënten vinden baat bij conservatieve behande-
ling bestaande uit een rustige leefwijze, voorzichtige oefentherapie en
medicamenteuze behandeling van spasticiteit (Dimitrijevic en Sherwood
1980). Daarnaast zijn sommige mictieproblemen bij de. multiple sclerose
patiënt oplosbaar (Blaivas 1980). Psychologische en sociale begeleiding
van de vaak jeugdige multiple sclerose patiënt, die zijn levensloop drastisch
gewijzigd ziet door de ziekte, is onmisbaar.

yi 6 LABORATORIUMONDERZOEK
> 6.1 Bloed

;f; Tourtelotte (1975) heeft een lijst samengesteld van 16 verschillende me-
? thoden van onderzoek van het bloed, waarvan de resultaten bij het
0. stellen van de diagnose multiple sclerose een rol zouden kunnen spelen.
j ; - . Noch deze mogelijkheden, noch later ontwikkelde onderzoekmethoden
-|r van het bloed hebben tot nu toe veel bijgedragen tot de diagnostiek
| (Stoof et al. 1977, Johnson 1980). De bijdrage van de talrijke, immuno-

; Ï logische onderzoekingen voor het verkrijgen van inzicht in de pathogenese
van multiple sclerose is niet goed te voorzien.
Hoewel geen voor multiple sclerose specifieke bloedafwijkingen bekend

? zijn, dient bloedonderzoek bij elke van multiple sclerose verdachte pa-
f.: tiënt te geschieden. Het onderzoek naar aandoeningen, welke een met
;•;. multiple sclerose vergelijkbare symptomatologie hebben, b.v. vitamine
? : Bi2 tekort en lues, dient bij elke patiënt, waarbij in de differentiaal-
5 diagnose aan multiple sclerose gedacht wordt, te geschieden.

f-.--• 6.2 Liquor

Ook de, liquor bevat geen substantie of celtype, welke pathognomonisch
is voor multiple sclerose. Toch kan bij l iquoronderzoek van de multiple
sclerose patiënt veel informatie worden verkregen. Het cel- en eiwit-
gehalte in de liquor van 60-70% van de multiple sclerose patiënten is
normaal ; bij de overige patiënten is één van beide mogelijk licht verhoogd.
Een celaantal boven 6 0 / 3 en een eiwitgehalte boven 1 g./l. zijn exceptio-

p? neel en geven aanleiding om aan een andere aandoening dan multiple

f
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sclerose te denken (Tourtelotte 1975). De liquorcytologie kan een bij-
drage tot de diagnostiek leveren door het uitsluiten van andere aandoe-
ningen. Een cytologisch beeld, dat pathognomonisch is voor multiple
sclerose, bestaat echter niet (Schlote en Roos 1974, Johnson en Nelson
1977).
Het onderzoek van gammaglobulinen en de bepaling van igG (immuno-
globuline G) in liquor en serum en de berekening van de zg. igG index,
welke daarmee uitvoerbaar is, geeft de mogelijkheid met meer zekerheid
de diagnose multiple sclerose te stellen. Een te hoge igG index en/of de
aanwezigheid van oligoclonale gammaglobulinefracties bij agarose electro-
forese komen voor bij ca. 95% van de "clinically definite" multiple
sclerose patiënten (Link en Muller 1971, Johnson en Nelson 1977,
Johnson 1980), Anderzijds beperkt het vinden van afwijkingen met
behulp van deze beide tests het aantal diagnosen sterk. Multiple sclerose,
neurolues, S.S.P.E., chronische cerebrale schimmelinfecties en granulo-
mateuze angiitis behoren dan nog tot de mogelijkheden (Johnson 1980).
Een verhoging van de igG index wijst op een toegenomen intrathecale
igG produktie (Sandberg-Wollheim 1975). In tegenstelling tot de ver-
wachtingen bleek er geen correlatie te bestaan tussen de igG index en
oligoclonale gammaglobulinebanden enerzijds en klinische parameters
als activiteit en duur van de ziekte, mate van invaliditeit en mate van pro-
gressie van de multiple sclerose anderzijds (Christensen et al. 1978). Het
"myelin basic protein" gehalte van de liquor lijkt daarentegen wel een
indruk te geven van de mate van demyelinisatie in het centrale zenuw-
stelsel (Cohen et al. 1980). Het vinden van sen verhoogd "myelin basic
protein" is echter niet specifiek voor multiple sclerose.

7 NEURORADIOLOGISCH ONDERZOEK BIJ MULTIPLE SCLEROSE

7.1 Myelografie

Bij verdenking op een spinaal gelocaliseerde afwijking kan myelografie
van groot belang zijn. Dit geldt met name voor patiënten, bij wie op
grond van een (langzaam progressieve) paraparese, gevoelsstoornissen
aan de benen en mictiestoornissen aan multiple sclerose wordt gedacht.
De diagnose multiple sclerose kan eerst dan gesteld worden, als een
extra- of intramedullair ruimte-innemend proces is uitgesloten (Bauer
et al. 1975). Slechts zelden zijn met myelografisch onderzoek bij multiple

| sclerose afwijkingen gevonden in hét spinale gebied; enkele patiënten
| : hadden bij myelografie een opvallende atrofie van het cervicale merg
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(Haughton et al. 1979); plaques zijn met behulp van deze onderzoek-
methode nooit aangetoond.

7.2 Angiografie

Hetgeen geldt voor de myelografie, gaat ook op voor de angiografie.
Cerebro-vasculaire afwijkingen en tumoren kunnen symptomen geven
welke vergelijkbaar zijn met symptomen, zoals die bij multiple sclerose
patiënten kunnen voorkomen. Ook bij die vormen van multiple sclerose,
waarbij de hersenstam is aangedaan, kan de noodzaak bestaan een andere
afwijking met behulp van een angiogram uit te sluiten (Bauer et al. 1975).
Ook met behulp van angiografie zijn nooit multiple sclerose plaques
aangetoond.

7.3 Pneumo-encefalografie

s; Hoewel de pneumo-encefalografie als onderzoekmethode grotendeels ver-
:/ drongen is door de computertomografie (o.a. Tans 1978), is vermelding

;j van de resultaten van dit onderzoek in deze opsomming op zijn plaats.
: • Dit is mede het geval daar tot de komst van de computertomografie het
]\' pneumo-encefalogram het onderzoek was, dat informatie verschafte over
i de grootte van het ventrikelsysteem, basale cisternen en de sulci.
| Er is één onderzoek bekend bij een groep multiple sclerose patiënten, bij
i wie systematisch een pneumo-encefalogram werd vervaardigd. Boudin en

Barbizet (1954) onderzochten 33 patiënten en vonden bij 30 een verwij-
" ding van het ventrikelsysteem. Dit werd ook waargenomen bij die patiën-
.•;, ten die — klinisch neurologisch — slechts laesies op spinaal niveau leken
I te hebben.

f.-.

|; 7.4 Isotopenscan

sg; Cohan et al. (1975) gaven een overzicht van de tot dat moment versche-
| nen publicaties over afwijkingen op de isotopenscan bij multiple sclerose

patiënten. Deze werden slechts bij een gering percentage patiënten ge-
vonden, ook wanneer er systematisch naar werd gezocht (Antunes et al.
1974). De patiënten met een verhoogde locale opname van het isotoop
waren allen in een exacerbatie van de ziekte (Gize en Mishkin 1970).
Follow-up onderzoek met de isotopenscan liet zien dat de afwijkingen

f-
l
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na enige tijd weer verdwenen (Murray en Veidlinger 1978); waarschijnlijk
is dit het gevolg van locale verstoringen van de bloed-hersenbarrière en
daaropvolgend herstel (Cohan et al. 1975).

7.5 Computertomografie

De aspecten van computertomografie bij multiple sclerose zullen apart
worden besproken (zie verder).

8 KLINISCH NEUROFYSIOLOGISCH ONDERZOEK

8.1 Electroencefalografie

Afwijkingen in het EEG zijn bij multiple sclerose patiënten te verwachten
bij plaques in de cortex of in subcorticale gebieden in de witte stof bij
een localisatie in subcortico-corticale baansystemen. Ook bij plaques
hoog in de hersenstam zou een afwijkend EEG kunnen worden gevonden
(Jasper et al. 1950). Door deze verscheidenheid van mogelijkheden voor
het ontstaan van afwijkingen is er geen EEG-afwijking, die als karakteris-
tiek voor de ziekte kan worden beschreven. Er zijn bij visuele interpretatie
van het EEG patiënten met een normale curve, met een licht diffuus
afwijkend EEG in de vorm van een onregelmatig grondpatroon en met
locale, soms ritmische trage activiteit (Feuerstein en Bensel 1974, Levic
1978, Danielczyk 1980).

Afwijkingen in het EEG komen vooral voor bij die patiënten, die in een
f; Schub van de ziekte verkeren (Jasper et al. 1950) en bij hen die reeds

1 langdurig ziek zijn (Danielczyk 1980). Mede doordat geen van de afwij-
\ Y k ingen specifiek voor mul t ip l e sclerose is, lijkt de rol van h e t E E G voor
JA' de d iagnos t iek gering. Mogelijk kan compu te rbewerk ing van h e t EEG
:% zoals met de methode beschreven door van Huffelen( 1980), afwijkingen
!•.' aan het licht brengen in de EEGs van patiënten, waarin met visuele in-
| spectie geen afwijkingen worden gevonden.
!• De functie, die het EEG kan hebben bij het vastleggen van de activiteit
| van de ziekte en het effect van therapie is nooit onderzocht.

8.2 Evoked responses

ft

8.2 Evoked responses

De aspecten van evoked responses bij multiple sclerose zullen apart
worden besproken (zie verder).
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9 COMPUTERTOMOGRAFIE
9.1 Aard van het onderzoek

Cormack heeft als eerste het principe aangegeven om met behulp van
röntgenstraling de dichtheid van weefsel te meten en hieruit een beeld
van dit weefsel te reconstrueren. In 1963 publiceerde hij de resultaten
van zjjn onderzoek, doch deze werden toen niet op hun juiste waarde
geschat: Onbekend met het onderzoek van Cormack ontwikkelde Houns-
field een vergelijkbare theorie, die uiteindelijk tot een praktisch bruik-
baar apparaat leidde. Samen met de radioloog Ambrose (1973) publi-
ceerde hij over de mogelijkheden in de neuroradiologie van deze nieuwe
röntgentechniek, die de naam computertomografie (CT) kreeg. (Voor
een overzicht van de ontwikkeling van computertomografie zie Di Chiro
en Brooks 1979.) In de acht jaar na de eerste publicaties heeft de com-
putertomografie een omwenteling in de radiologie gegeven. Het onder-
zoekgebied is na verdere technische ontwikkelingen sterk vergroot.
Evenredig hieraan is een groot aantal publicaties verschenen over de mo-
gelijkheden bij het onderzoek van de hersenen en sinds enige jaren ook
over de "whole body computertomography". Hiervoor wordt verwezen
naar de radiologische handboeken en vele CT-scan atlassen, die het licht
hebben gezien. In Nederland verschenen o.a. monografieën van Tans
(1978) over computertomografie bij intracraniële tumoren en bloedingen
en van Valk (1980) over computertomografie bij vasculaire stoornissen.
In essentie berust computertomografie op het onderzoek van weefsel met
röntgenstralen, welke echter niet door een röntgenfïlm, doch door stra-
lingsdetectoren worden opgevangen. Het te onderzoeken weefsel wordt
vanuit een groot aantal richtingen doorstraald; bij elke doorgang van de
röntgenstraal wordt de absorptie in het weefsel bepaald. Met behulp van
een computer is zo van een groot aantal kleine stukjes van het te onderzoe-
ken weefsel de dichtheid te berekenen. De gemeten relatieve röntgenab-
sorptie van elk stukje weefsel wordt geprojecteerd in een beeldmatrix en
zichtbaar gemaakt op een TV-monitor. Ook kleine verschillen in weefsel-
dichtheid, welke met de conventionele röntgenmethoden niet kunnen
worden aangetoond, zijn af te lezen uit de aldus verkregen beelden. Voor
meer details over de principes, welke ten grondslag liggen aan de com-
putertomografie, wordt verwezen naar de eerste publicaties van Houns-
field en Ambrose (1973).
Hoewel de CT-scan zonder verdere hulpmiddelen reeds informatie ver-
schaft over normale structuren en de daarin optredende pathologische
Veranderingen, werd gezocht naar een manier om de effectiviteit van het
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onderzoek nog verder op te voeren. Eén van deze methoden berust op
het intraveneus spuiten van een jodium-houdend contrastmiddel. De
dichtheid van het te onderzoeken (hersen) weefsel blijkt naast het water-
en vetgehalte sterk afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van stoffen
met een hoog atoomnummer (Torack et al. 1976). Een betrekkelijk
geringe jodium-concentratie in het weefsel kan op deze wijze al een hoge
dichtheid op de CT-scan geven. Aanvankelijk werd aangenomen dat het
ingebrachte jodium alleen intravasculair bleef; later is aangetoond dat in
het pathologisch veranderde hersenweefsel bij een verstoorde bloed-her-
senbarrière extravasatie van jodium plaatsvindt, zodat een dergelijk ge-
bied door een verhoogde dichtheid goed zichtbaar wordt (Gado et al.
1975).

9.2 Het onderscheid tussen witte en grijze stof

De dichtheid van het onderzochte hersenweefsel wordt in — van het fa-
brikaat van de CT-scan afhankelijke - eenheden uitgedrukt. De dichtheid
van water wordt steeds als 0 beschouwd. De eenheid van dichtheid, welke
in 1973 door Hounsfield werd ingevoerd is de zg. "E.M.I. eenheid".
De bevindingen van Torack et al. (1976), die aantoonden dat de dicht-
heid o.a. afhankelijk is van water- en vetgehalte van het onderzochte
weefsel, geven een theoretische basis voor het verschil in dichtheid., dat
op de CT-scan kan worden gevonden tussen grijze en witte stof. De witte
stof heeft een gemiddelde dichtheid van ca. 15 E.M.I, eenheden; de grijze
van ca. 19 E.M.I, eenheden (Ommaya et al. 1976, Weinstein et al. 1977,
Lane et al. 1978% In de praktijk blijkt dit verschil op de normale CT-scan
vaak niet goed zichtbaar als gevolg van een onnauwkeurigheid van ca.
0,5% (= 2,5 E.M.I, eenheden) welke bij computertomografie kan optre-
den. Bij de verdere technische ontwikkeling is dit percentage gedaald,
doch het geldt wel voor de voor deze studie gebruikte apparatuur.

. • Na intraveneuze toediening van contrastmiddel lopen de dichtheden van
grijze en witte stof verder uiteen en is onderscheid tussen beide vaak

/ goed mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in doorbloeding,
% waarbij de grijze stof meer bloed en daardoor meer intravasaal jodium per
| tijdseenheid toegevoerd krijgt dan de witte stof (Weinstein et al. 1977).

f 9.3 Computertomografie bij demyeliniserende ziekten

r Verschillende ziekten, welke als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat
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zij de cerebrale witte stof aantasten, blijken afwijkingen op de CT-scan
te geven. Huckman et al. (1977) en Carrol et al. (1977) wezen op gebie-
den van dichtheidsvermindering welke in de witte stof optreden bij pro-
gressieve multi-focale leucoencefalopathie en bij de ziekte van Schilder.
Bij kinderen, lijdende aan leucodystrofieën, zijn vaak grote, confluerende
dichtheidsverminderingen beschreven in de witte stof. Bij een actieve
demyelinisatie treedt daarin soms een reactie op na intraveneuze toedie-
ning van contrastmiddel (Eiben en Di Chiro 1977, Greenberg et al. 1977,
Robertson et al. 1977, Boltshauser et al. 1978, Willemse et al. 1978,
Quisling en Andriola 1979).
Een overzicht van de afwijkingen, welke bij een groot aantal — vaak zeld-
zame — demyeliniserende ziekten kunnen worden gevonden op de CT-
scan, werd door Lane et al. in 1978 samengesteld.

9.4 Computertomografie bij multiple sclerose

In 1975 beschreef New als eerste een gebied van verminderde dichtheid
op de CT-scan, gelegen in de cerebrale witte stof van een multiple sclerose
patiënt. Sindsdien zijn een aantal casuistische mededelingen (Huckman
et al. 1977, Delouvrier 1978) en enkele grote onderzoeken (zie tabel III)
gepubliceerd over de bevindingen met de CT-scan bij multiple sclerose
patiënten. Alle auteurs vonden kleine gebieden, welke gelocaliseerd waren

Tabel UI. CT-SCAN ONDERZOEK BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

'i. •

\ J

• \ ,

' l - '

1-
f-1
ter

auteur

Gyldenstcdt 1976
Jacobs en Kinkel 1976
Wütrichctal. 1976
Gala et al. 1978
Lane et al. 1978
Raduc en Kendall 1978
Aschoffetal. 1979
Hcrshey etal. 1979
Tritschler et al. 1979
de Weerd 1979**
Mikol et al. 1980

aantal
patiënten

110
34
60

100
18
49

100
66
33
23
60

normaal

20
19
30
28
10
21

47
5

10
!5

aantal CT-scans
atrofie

86
13
25
44

3
17
74
19
24
13
26

"plaques"

40*
6*

15
47*

5
11

14*
26*
10*
19

reactie op
contrast-
middel

0

1

2
2

6
10
0

10

— niet beoordeeld
* enkele van deze patiënten hadden ook "cerebrale atrofie" en zijn tevens in de kolom "atro-

fie" vermeld;
** reeds gepubliceerde eerste resultaten van dit onderzoek.
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in de witte stof, met een dichtheid tussen liquor en hersenweefsel in.
Op één observatie na (van der Velden et al. 1979) ging van deze gebieden
geen ruimte-innemende werking uit. Daarnaast waren op de CT-scans
mogelijk atrofische verschijnselen zichtbaar: verwijding van het ventrikel-'
systeem, sulci, fissura Sylvii en basale cisternen.
Slechts in twee van de genoemde series multiple sclerose patiënten werd
een verband beschreven tussen gegevens uit de anamnese en bevindingen
bij het klinisch neurologisch onderzoek enerzijds en gebieden van dicht-
heidsvermindering en atrofie op de CT-scan anderzijds (Tritschler et al.
1979, de Weerd 1979). Jacobs en Kinkel (1976), Cala et al. (1978),
Aschoff et al. (1979) en Hershey et al. (1979) vonden vaak een verwij-
ding van het ventrikelsysteem op de CT-scan bij patiënten met een lange
ziekteduur. De relatie met andere klinische parameters werd door hen
niet onderzocht.
In alle onderzoeken werd verondersteld dat de gevonden gebieden van
verlaagde dichtheid overeenkwamen met multiple sclerose plaques. In
enkele gevallen werd dit patholoog-anatomisch bevestigd (zie verder).

9.5 Computertomografie bij multiple sclerose na toediening van
contrastmiddel

Bij enkele van de onderzochte multiple sclerose pat iënten n a m na toe-
:'- diening van j od iumhoudende contrastvloeistof de dichtheid locaal toe tot

boven die van normaal hersenweefsel. Di t werd steeds gezien op die
'f- p laatsen, waar op de " n o r m a l e " CT-scan gebieden van verminderde dicht-
%. heid waren (Wütrich e t al. 1976, Cole en Ross 1977, Aita e t al. 1978,

Harding et al. 1978, Lane et al. 1978, Lebow et al. 1978, Sears et al.
(ƒ 1978 , Hershey et al. 1979 , Morariu e t al. 1980) .
I Van de onderzochte mult iple sclerose pat iënten kreeg slechts een deel
I van de pat iënten contras tmiddel toegediend; alleen in de serie van Trit-
I schier et al. (1979) werden alle pat iënten zowel vóór als na deze toedie-
!?•; ning onderzocht . De resul taten hiervan waren bij de verschillende auteurs

sterk wisselend (zie tabel III).

I-
m

9.6 Neuropathologische bevindingen en computertomografie bij
multiple sclerose patiënten

Vanaf het begin van de ontwikkeling van de computertomografie is de
goede correlatie tussen de aard en plaats van de radiologische afwijkingen
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en de bevindingen van de patholoog-anatoom opgevallen (o.a. Kistler
et al. 1975).
Over het algemeen wordt het aanvullend onderzoek bij multiple sclerose
patiënten in de eerste jaren van de ziekte verricht. Wanneer de diagnose
gesteld is, verplaatst de aandacht van de behandelend arts zich begrijpe-
lijkerwijs van de diagnostiek naar de sociale begeleiding en revalidatie
van de patiënt. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van het geringe aantal
publicaties over de correlatie tussen CT-scan bevindingen en neuropatho-
logisch onderzoek bij multiple sclerose. Er zijn vier casuistische mede-
delingen bekend van patiënten, die voor het overlijden CT-scan onder-
zoek ondergingen en bij wie de bevindingen op de CT-scan overeenkwa-
men met de afwijkingen, gevonden bij het neuropathologisch onderzoek
(Wütrich et al. 1976, Lane et al. 1978, Lebow et al. 1978, van der Velden
et al. 1979). Haughton et al. (1979) beschreven de overeenkomst tussen
de afwijkingen, welke werden gevonden bij CT-scan onderzoek dat direct
na het overlijden van de multiple sclerose patiënt werd verricht en de
bevindingen van de patholoog-anatoom. Multiple sclerose plaques met
een diameter van meer dan 0.7 cm bleken op de CT-scan goed zichtbaar
te zijn; sommige grotere plaques werden echter op de CT-scan niet als
zodanig herkend doordat verwarring met anatomisch normale structuren
optrad. De dichtheidsverminderingen, welke als plaque waren geduid
bleken dit ook in werkelijkheid te zijn.

10 EVOKED RESPONSES
10.1 Aard van het onderzoek

Het onderzoek van de sensibiliteit bij het klinisch neurologisch onder-
zoek is vaak moeilijk te objectiveren. De patiënt klaagt soms over sensa-
ties, welke bij neurologisch onderzoek niet terug te vinden zijn. Ook bij
het onderzoek van de visus en het gehoor zijn de klachten van de patiënt
vaak niet te objectiveren.
Caton (1875) publiceerde als eerste over veranderingen in het EEG na
prikkels van buitenaf. EEG-potentialen, die bij bewegingen en bij visuele
prikkeling konden worden opgewekt, zijn reeds door hem beschreven.
In de loop van de ontwikkeling van het EEG zijn vele, algemene reacties
beschreven welke als een "response" op prikkeling van buitenaf kunnen
worden beschouwd, zoals o.a. het verdwijnen van het alpharitme bij het
openen der ogen, de reactiviteit van het mu-ritme en het ontstaan van
K-complexen ten gevolge van een wekprikkel. Naast deze meer algemene

'v
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reacties in het EEG treden ook reacties na prikkeling van één der zintui- i
gen op. Daar deze de mogelijkheid geven functies, zoals hét gevoel, de
visus en het gehoor nauwkeurig te bestuderen en de werking van de baan-
systemen, die bij deze zintuigfuncties betrokken zijn te objectiveren, be-
staat hiervoor veel belangstelling. Ook de corticale verwerking van de
prikkels kan hiermee worden onderzocht.
Het onderzoek naar deze evoked responses is lange tijd bemoeilijkt ge-
weest door technische problemen. De responses gaan verloren in de ach-
tergrondactiviteit van het spontane EEG. Dawson (1947) ontwikkelde
een methode, berustende op fotografische superpositie, later (1951) een
methode met rekenkundige "averaging" om het achtergrondpatroon van "
het EEG uit te "middelen" en de evoked responses zichtbaar te maken. j
Deze laatste methode is de meest bruikbare gebleken en wordt in vele f
laboratoria toegepast. Voor een overzicht van de technische mogelijk- ]
heden wordt verwezen naar het Handbook of EEG and Clinical Neuro-
physiology (Rémond 1975) en publicaties van van der Tweel (1977 en
1980). \
In Nederland is reeds vroeg onderzoek uitgevoerd, dat gericht was op de ,.
waarde voor de kliniek van de evoked responses (o.a. van Balen 1960, >
Jonkman 1967, Oosterhuis et al. 1969, Posthumus Meyes 1969, de Haas '.)
1972), doch de praktische toepassing bleef lang beperkt tot een kleine
groep van geïnteresseerden. Na modificaties van de wijze van stimulatie
en registratie is voornamelijk onder invloed van Anglo-Amerikaanse
onderzoekers weer veel belangstelling vanuit de kliniek ontstaan en is een
groot aantal publicaties over de klinische toepassing van evoked responses
verschenen. Een.recent overzicht van de toepassingen is te vinden in de
drie handboeken van de hand van Desmedt (1977, 1977 en 1980), het ,;
handboek van Barber (1980) en het overzicht geschreven door Visser f
(1980). j
De klinisch het meest toegepaste evoked responses (E.R.) zijn die, welke ''•?.
ontstaan na visuele, somatosensorische en auditieve, prikkeling, afgekort •},
respectievelijk de V.E.R., de S.E.R. en de B.(rainstem)A.E.R. De V.E.R. J
wordt in de meeste laboratoria opgewekt door de patiënt te stimuleren 'i
volgens de "pattern reversal" methode (zie hoofdstuk IV) of door het §
geven van lichtflitsen. De S.E.R. ontstaat na stimulatie van een perifere f
zenuw; de B.A.E.R. na het aanbieden van "klik"-geluiden (voor een over- f
zicht zie Kamp 1975). g



iKj f i . ^^

23

10.2 Vroege en late responses

Zowel de V.E.R., de S.E.R. als de B.A.E.R. bestaan uit een aantal ele-
menten, welke zichtbaar zijn als potentiaaltoppen. De V.E.R. en de
S.E.R. worden beide gevormd door een zg. primair complex, gevolgd
door een tweede complex van potentialen (fig. 1). Het primair complex
bestaat uit potentialen, die na het geven van de prikkel in subcorticale
delen van het desbetreffende baansysteem zoals de thalamus worden ge-
genereerd en alleen na versterking en langdurige middeling van het sig-
naal op de scalp zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het laatste deel van
het primair complex wordt gevormd door de potentiaal, welke bij aan-
komst in de cortex wordt opgewekt. Het primair complex heeft veelal
een vaste configuratie (o.a. Cracco et al. 1979), in tegenstelling tot het
zg, secundair complex, dat ontstaat door activiteit in de cortex zelf en
dat beschouwd kan worden als verwerking van de aangevoerde zintuig-
prikkel. Het secundair complex blijkt aan variaties onderhevig, die onder
meer afhangen van de mate van alertheid, medicatiegebruik e.d. Door
de meeste onderzoekers wordt de B.A.E.R. beschouwd als het complex
potentialen, dat na acoustische prikkeling in de hersenstam en de thala-
mus wordt opgewekt en van de scalp wordt afgeleid. Hierbij worden dus
alleen de zg. far field potentialen bestudeerd (zie de reeds genoemde
handboeken).

100 200 240 S40 040 1340 ms*c

f

Fig. 1. Schematische voorstelling van een evoked response.
Visual evoked response (V.E.R.) na flitsstimulatie.
Primair complex: de potentialen, die ontstaan in subcorticale structuren tijdens de
geleiding van de informatie naar de cortex en de potentiaal, die ontstaat bij aankomst in
de cortex.
Secundair complex: de potentialen welke in de cortex worden gegenereerd tijdens de
"verwerking" van de aangeboden informatie (overgenomen van Ciganek 1961).
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Het hangt van de belangstelling van de onderzoeker af, welk deel van de
evoked response wordt gebruikt voor klinische toepassing of research.
Het primair complex van de V.E.R. en S.E.R. geeft een goed reproduceer-
bare maat van de geleiding van het zintuig tot aan de cortex en heeft
samen met de B.A.E.R. vooral toepassing gevonden bij die patiënten,
waarbij een stoornis in de geleiding van zintuigprikkels in het centrale
zenuwstelsel is opgetreden. Het tweede deel van de evoked response
geeft informatie over corticale functies en de mate, waarin deze kunnen
worden beïnvloed door veranderingen in de omgeving.

10.3 Normale waarden en plaats van ontstaan van de evoked responses

De normale waarden van latentietijden en amplituden van de potentialen,
waaruit de primaire complexen van V.E.R. en S.E.R. en de B.A.E.R. zijn
opgebouwd, zijn uit een aantal onderzoekcentra bekend (Jones 1977,
Kayed et al. 1978, Kjaer 1979, Pratt et al. 1979). Alle auteurs bevelen
aan om steeds onder standaardcondities normale waarden voor het eigen
laboratorium te bepalen bij een groep proefpersonen van voldoende om-
vang alvorens uitspraken over afwijkende evoked responses te doen.
Bij het bepalen van de normale waarden van evoked response parameters,
zoals latentietijden en amplituden, behoeft tussen ca. het vijfde en
zestigste levensjaar geen rekening gehouden te worden met de invloed
van de leeftijd. Bij jongere en oudere patiënten kunnen hierin — kleine -
veranderingen optreden (Goodin et al. 1978, Dorfman en Bosley 1979,
Visser 1980). Van enkele potentialen is de localisatie van generatie in
corticale en suöcorticale structuren, o.a. door het onderzoek met diepte-
electroden mogelijk. Helaas bestaat echter over de plaats van ontstaan
van de meeste potentialen geen éénduidige mening (Goff et al. 1977,
Allison et al. 1980, Lesèvre en Joseph 1980).

10.4 Geleiding door de witte stof

De B.A.E.R. en het primair complex van de V.E.R. en S.E.R. hebben de
laatste 5 jaar een belangrijke rol gekregen bij het onderzoek van mul-
tiple sclerose patiënten (Poser 1979, Brown et al. 1979). De laatste
potentialen van het primair complex van de V.E.R. en S.E.R. represen-
teren zeer waarschijnlijk de aankomst van de visuele of somatosensibele
informatie in de cortex. De latentietijden van deze potentialen geven der-
halve een geleidingstijd over het "perifere orgaan", respectievelijk oog en
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perifere sensibele zenuw, en de witte stof in het centrale zenuwstelsel.
Op deze wijze kan een onderzoek naar de functie van dat deel van het
centrale zenuwstelsel, dat bij multiple sclerose is aangedaan worden ver-
richt, hetgeen informatie geeft die op geen andere wijze is te verkrijgen.
De B.A.E.R. kan informatie geven over de functie van de witte stof,
gelegen in de hersenstam. Bij deze vorm van onderzoek geeft het verschil
in latentietijden tussen potentialen, welke perifeer, b.v. in de nervus
cochlearis, en welke meer centraal, b.v. in het corpus geniculatum mediale,
worden opgewekt, een beeld van de in de hersenstam gelegen centrale
gehoorbaan.

10.5 Visual evoked responses bij multiple sclerose

Richey et al. (1971) onderzochten de V.E.R. bij 50 multiple sclerose pa-
tiënten, waarbij zij lichtflitsen als stimuli gebruikten. Zij vonden bij 20
van de patiënten een afwijkende V.E.R.; opvallend was het aantal patiën-
ten dat — zonder ooit visuele symptomen gehad te hebben — toch een
V.E.R. met een te lange latentietijd had. De meest gebruikte methoden
van visuele stimulering zijn de flits- en de "pattern reversal" methode (zie
Kamp 1975). De gevoeligheid van het onderzoek lijkt bij de "pattern
reversal" methode het grootste (Halliday et al. 1972, Duwaer en Speck-
reyse 1978). Er wordt bij dit onderzoek gelet op te lange latentietijden,
vormafwijkingen en te grote verschillen in latentietijden van de V.E.R.
tussen beide ogen (Hoeppner et Lolas 1978). Vooral nadat de apparatuur
voor de "pattern reversal" methode in diverse uitvoeringen op de markt
gekomen is, zijn vele publicaties over afwijkende V.E.R. bij multiple
sclerose patiënten verschenen. Voor een overzicht van de onderzoeken
met behulp van de "pattern reversal" methode bij series multiple sclerose
patiënten zie tabel IV (gedeeltelijk overgenomen van Kayed et al. 1978
en verder aangevuld).

Alle auteurs waarschuwen dat, hoewel bij multiple sclerose patiënten v

vaak afwijkende V.E.R. voorkomen, deze afwijkingen niet specifiek voor i |
multiple sclerose zijn. Bij oogmedia- en retina-aandoeningen en functie- jf|
stoornissen in optische projectiesystemen, b.v. ten gevolge van tumoren ;'jp
en ischaemische veranderingen, kunnen afwijkende V.E.R. voorkomen. i |

I
10.6 Somatosensibele evoked responses bij multiple sclerose '%
De afferente, sensibele geleidingssnelheden van perifere zenuwen zijn bij i
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Tabel IV. V.E.R. (PRIMAIR COMPLEX) AFWIJKINGEN BIJ
MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

auteur

HalUdayetal. 1973
Asselman et al. 197S
Lowitzsch et al. 1976
Celesia en Daly 1977
Chain et al. 1977
Hennerici et al. 1977*
idem3

Matthews et al. 1977
Collins et al. 1978
Duwaer en Speckreyse 1978
Kayedetal. 1978
NUssonl9784

idem5

Shahrokhi et al. 1978
Mauguière et al. 1979
Trojaborg en Petersen 1979
Chiappa 1980
Kjaer 1980
Mastaglia et al. 1980

aantal
patiënten

51
51

135
53
43
57
57

186
98
18
60
38
38

149
58
50

349
100
186

clin.def.

94%
72%
82%
78%

100%
57%
86%
75%
78%

100%
92%
78%
84%
82%
80%
96%
81%

100%
85%

M.S.
probable1

100%
67%
60%
33%

100%
57%
93%
58%
50%
64%
61%
90%
90%
52%
50%
58%
52%
—
39%

possible1

83%
19%
65%
60%
65%
35%
75%
38%
23%
50%
39%
30%
70%
28%
50%
20%
20%
—
22%

neuritis
retrobulbaris

100%
84%

100%
—

100%
100%
100%
81%
—
83%

100%
92%
92%
91%
—
96%
96%
98%
—

niet onderzocht
indeling van McAlpinc
"schaakbord" stimulus
stimulatie met rechthoeken
"schaakbord" mechanisch verplaatst
oplichtende L.E.D.'s

|

multiple sclerose normaal (Conrad en Bechinger 1969), hetgeen gedeelte-
lijk wordt bevestigd door het onderzoek van Eisen en Nudleman (1978)
en van Dorfman en Bosley (1979). Deze auteurs vonden normale laten-
ties voor de F-waves van perifere zenuwen van multiple sclerose patiën-
ten. De vertraging in de latentietijden van S.E.R.-potentialen, welke bij
multiple sclerose patiënten na prikkeling van de N. medianus en de N.
tibialis kan optreden, wordt derhalve waarschijnlijk veroorzaakt door
een vertraagde geleiding in het centrale zenuwstelsel. De vertraging in
geleiding vindt waarschijnlijk plaats in de achterstrengen, lemnisci media-
les en de thalamo-corticale banen; mogelijk speelt het spinothalamisch
systeem ook een rol (Posthumus Meyes 1969, Chiappa et al. 1980).
Voor het onderzoek kan worden afgeleid vanaf de scalp en vanuit de nek.
Die potentialen van het primair complex van de S.E.R., die bij afleiding
vanaf de scalp zichtbaar zijn, geven de "aankomst" van de prikkel weer
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in de cortex (zie eerder). Afleiding ter hoogte van de nek maakt die po-
tentialen zichtbaar, welke cervicaal, in de medulla oblongata en mogelijk
ook in de thalamus worden gegenereerd. Te lange latentietijden of af-
wezigheid van de S.E.R. bij multiple sclerose patiënten geeft informatie
over dysfunctie van delen van de somatosensibele banen (Small et al.
1978). Voor een overzicht van enkele series multiple sclerose patiënten,
waarby onderzoek is verricht naar afwykirigen in het primair complex
van de S.E.R., wordt verwezen naar tabel V.

Tabel V. S.E.R. (PRIMAIR COMPLEX) AFWIJKINGEN BIJ MULTIPLE SCLEROSE
PATIËNTEN (Stimulatie van de N. Medianus)

auteur aantal afwijkende S.E.R.
patiënten cervicaal scalp cervicaal

en/of scalp

Bakeretal. 1968
Namerow 1968
Mastaglia et al. 1977
Small et al. 1978
Eisen et al. 1979
Trojaborg en Petersen 1979
Chiappa 1980

91
40
82

126
80
50
80

—
—

52%
59%
71%
—
—

76%
74%
38%
—

62%
—
—

76%
74%
56%
—

77%
60%
60%

— niet (apart) onderzocht

Enkele van de auteurs geven hun bevindingen weer bij de verschillende
klinische vormen van multiple sclerose (zie eerder). Het lijkt, dat bij die
multiple sclerose patiënten,'waarbij de diagnose klinisch het meest waar-
schijnlijk is, ook de meeste afwijkende S.E.R. voorkomen. Ook echter
wanneer de diagnose minder zeker is en ook bij patiënten bij wie in het
geheel geen sensibiliteitsstoornissen zijn te vinden, is de S.E.R. vaak af-
wijkend (o.a. Small et al. 1978, Chiappa 1980).

10.7 Brainstem auditory evoked responses bij multiple sclerose

Jewett et al. (1970) beschreven potentialen met zeer kleine amplituden,
welke in de eerste tien milliseconden na het geven van een gehoorsprikkel
in de vorm van een klik van het mastoid konden worden afgeleid. Uit
studies van Buchwald en Huang (1975) bij de kat en uit klinische obser-
vaties bij de mens (Stockard enRossiter 1977) is de meest waarschijnlijke
plaats van generatie van deze potentialen bekend. Alle, behalve de eerste,
liggen in de hersenstam en de thalamus. Het onderzoek van de B.A.E.R.
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kan zo hulp bieden bij de localisatie van pathologische processen in de
hersenstam. Ook multiple sclerose plaques in de hersenstam zijn met
deze techniek te localiseren. Evenals de V.E.R. en de S.E.R. speelt de
B.A.E.R. een rol by het ontdekken van laesies, die op klinische gronden
niet worden vermoed. Bij sommige multiple sclerose patiënten laat het
B.A.E.R. onderzoek verlengde latentietijden zien van de diverse poten-
tialen, waaruit zij is opgebouwd; de meeste afwijkingen worden echter
gevonden in de vorm van onregelmatige, zeer slecht reproduceerbare
B.A.E.R. (Nodar 1980).
Voor een overzicht van enkele series multiple sclerose patiënten, bij wie
de B.A.E.R. werden onderzocht, zie tabel VI.

Tabel VI. B.A.E.R. AFWIJKINGEN BIJ ENKELE SERIES
MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

auteur

Stockard et al. 1977
Mogensen en Kristensen 1979
Beigamasco et al. 1980
Chiappa et al. 1980
Kjaer 1980
Maurer et al. 1980
Robinson en Rudge 1980
Stockaid en Sharbrough 1980

aantal
patiënten

100
24
20

202
121
47

114
135'

afwijkend

65%
83%
60%
32%
68%
62%
57%
25%

B.A.E.R.
afwijkend zonder klini-

sche hersenstamafwijking

53%(n = 70)
83% (n = 6)
25% (n = 14)
21%(n = 71)
55% (n = 29)
16%(n = 6)
37%(n = 71)
25% (n = 135)

; * Geen van deze patiënten had een anamnese of symptomen wijzend op een aandoening van de
K' hersenstam.

> 10.8 Gecombineerde onderzoeken

i; Paty et al. (1980) bepleitten onderzoek van de multiple sclerose patiënt
t met zowel V.E.R. als S.E.R.. Bij 98% van de patiënten, brj wie de diag-
r nose multiple sclerose "clinically definite" was, was tenminste één van
;; beide afwijkend. Daartegenover staat hun bevinding dat bij 79% van pa-
| tiënten met neurologische symptomen, berustende op andere aandoenin-
| gen dan multiple sclerose, ook een afwijkende V.E.R. of S.E.R. aanwezig
fe was. De geringe specificiteit van het evoked response onderzoek voor
H' multiple sclerose wordt hiermee onderstreept. Ook Kjaer (1980) en
| Chiappa (1980) benadrukten het belang van gecombineerd gebruik van
p de drie evoked response onderzoeken. Laatstgenoemde vond bij 70
H multiple sclerose patiënten in 63% een op klinische gronden niet ver-
jjl wachte laesie in het visuele, somatosensibele of auditieve systeem.
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10.9 De veranderingen van de evoked responses in het beloop van
de tijd

De symptomen van multiple sclerose kunnen in de loop van de tijd sterk
wisselen. Het is — mede gezien het grote aantal studies naar de diagnos-
tische waarde van evoked responses — verwonderlijk dat er slechts een
gering aantal publicaties is over de veranderingen, die in de evoked re-
sponses in de loop van de tijd kunnen ontstaan. Er zijn enige casuistische
mededelingen bekend (Namerow 1968, Asselman et al. 1975, Kjaer 1980,
Rosen et al. 1980), waarin herstel van de evoked responses na een mul-
tiple sclerose Schub of neuritis retrobulbaris werd beschreven. Bij deze
enkele patiënten traden — ten opzichte van het klinisch herstel — de ver-
anderingen in de evoked responses steeds later op. Tot nu toe zijn drie
series patiënten bekend (Robinson en Rudge 1978, Matthews en Small
1979, Dienef en Scheibier 1980), die twee of meerdere malen met evoked
responses zijn onderzocht. In de B.A.E.R. traden tijdens de Schub bij
enkele patiënten veranderingen op, welke echter geen correlatie hadden
met de klinische (hersenstam-)symptomen. De V.E.R. bleek — zij het
met vertraging — de klinische visuele symptomen te volgen. Van een aan-
tal patiënten ging de S.E.R. in een Schub achteruit; ook bij goede klini-
sche verbetering van de sensibiliteit trad bij hen geen S.E.R. verbetering
op.

Ondanks de oproep van Brown et al. (1979) om de evoked responses te
gebruiken bij de evaluatie van het effect van therapie bij multiple sclerose,
zijn hierover geen prospectieve studies van enige omvang bekend.

',' 10.10 Neuropathologische bevindingen en evoked responses bij mul-
., \, tiple sclerose patiënten

Vi De l i te ra tuur over de relatie tussen evoked responses en patholoog-ana-
•ïj tomische bevindingen is zeer beperkt. Studies bij proefdieren (Schramm
j f et al. 1979) lieten zien da t bij experimenteel aangebrachte ruggemerglet-
i)i sels de S.E.R. verdwijnt en in een deel van de gevallen na enige tijd in
| ; afwijkende vorm weer terugkeert . Tussen de mate van dit herstel en de
| g patholoog-anatomische afwijkingen kon echter geen correlatie worden
É | gevonden.
f! Bij multiple sclerose patiënten is slechts één publicatie verschenen over
j | de overeenkomst tussen de localisatie van een plaque op basis van evoked
| v response onderzoek en de plaats van de afwijkingen, gevonden bij de
jÉ obductie (Matthews en Esiri 1979).

I
§
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11 SAMENVATTING VAN HET HOOFDSTUK

Bij verdenking op multiple sclerose bestaat voornamelijk na het optreden
van de eerste symptomen behoefte aan aanvullend onderzoek, waarvan
de resultaten specifiek zijn voor multiple sclerose. Een dergelijke test is
tot nu toe niet gevonden. Liquoronderzoek en computertomografie kun-
nen aanwijzingen geven voor het bestaan van demyelinisatie van de witte
stof, welke op geen andere manier tijdens het leven van de patiënt kan
worden aangetoond. Evoked response onderzoek geeft de mogelijkheid
stoornissen in de functie van de witte stof aan te tonen. Liquoronder-
zoek noch evoked response onderzoek geven echter resultaten, welke
specifiek zijn voor multiple sclerose. Van de computertomografie is dit
niet voldoende onderzocht. Dit geldt ook voor de relatie tussen com-
putertomografie en evoked response bevindingen enerzijds en klinische
bevindingen bij multiple sclerose patiënten anderzijds en de rol, die
evoked responses bij het vervolgen van het beloop van de ziekte kunnen
vervullen. Publicaties over de correlatie van computertomografie en
evoked response bevindingen met neuropathologische afwijkingen zijn
beperkt gebleven tot een klein aantal casuistische mededelingen.
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Hoofdstuk III

COMPUTERTOMOGRAFIE VAN DE KERSENEN BIJ
MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van CT-scan onderzoek by een serie
van 100 multiple sclerose patiënten worden beschreven. Zij dienen als
uitgangspunt voor onderzoek naar de waarde van de CT-scan bij het
stellen van de diagnose multiple sclerose en voor het onderzoek naar het
verband tussen röntgenologische en klinische bevindingen bij deze pa-
tiënten.

2 ONDERZOCHTE PATIËNTEN EN METHODEN

2.1 Patiënten

2.1.1 Multiple sclerose patiënten

Het onderzoek betrof 100 achtereenvolgende multiple sclerose patiën-
ten, die van 1976 tot 1979 in de Valerius Kliniek te Amsterdam en
in de Ursula Kliniek te Wassenaar werden geobserveerd. Voor de ge-
slachts- en leeftijdsverdeling zie tabel I.

Tabel J.

100 patiënten (57 vrouwen, 43 mannen)
leeftijdsverdeling: range 20- 70 jaar

leeftijd (jr.)

aantal

20-29 30-39

12 31

PATIKNTl'N

40-49

27

50-59

18

60-70

12

De diagnose multiple sclerose werd aan de hand van de klinische kriteria,
zoals vermeld door McDonald en Halliday (1977) (zie hoofdstuk II)
gesteld. Op deze klinische gronden varieerde de mate van zekerheid van
de diagnose van "clinically definite" tot "suspected" (zie tabel II).
Het neurologisch onderzoek, waarop deze indeling werd gebaseerd, ge-
schiedde door de auteur. Zowel bij patiënten, waarbij de diagnose
"clinically definite" was, als bij hen, van wie de diagnose multiple sclerose
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Tabel II. KLINISCHE DIAGNOSE
(kritcria van McDonald en Halliday)

Aantal patiënten 100

Clinically definite 60
Early probable/latent 11
Progressive probable/possible 19
Suspected 10

op klinische gronden minder zeker was, werd uitgebreid aanvullend
onderzoek verricht. De diagnose multiple sclerose werd bij vele patiënten
gesteund door liquor-afwijkingen. Tevens werden andere aandoeningen
met vergelijkbare symptomen zo goed mogelijk uitgesloten, bijvoorbeeld
met behulp van angiografie bij verdenking op een cerebraal gelocaliseerde
laesie of myelografie bij patiënten, welke zich presenteerden met een
paraparese.

2.1.2 Klinische parameters

De gegevens, verkregen uit het klinisch neurologisch onderzoek, werden
vastgelegd en ingedeeld naar de symptomen-complexen, zoals beschreven
door Kurtzke (1965), d.w.z. functiestoornissen van de pyramidebanen,
sensibele systemen, cerebellum, hersenstam en visuele systemen; mictie-
en defaecatiestoornissen en psychiatrische symptomen. De mate van
invaliditeit van de patiënt werd vastgelegd met gebruikmaking van de
Disability Status Scale (Kurtzke, 1965, zie hoofdstuk II). Het verloop
en de duur van de ziekte werden beschreven aan de hand van anamnes-
tische gegevens. Er waren patiënten met een ziektebeeld gekarakteriseerd
door Schübe (kriteria voor een Schub volgens Schumacher et al. 1965),
waarbij de meest recente Schub minder dan 2 jaar tevoren had plaatsge-
vonden, patiënten met een primair chronisch progressief verloop van de
ziekte en patiënten waarbij de ziekte een difasische beloopsvorm had,
d.w.z. eerst Schübe en daarna een chronische progressie of stationair zijn
van de ziekte (zie tabel III).

2.1.3 Patiënten met neurologische aandoeningen lijkende op mul-
tiple sclerose

Naast het onderzoek bij de multiple-sclerose patiënten isCT-scan onder-
zoek verricht bij patiënten met symptomen, welke niet door multiple
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Tabel III. ZIEKTEDUUR EN BELOOP VAN DE ZIEKTE

Ziekteduur: range 0 - 3 8 jaar

ziekteduur (jr.) 0-3 4-6

aantal 31 15

7-9

9

10-12

6

aantal

44
25
31

13-15

8

16-18

6

19-21

6 19

Beloop ziekte

Recente Schübe
Chronisch progressief
Difasisch verloop (zie tekst)

sclerose werden veroorzaakt, doch waarbij multiple sclerose in de dif-
ferentiaal-diagnose voorkwam. De symptomen-complexen, genoemd door
Kurtzke, fungeerden ook hier als leidraad. De leeftijden in beide patiën-
tengroepen kwamen ongeveer overeen. De groepen multiple sclerose
patiënten met functiestoornissen van pyramidebaan, sensibele systemen
en met stoornissen in mictie en defaecatie, klinisch t.g.v. een spinale
laesie, werden vergeleken met patiënten met andere neurologische aan-
doeningen, waarbij een laesie op spinaal niveau aanwezig was. Tevens
werden de CT-scans vergeleken van multiple sclerose patiënten en van
patiënten met andere neurologische aandoeningen met symptomen welke
het gevolg waren van laesies in het cerebellum en de hersenstam.

2.2 Computertomografie

De CT-scans werden gemaakt met behulp van een E.M.I. scanner, MK.I
(Ursula Kliniek, Wassenaar) en een C.G.R. scanner, type N.D. 8000
(Valerius Kliniek, Amsterdam). Voor enkele gegevens over de wijze van
uitvoering van de CT-scan en enkele technische details zie tabel IV.
De CT-scans werden beoordeeld op grond van de gemaakte foto's. Bij
een aantal patiënten waren ook zg. print-outs van de door de computer
berekende dichtheden beschikbaar. Beoordeling van foto's en print-outs
vond plaats op de volgende punten: wijdte van het ventrikelsysteem,
plaats en vorm van het ventrikelsysteem, corticale atrofie, dichtheidsver-
anderingen en de reactie na intraveneuze toediening van contrastmiddel.

2.2.1 Wijdte van het ventrikelsysteem

Bij alle patiënten werd zowel in absolute zin de wijdte van het ventrikel-
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Tabel IV. COMPUTERTOMOGRAFIE

I

E.M.I. Mk.I. C.C.R, N.D. 8000

matrix
pixels
windowlevel
windowwidth
verkleiningsfactor* *
uitgangsstand***

160x160
(1,5 x I ,5)x8ofxl3mm
18 E.M.I. units*
40 E.M.I, units
3,5
vlak door orbitarand en
porus acusticus extemus

256 x 256
( I x l ) x 3 o f x 8 o f x 9 m m
35-45 CGR units
60-180 CGR units
3,2
idem+15°

* 1 E.M.I. unit = 2 C.G.R. units
** Faktor, waarmee op de foto gemeten afstand vermenigvuldigd moet worden om de afstand

in werkelijkheid te berekenen.
*** Vanuit de uitgangsstand werden opeenvolgende sneden gemaakt met het vlak parallel aan

dat van de uitgangsstand.

systeem bepaald als ook de verhouding van de wijdte van het ventrikel-
systeem tot de grootte van het hoofd. Op de CT-scans werd de afstand
in millimeters gemeten tussen de wanden van beide voorhoornen ter
hoogte van het meest frontale punt (fig. I: a) en de afstand tussen de
ventrikelwanden ter hoogte van het midden van beide capita van de nuclei
caudati (fig. 1: b). Daar van de gebruikte CT-scanners de verkleiningsfac-
tor bekend was (zie tabel IV) konden deze maten omgerekend worden tot
de werkelijke maten van het ventrikelsysteem. Bij elkaar opgeteld geven
zij een maat (het getal van Huckman) voor de grootte van het ventrikel-
systeem (Huckman et al. 1975, Peiftï at al. 1978). De hoogste waarde
van het getal van Huckman welke nog als normaal beschouwd wordt is
55 mm. (Huckman et al. 1975, Gyldenstedt en Kosteijanetz 1976,
Gawler et al. 1976). Door het "partial volume effect", dat tijdens het
maken van een CT-scan bij aangrenzende structuren met verschillende
dichtheid optreedt (o.a. Gawler et al. 1975) moet bij het meten van grote
structuren, zoals de frontale hoornen, rekening worden gehouden met
een fouten-marge van ca. 10% naar beide zijden (Cala et al. 1978).
De wüdte van het ventrikelsysteem kan ook in relatie tot de grootte van
het hoofd worden bepaald; één der meest gebruikte maten is de Evans
ratio (a/c, zie fig. 1) (Evans 1942, Gawler et al. 1976, Hahn en Rim 1976,
Gyldenstedt en Kosteijanetz 1976). De Evans ratio wordt bij het pneumo-
encefalografisch onderzoek als normaal beschouwd indien zij onder 0,31
blijft (Evans 1942, Engesedt en Skraestad 1974), hetgeen bij computer-
tomografie eveneens als normaalwaarde is aanvaard (Gawler et al. 1976,
Hahn en Rim 1976, Penn et al. 1978).
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Fig. 1. Beoordeling van de wijdte van het ventrikelsysteem
a + b: getal van Huckman
a/c : F.vans ratio.

Daar door de geringe breedte van de 3e en 4e ventrikel bij metingen
op de CT-scan het "partial volume effect" de gemeten waarde ernstig beih-
vloedt, werd de grootte van deze ventrikels slechts geschat en niet betrok-
ken bij het oordeel over de grootte van het gehele ventrikelsysteem. Op
de door ons beoordeelde CT-scans worden normale temporale hoornen
niet gezien (Gawler et al. 1976); indien zij toch goed zichtbaar waren op
de CT-scan, werd dit deel van het ventrikelsysteem derhalve als verwijd
beschouwd. Wanneer zowel het getal van Huckman als de Evans ratio
een te hoge waarde hadden, beschouwden wij het ventrikelsysteem als
te wijd en beoordeelden dit als "centrale atrofie".
Een uitzondering op deze strenge kriteria voor centrale atrofie werd ge-
maakt voor patiënten met een naar verhouding klein hoofd (Evans ratio
> C,34 en een nog juist normaal getal van Huckman) en een naar ver-
houding groot hoofd (sterk verhoogd getal van Huckman, > 66 mm en
een nog juist normale Evans ratio). Bij deze patiënten (n = 4) werd het
ventrikelsysteem als te wijd beoordeeld.
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2.2.2 Plaats en vorm van het ventrikelsysteem

De plaats op de CT-scan van de mediane structuren: glandula pinealis,
septum pellucidum en 3e en 4e ventrikel werd beoordeeld, evenals de
symmetrie t.o.v. de mediaanlijn. Tevens werd gelet op de plaats en op
symmetrische ligging t.o.v. de mediaanlijn van de plexus choroideus en
eventuele compressie van het ventrikelsysteem.

2.2.3 Cerebrale sulci

Nog meer dan bij het geven van een oordeel over smalle delen van het
ventrikelsysteem kan het "partial volume effect" de onderzoeker parten
spelen bij het oordeel over de cerebrale sulci. Het meten van de breedte
van de cerebrale sulci (Huckman et al. 1975) lijkt een betrouwbare me-
thode, doch kan tot fouten van meer dan 100% leiden (Cala et al. 1978).
Voor het oordeel over deze sulci gebruikten wij derhalve de semi-kwanti-
tatieve methode van Meese et al. (1976). Bij deze methode geldt het
aantal sulci, zichtbaar op de één na hoogste CT-scan snede als maat voor
"corticale atrofie". Indien op deze snede, gemaakt met de ook door ons
gebruikte CT-scan, meer dan 5 sulci zichtbaar zijn, duidt dit op de aan-
wezigheid van "corticale atrofie". Naast de beoordeling van de sulci werd
ook de breedte van de fissura Sylvii in dit oordeel betrokken. Indien de
fïssura Sylvii op de CT-scan goed zichtbaar was, werd zij als te breed be-
schouwd. Een absolute waarde, gemeten in mm. (Fukuyamaet al. 1979)
leek^iierbij eveneens niet op zijn plaats. De aanwezigheid van op de CT-
scan zichtbare cerebellaire sulcï werd bescheuwd-als teken van cerebel-
laire atrofie.

2.2.4 Dichtheidsveranderingen

Naast centrale en corticale atrofie werd op de CT-scans gezocht naar ge- ;';
bieden met veranderde dichtheid t.o.v. het omringende hersenweefsel. ^
Aanvankelijk werden hiervoor de zg. print-outs gebruikt. Daar bleek dat |
de hierop zichtbare afwijkingen goed overeenkwamen met de afwijkin- f
gen welke op de foto's werden gezien (fig. 2a en fig. 2b) vond verder f
alleen de minder tijdrovende beoordeling vanaf de foto's plaats. De gebie- f
den met een dichtheid verschillend van het omringende hersenweefsel |
moesten een werkelijke grootte hebben van minimaal 0,5 x 0,5 cm. Zo- J
wel van dichtheidsvermeerderingen als dichtheidsverminderingen bepaal- i
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fig. 2a

f

fig. 2b

Fig. 2 Vergelijking van de print-out en
de fotografische afbeelding van
de CT-scan

Fig. 2a. Print-out. De linker achterhoorn
van het vcntrikclsystcem is zicht-
baar. Aangrenzend hieraan be-
vindt zich een aantal gebieden
met een dichtheid kleiner dan
die van de witte stof (minimale
dichtheid 13 l'-.M.I. units).

Fig. 2b. Fotografische afbeelding: op de-
zelfde plaats als op de print-out
zijn gebieden met een vermin-
derde dichtheid zichtbaar (pijl).



38

den wij de plaats in het cerebrum, de plaats in witte of grijze stof (fig. 3)
en het ruimte-innemend effect van een dergelijk gebied, waarbij gelet
werd op compressie of verplaatsing van omliggende cerebrale structuren.
Tevens werd getracht een schatting te maken van de grootte van deze ge-
bieden van dichtheidsveranderingen en werd gelet op wisselingen in
dichtheid binnen een dergelijk gebied. Bij gebieden met een afgenomen
dichtheid beoordeelden wij naast de dichtheid t.o.v. hersenweefsel ook
die t.o.v. liquor.

2,2.5 Contrastmiddel

Van de serie van 100 multiple sclerose patiënten, die met de CT-scan
werden onderzocht, werd het onderzoek bij 33 patiënten herhaald na
intraveneuze toediening van een contrastmiddel. Het betrof patiënten in
alle diagnostische categorieën van multiple sclerose, zoals in hoofdstuk II
zijn beschreven. Na afsluiting van dit onderzoek werd één patiënte, die
dus buiten de beschreven serie van 100 patiënten valt, verscheidene malen
met de CT-scan onderzocht, zowel vóór als na toediening van contrast-
middel. Dit longitudinale onderzoek viel samen met een periode, waarin
een exacerbatie van de multiple sclerose plaatsvond en de patiënte medi-
camenteus werd behandeld. De veranderingen, die in de loop van de tijd
bij deze patiënte in de CT-scans optraden, werden gecorreleerd met de
bevindingen bij het klinisch neurologisch- en het liquor-onderzoek.

fig. 3a fig- 3b
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fig. 3c fig. 3d

fig. 3e

Fig. 3. De locatie van witte en grijze stof in de hersenen
a, b, c, Op deze hersensneden, die overeenkomen met de "sneden", zoals die bij computer-
d, e tomografie worden gemaakt is de ligging van witte en grijze stof goed te zien. 'V-i

Tevens werd gelet op een mogelijk effect van de behandeling op de af-
wijkingen op deCT-scan. Ook bij de groep van 33 patiënten werd getracht
een verband tussen klinische en röntgenologische afwijkingen te vinden.
De patiënten kregen via snelle intraveneuze infusie resp. 60 cc Urombrine®
420 (Wassenaar) of 80-150 cc Isopaque® 440 (Amsterdam) toegediend.

If
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Het merendeel van de patiënten ervoer een gevoel van warmte in het
hoofd; bij twee traden ernstiger verschijnselen op in de vorm van een
collaps.
De CT-scans van de onderzochte patiënten werden gemaakt en beoordeeld
zoals hierboven is beschreven; het effect van het contrastmiddel op
reeds op de normale CT-scan zichtbare dichtheidsverminderingen werd
op de foto's beoordeeld. Tevens werd erop gelet in hoeverre alleen con-
trasttoediening zichtbare veranderingen in dichtheid van het hersenweef-
sel veroorzaakte.

2.3 Neuropath ologisch onderzoek

Uit de serie van 100 multiple sclerose patiënten zijn twee patiënten over-
leden. Respectievelijk één (patiënt A) en ca. twee weken (patiënte B) voor
het overlijden werden CT-scans gemaakt. De beoordeling van deze onder-
zoeken geschiedde zoals eerder is vermeld.
De obductie vond binnen 24 uur na het overlijden plaats. Het cerebrum
werd gefixeerd in formaldehyde 5% en na enige weken verder bewerkt.
Na fixatie werd het cerebrum van beide patiënten gesneden in een rich-
ting, die zo goed mogelijk overeenkwam met de CT-scan doorsneden,
waarna macroscopische beoordeling plaatsvond.
Enkele gebieden uit het cerebrum van patiënte B, welke bij het macros-
copisch onderzoek eruit zagen als multiple sclerose plaques, werden mi-
croscopisch onderzocht. Er werden kleuringen gedaan met haematoxy-
line-eosine en volgens de methode van Klüver (myeline-kleuring) en die
van Bodian (axönen-kleuring).

2.4 Statistische bewerking

Tenzij anders vermeld, vond statistische bewerking van de gegevens plaats
met behulp van de chi-kwadraat toets, 'waarbij het toetsresultaat als
significant werd beschouwd als de overschrijdingskans p < 0.05 was.

3 RESULTATEN

3.1 CT-scan bevindingen
3.1.1 Wijdte van het ventrikelsysteem

Het getal van Huckman, de afstand in millimeters tussen de meest fron-

ff
i



41

Fig. 4. Verwijding van het ventrikelsysteem op de CT-scan
Verwijding van het vcntrikelsysteem (a+ b = 75 mm; a/c = 0.31).

taal gelocaliseerde punten van beide voorhoornen, vermeerderd met de
afstand in millimeters van beide ventrikelwanden ter hoogte van het
midden van beide capita van de nuclei caudati (fig. 4) was bij 45 van de
100 patiënten hoger dan de als bovengrens van normaal aangenomen
55 mm (tabel V). Bij 14 patiënten was deze waarde zelfs hoger dan 70
mm, hetgeen als sterk afwijkend wordt beschouwd.
De Evans ratio was bij 62 patiënten kleiner dan of gelijk aan de nog als
normaal beschouwde waarde van 0,30; 38 patiënten hadden een Evans
ratio hoger dan 0,30 (tabel VI). De Evans ratio en het getal van Huckman
vielen bij 35 patiënten beide in het pathologische gebied. Met inachtname
van de kriteria bij patiënten met een zeer klein of zeer groot hoofd (zie
methoden) hadden in totaal 39 patiënten centrale atrofie. Hoewel door

Tabel V. CF.NTRALF ATROFH/.GKTAL VAN HUCKMAN

Getal van Huckman (mm.) Aantal patiënten
(range 31-88 mm) (n = 100)

31-43 21
44 - 55 34
56-70 31
71-88 14

normaal: getal van Huckman < 55 mm.
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het "partial volume effect", dat bij computertomografie optreedt, de me-
ting niet betrouwbaar is, leken de 3 e en 4e ventrikel steeds ongeveer een
grootte te hebben, welke in verhouding stond tot de wijdte van de zij-
ventrikels. De temporaalhoornen waren op enkele van de CT-scans goed
zichtbaar en moeten dus als verwijd worden beschouwd. Dit was steeds
het geval bij patiënten, bij wie ook het getal van Huckman en de Evans
ratio te hoog waren.

Tabel VI. CENTRALE ATROFIE; EVANS RATIO

Evans ratio
(range 0,16-0,43)

0,16 - 0,24
0,25-0,27
0,28-0,30
0,31-0,33
0,34-0,36
0,37-0,43

normaal: F.vans ratio < 0,30

Aantal patiënten
(n= 100)

17
25
20
23
9
6

,.; 3.1.2 Plaats en vorm van het ventrikelsysteem

p De mediane structuren, zichtbaar op de CT-scan (glandula pinealis, sep-
H. turn pellucidum en 3e en 4e ventrikel) waren op geen van de CT-scans

verplaatst. Compressie van het ventrikelsysteem werd niet gezien; de
ï vorm van de ventrikels was steeds ongeveer symmetrisch.

3.1.3 Cerebrale sulci

Bij 40 patiënten werden meer dan 5 sulci geteld op de één na hoogste
CT-scan snede, geduid als corticale atrofie (fig. 5 en tabel Vil). Zowel bij
de patiënten met meer dan 5 zichtbare sulci als bij hen bij wie er minder
geteld werden, waren patiënten met een fissura Sylvii, die op de CT-scan
goed zichtbaar was, wijzend op verwijding. Dit kwam - meestal dubbel-
zijdig — voor bij 17 patiënten. In totaal waren er 47 patiënten met een
corticale atrofie met meer dan 5 zichtbare sulci en/of een verwijding van
de fissura Sylvii. Bij 3 patiënten werden cerebellaire sulci gezien, wijzend
in de richting van cerebellaire atrofie. Deze 3 patiënten hadden overigens
ook centrale of (hemisferale) corticale atrofie.
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Fig. 5. "Corticate atrofle" op de CT-scan
Corticate atrofic (meer dan 5 sulci zichtbaar op de op één na hoogste CT-scan snede). L?'

•f

Tabel VII. CORTICALK ATROFIE; CEREBRALE SULCI

Aantal zichtbare sulci Aantal patiënten
(n= 100)

6-10
60
19
21

3.1.4 Veranderingen in dich th eid

Bij 47 patiënten werden locale veranderingen in dichtheid (fig. 6 en
fig. 7) gezien in gebieden van witte stof. Bij allen betrof het dichtheids-
verminderingen met een dichtheid tussen die van liquor en hersenweefsel
in. Slechts bij één patiënte, bij wie ook enkele dichtheidsafnamen op de
CT-scan voorkwamen, werd een locale verhoging van de dichtheid gezien
in het linker occipitale gebied. Waarschijnlijk was dit een toevalsbevin-
ding en betrof het een klein tentorium meningioom.
De vermindering van dichtheid was op alle CT-scans egaal, d.w.z. in een
dergelijk gebied wisselde de dichtheid niet duidelijk. De dichtheidsver-
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fig. 6 fig. 7

Fig. 6 Dichtheidsverminderingen op de CT-scan
Fig. 7 Dichtheidsverminderingen ("plaques") aangegeven met pijlen.

minderingen waren vaak grillig van vorm; de grootte was - zover meet-
baar — minder dan l x l cm op de CT-scan, d.w.z. minder dan 3,5 cm
in doorsnede in werkelijkheid. In geen van de gevallen ging er een ruimte-
innemende werking van uit. Alle dichtheidsverminderingen op de CT-scans

fig. 8a fig. 8b
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waren gelocaliseerd in de witte stof. Mede gezien de literatuurgegevens
representeren zij waarschijnlijk multiple sclerose plaques. In totaal waren
er 86 dergelijke gebieden zichtbaar. Tweeënzestig lagen rond het veri-
trikelsysteem vooral rond beide frontaalhoornen; de overige 24 werden
verspreid in de hersenen gezien (fig. 8 en tabel VIII).

tig. 8c tig. 8d

Fig. 8. De localisatie van dichtheidsverminderingen op de CT-scan
a, b, c. De plaats waar een dichtheidsvermindcring ("plaque") werd aangetroffen is aangegeven
d, e met een punt. Alle "plaques" liggen in gebieden met witte stof.

Tabel VIII. PLAATS VAN DE DICHTHEIDS-
VRRMINDERINGFN

(n = 47 patiënten)

fig. 8e

Plaats

Periventriculair
frontaalhoornen
cclla media
trigonum
achterhoorncn
3e ventrikel

Nict-perivcntriculair
frontaal
parietaal
occipitaal
centraal
temporaal
cercbcllair

Aantal

62
33
12

5
7
5

24
4
5
3
6
4
2

•m
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3.2 Samenvatting CT-scan bevindingen

Voor een samenvatting van de resultaten bij deze CT-scan studie bij 100
multiple sclerose patiënten zie tabel IX. Bij 68 patiënten werden afwij-
kingen gevonden, atrofie al of niet gecombineerd met dichtheidsvermin-
deringen in de witte stof; van 32 patiënten was de CT-scan normaal.

TabellX. SAMENVATTING CT-SCAN BEVINDINGEN
(n= 100 patiënten)

plaques" geen "plaques"

Atrofie 35 21
centraal en corticaal 27 3
alleen nentraal 2 7
alleen corticaal 6 11

Geen atrofie 12 32

3.3 CT-scan afwijkingen en klinische bevindingen

3.3.1 Klinische diagnose

Multiple sclerose is — mogelijk in sterkere mate dan bij vele andere ziek-
ten — een diagnose die klinisch slechts met waarschijnlijkheid kan
worden gesteld. Van onze serie patiënten hadden 60 de zg. "clinically
definite" vorm van de ziekte. Bij deze patiënten, waarbij laesies op
meerdere niveaus, zowel cerebraal, cerebellair als spinaal voorkomen en
de ziekte in meerdere Schübe verlopen is, was de CT-scan in 73% der
gevallen afwijkend en kon mogelijk steun verlenen aan de diagnose. Bij
de patiënten, bij wie weliswaar op meerdere niveaus afwijkingen werden
vermoed op basis van het klinisch neurologisch onderzoek, doch waarbij
slechts één Schub heeft plaatsgevonden ("early probably/latent") en de
groep patiënten waarbij de diagnose zeer onzeker is ("suspected") droeg
de CT-scan veel minder bij tot het stellen van de diagnose. Bij patiënten
met een chronisch-progressief verlopende paraparese ("progressive pro-
bable" en "progressive possible" type), die op klinische gronden spinaal
gelocaliseerde laesies hebben, viel een groot aantal afwijkingen op de
(cerebrale!) CT-scan op (tabel X).
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Tabel X. CT-SCAN BEVINDINGEN EN KLINISCHE VORMEN VAN MULTIPLE SCLEROSE

Diagnose C.T.

clinically definite
progressive possible/

probable
early probable/latent
suspected
alle patiënten

(n= 60)

(n= 19)
(n= 11)
(n= 10)
(n= 100)

"plaques"
(soms met atrofie)

49%

58%
27%
30%
47%

alleen
atrofie

24%

16%
19%
20%
21%

normaal

27%

26%
54%
50%
32%

3.3.2 Klinische localisatie

Slechts bij 8 patiënten was op de CT scan een dichtheidsvermindering
zichtbaar op die plaats, waar op basis van het klinisch neurologisch on-
derzoek de aanwezigheid van een plaque vermoed werd. Het betrof ïae-
sies centro-temporaal op de CT-scan bij patiënten met een hemiparese,
met inbegrip van de facialis-musculatuur aan de contra-laterale zijde.
Eenmaal had de patiënt een rechtszijdige homonieme hemianopsie bij
een CT-scan afwijking links occipitaal.

'A
3.3.3 Ziekteduur ){

De ziekteduur van de onderzochte multiple sclerose patiënten varieerde
sterk. Van de 31 patiënten met een ziekteduur korter dan 3 jaar vertoon-
den er 7 mogelijke "plaques", soms gecombineerd met atrofie, hadden 7
andere alleen atrofie en waren de CT-scans van de overige 17 patiënten
geheel normaal. Naarmate de patiënten langer ziek waren, werden bij hen
vaker afwijkende CT-scans (chi-kwadraat toets, p < 0,01) en — meer
specifiek — vaker dichtheidsverminderingen (chi-kwadraat toets, p <
0,025) aangetroffen (fig. 9). Atrofie als enige afwijking op de CT-scan
kwam gelijkelijk verdeeld voor bij 21 patiënten met zowel korte, middel-
lange, lange als zeer lange ziekteduur. Opvallend is dat van hen er 18
jonger waren dan 50 jaar, waardoor fysiologische atrofie, zoals bij ou-
deren waarneembaar is, onwaarschijnlijk lijkt. Patiënten met een korte
ziekteduur, d.w.z. minder dan één jaar, hadden relatief weinig afwijkende
CT-scans (tabel XI).
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n=3i n=24 n=26 n=i9

100

75

50

25

0-3YRS.

Fig. 9. CT-scan bevindingen en ziekteduur
Positieve correlatie tussen de aanwezigheid van dichtheidsverminderingen (H.A.) en
ziekteduur (X1 toets: p < 0.025). Atroflsche verschijnselen zowel bij korte als lange
ziekteduur.
H.A. : dichtheidsverminderingen.
Atr. : atroflsche verschijnselen (te groot ventrikelsysteem cn/of corticale atrofie).
Norm : geen afwijkingen op de CT-scan.

7

H.A.
7

ATR.

17

NORM

13

H.A.
' 4

4

ATR

7

NORM

- 9 Y R S .

15

H.A.
6

ATR.

5

NORM

10-21YRS.

12

H.A.
4

ATR.

>21YRS

3.

NORM

Tabel XI. CT-SCAN BEVINDINGEN BIJ EEN ZIEKTEDUUR KORTER DAN EEN JAAR

ziekteduur < 1 jaar
alle patiënten

(n= 24)
(n= 100)

"plaques"
(soms met atrofie)

4
47

C.T.

alleen
atrofie

3
21

noxmaal

17
32

3.3.4 Beloop van de ziekte

Multiple sclerose komt voor in verschillende beloopsvormen. Van de 100
patiënten uit deze serie hadden er 44 recent Schübe doorgemaakt, van
31 was bekend dat zij vroeger Schübe hadden gehad, waarna de ziekte
hetzij chroniscb-progressief was gaan verlopen ofwel tot stilstand was ge-
komen (difasisch beloop). De resterende 25 patiënten hadden vanaf het
begin van de ziekte een gestaag progressief verlopende vorm gehad. Bij
de laatste twee groepen lijken meer afwijkende CT-scans gevonden te
worden dan bij patiënten tijdens of vlak na een Schub (tabel XII).
Hoewel het gaat om kleine aantallen patiënten, lijken bij patiënten na of
tijdens de eerste Schub minder afwijkingen gevonden te worden op de
CT-scan dan bij hen die reeds meer Schübe doormaakten (tabel XIII).



49

Tabel XII. CT-SCAN BEVINDINGEN EN ZIEKTEVERLOOP

Beloop

Schübe (n = 44)
Difasische beloops-

vorm (zie tekst) (n = 31)
Chronisch progressief (n = 25)

"plaques"
(soms met atrofie)

14

16
17

Tabel XIII. CT-SCAN BEVINDINGEN
SCHUBE

aantal Schübe

1 (n=14)
2 (n = 15)

>2 (n=15)

afwijkende CT

5
9

10

C.T.

alleen
atrofie

10

7
4

EN AANTAL

normale CT

9
6
5

normaal

20

8
4

3.3.5 Onderzoek tijdens een Schub

25 patiënten waren ten tijde van de CT-scan in een Schub van de ziekte;
20 van hen hadden daarbij ook een afwijkende liquor met intrathecale
igG produktie. Op de CT-scan hadden 6 van hen dichtheidsverminderin-
gen en 5 alleen atrofie. 14 CT-scans waren normaal.

3.3.6 Mate van invaliditeit

De onderzochte patiënten werden in wisselende mate door de ziekte ge-
invalideerd. De ernst van de handicap werd vastgelegd met behulp van de
10-punts schaal van Kurtzke (Disability Status Scale, DSS). Afwijkingen
op de CT-scan en dichtheidsverminderingen in het bijzonder bleken naar-
mate de handicaps ernstiger waren meer voor te komen (chi-kwadraat
toets, p < 0,05, zie fig. 10).

3.3.7 Psychische deterioratie

Van de Disability Status Scale is bekend dat zij voornamelijk informatie
geeft over de motiliteit en handigheid van de patiënt. Gezien de vaak
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Fig. 10. CT-scan bevindingen en Disability Status Scale
Positieve correlatie tussen de aanwezigheid van dichtheidsverminderingen (H.A.) en de
ernst van de invaliditeit vastgelegd met behulp van de Disability Status Scale (D.S.S.).
X1 toets: p < 0.05. Voor de betekenis van de overige afkortingen zie Fig. 9.

duidelijke CT-afwijkingen lijkt het waarschijnlijk dat ook de geestelijke
functies van de patiënten zijn verminderd. Zowel bij de patiënten, bij
wie alleen stemmingsveranderingen optraden als bij de patiënten met een
meer ernstige psychische deterioratie, zoals een amnestisch syndroom,
^eïdeiLineer dichtheidsverminderingen en atrofie (beide chi-kwadraat
toets, p < 0,01) gevonden üaniïij patiënten zonder psychiatrische symp-
tomen (zie tabel XIV).

Tabel XIV. CT-SCAN BEVINDINGEN EN PSYCHIATRISCHE SYMPTOMEN

C.T.

"plaques" atrofie
(soms met atrofie) (soms met "plaques")

normaal

cufoor
deterioratie
"normaal"

(n = 25)
(n = 22)
(n = 53)

13
17
17

17
17
22

5
4

23

3.4 Waarde voor de differentiaal-diagnostiek met andere neurolo-
gische aandoeningen

3.4.1 Patten ten me t een paraparese

Ter bepaling van de waarde voor de differentiaaldiagnose van de CT-scan

71

J
3

=1
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bij multiple sclerose patiënten, die een paraparese, mictiestoornissen en
sensibiliteitsstoornissen hebben, vermoedelijk veroorzaakt door een laesie
op spinaal niveau, werden ook CT-scans gemaakt van 22 patiënten met
bekende, spinaal gelocaliseerde afwijkingen (9x syringomyelie, 7x een
tumor intra- of extramedullair, 3x cervicale myelopathie en 3x lateraal-
sclerose). Deze patiënten hadden een leeftijd vergelijkbaar met de onder-
zochte multiple sclerose patiënten. Afwijkende CT-scans met dichtheids-
verminderingen en/of atrofie kwamen meer voor bij multiple sclerose
patiënten dan bij patiënten met een paraparese ten gevolge van een an-
dere neurologische aandoening (chi-kwadraat toets, p < 0,025, tabel XV).

3.4.2 Patiënten met coördinatiestoomissen

Ook bij multiple sclerose patiënten, waarbij coördinatiestoornissen ten
gevolge van een cerebellaire stoornis op de voorgrond stonden, werd een
vergelijking gemaakt met niet-multiple sclerose patiënten ter beoordeling
van de differentiaal-diagnostische waarde van de CT-scan. Van 9 patiën-
ten, bij wie de ataxie werd veroorzaakt door een tumor in de achterste
schedelgroeve, hadden er 6 periventriculaire dichtheidsverminderingen,
waarschijnlijk berustend op zg. transependymale liquorlekkage. Al deze
patiënten met een tumor hadden tevens een verwijd ventrikelsysteem.
Derhalve kan op basis van de CT-scan verwarring optreden met de ver-
schijnselen, zoals die bij de multiple sclerose patiënten werden gevonden.
Bij vergelijking van CT-scans van 32 multiple sclerose patiënten en 16 f
patiënten met een ataxie, welke noch op een achterste schedelgroeve %
tumor noch op multiple sclerose berustte (heredo-ataxie, cerebellaire f
ischaemie, paracarcinomateuse ataxie), werden bij 2 niet multiple sclerose n
patiënten dichtheidsverminderingen gevonden. Bovendien werden bij 8 |
van hen atrofische verschijnselen, voornamelijk cerebellair, gezien. De |
CT-scan lijkt ook hier aanzienlijk meer afwijkingen zichtbaar te maken i |
bij multiple sclerose patiënten, waarbij op 22 CT-scans dichtheidsver- |f
minderingen werden gezien (tabel XV). |||

3.4.3 Patiënten met bulbaire symptomen

Een derde categorie multiple sclerose patiënten, waarbij veelal differen-
tiaal-diagnostische problemen ontstaan, is de groep patiënten die zich
presenteert met bulbaire symptomen, zoals slikklachten, bulbaire dysar-
thrie, nystagmus en internucleaire ophthalmoplegie, soms gecombineerd
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met andere symptomen zoals b.v. pyramidebaanstoornissen. Op de CT-
scans van deze patiënten kon nooit een laesie op bulbair niveau worden
gevonden. Toch lijkt de CT-scan ook by deze patiënten waarde te hebben
voor het stellen van de diagnose multiple sclerose. Er werd vergeleken
met 21 patiënten met dezelfde symptomen op basis van andere neurolo-
gische aandoeningen, voornamelijk vasculaire stoornissen in de hersen-
stam. Dichtheidsverminderingen elders in cerebro kwamen bij multiple
sclerose patiënten met bulbaire symptomen veel voor, in tegenstelling
tot de niet-multiple sclerose patiënten (tabel XV).

Tabel XV. DIFFERENTIAAL DIAGNOSTISCHE WAARDE CT-SCAN

symptoom

paraparese
coördinatiestoornis
bulbaire symptomen

Aantal patiënten

M.S.

30
32
50

niet M.S.

22
16
21

waarvan bij
C.T.: "plaques"

M.S. niet M.S.

20 2
22 2
34 3

3.4.4 Patiënten met een neuritis optica

Drie patiënten, behorend tot de categorie "suspected" multiple sclerose
met visusstoornissen en liquorafwijkingen, duidend op intrathecale igG
produktie, werden nader onderzocht. Van hen hadden 2 centrale en cor-
ticale atrofie (leeftijden 35 en 36 jaar!); bij één patiënte waren 3 dicht-
heidsverminderingen zichtbaar. Op grond van de klinische bevindingen,
liquor afwijkingen en deze CT-scan werd bij haar tentatief de diagnose
multiple sclerose gesteld. Deze werd later waarschijnlijk gemaakt toen na
een remissie van de visuele symptomen pyramidebaanstoornissen op-
traden.
Gezien het kleine aantal patiënten met uitsluitend visuele symptomen
werd er geen CT-onderzoek gedaan bij patiënten met een visuele afwij-
king, welke berustte op andere aandoeningen dan multiple sclerose.

3.5 CT-scan bevindingen na toediening van contrastmiddel

3.5.1 Onderzoek bij 33 patiënten

De groep van 33 patiënten, bij wie het onderzoek na het maken van de
normale CT-scan na toediening van intraveneuze contrastvloeistof werd

I
i
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herhaald, was gehjk van samenstelling als de groep van 100 multiple
sclerose patiënten. Leeftyds- en geslachtsverdeling, duur, verloop en ernst
van de ziekte waren in beide groepen niet essentieel verschillend; ook het
relatieve aantal patiënten dat tijdens het onderzoek in een Schub verkeer-
de was in beide groepen vergelijkbaar (resp. 8 van 33 en 25 van 100 pa-
tiënten).
By vrüwel alle na contrasttoediening onderzochte patiënten was een
groter verschil in dichtheid op de CT-scan zichtbaar tussen witte en grijze
stof. Dit is een bekende, normale bevinding en berust waarschijnlijk op
de in vergelijking met de witte stof sterkere doorbloeding van de grijze
stof, waardoor meer contrastvloeistof in de grijze stof wordt opgenomen.
Deze duidelijke omlijning van de witte stof liet goed zien, dat de bij de
multiple sclerose patiënten gevonden dichtheidsveranderingen inderdaad
alle in de witte stof lagen.
Slechts bij 2 van de 33 patiënten trad na contrasttoediening een wijziging
op in de dichtheidsverminderingen, zoals die op de normale CT-scan te
zien waren geweest. In beide gevallen trad in dit gebied een verandering
van de dichtheid op, zodanig dat een dichtheid hoger dan die van hersen-
weefsel werd bereikt. Beide patiënten waren in een actief stadium van de
ziekte. De op contrastmiddel reagerende dichtheidsverminderingen be-
vonden zich respectievelijk bij de linkervoorhoorn en links centroparie-
taal. Tussen de localisatie van deze afwijkingen op de CT-scan en de loca-
lisatie op grond van het klinisch neurologisch onderzoek bestond geen
overeenkomst.
Bij geen van de onderzochte patiënten werden na contrasttoediening
locale gebieden van veranderde dichtheid gezien, welke op de normale
CT-scan niet reeds zichtbaar waren, zodat het geven van contrastmiddel
bij deze patiënten slechts accentuerend werkte.

3.5.2 Beloop in de tijd van CT-scan afwijkingen na toediening van :%
contrastmiddel j

Casus v:|

De beschreven patiënte werd in 1954 geboren. In maart 1976 presenteer- "'•§
den zich bij haar de eerste symptomen van multiple sclerose; daarvoor f
was zij altijd geheel gezond geweest. Van maart 1976 tot januari 1979 ff
traden 7 Schübe van haar ziekte op, met o.a. beiderzijds gevoelsstoornis- 1
sen, een paraparese en mictiestoornissen, waarvan zij telkens vrijwel ge- if
heel herstelde. In januari 1979 ontstond wederom een paraparese en f
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traden gevoelsstoomissen in de linker lichaamshelft op. De score op de
Kurtzke-schaal (0 = geen symptomen, 9 = een totaal bedlegerige en hulp-
behoevende patiënt) was 4. De liquor was niet duidelijk afwijkend (0,16
g./l. eiwit, igG index 0,8). Na enige tijd trad gedeeltelijk klinisch herstel
op. Direct na deze Schub werd de eerste CT-scan gemaakt, waarop naast
centrale atrofïe een "plaque" bij de rechterachterhoorn zonder reactie
na contrastmiddel te zien was (zie fig. 11),

Fig. 11. CT-scan januari 1979.
"Plaque" bij de rechter-achterhoorn. Geen reactie na contrastmiddel. CT-scan gemaakt
direct na een Schub. Kurtzkeschaal: 4; liquor: 0,16 g./l. eiwit; igG index: 0,8.

Eind mei 1979 begon een nieuwe Schub. De paraparese nam weer toe;
het gevoel verdween uit de benen. Er was een ataxie en dysarthrie; de
patiënte was vrijwel blind. Tevens trad een tremor van de linkerhand op.
De score op de Kurtzke-schaal was 8. Ook de liquor was afwijkend en
wees op intrathecale igG produktie (0,25 g./l. eiwit; 20/3 cellen; igG in-
dex 1,31). Terwijl de patiënte in deze zeer slechte conditie verkeerde
werd een CT-scan gemaakt, waarop centrale atrofie, en vóór contrast-
middel vele — confluerende — dichtheidsverminderingen zichtbaar waren.
Na contrastmiddel traden vele gebieden met een juist verhoogde dicht-
heid op binnen deze "plaques" (fig. 12a, fig. 12b, fig. 12c en fig. 12d).
Er werd besloten tot een kuur met cyclofosfamide (totaal 8 g.) en pred-
nison (totaal 2 g.) gedurende 20 dagen. Aan het einde van de kuur was er
een verbetering in de klinische toestand opgetreden en werd een nieuwe
CT-scan gemaakt. Hierop waren centrale atrofie en vele periventriculair
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tig. 12a fig. 12b

fig. 12c fig. 12d

Fig. 12a. CT-scan mei 1979.
Multiple "plaques" periventriculair en mucr diffuus in de witte stof. CT-scan tijdens
ccn Schub, direct Voor het begin van immunosuppressicve therapie. Kurtzkeschaal: 8;
liquor: 0,25 g./l. eiwit; 20/3 cellen; igG index 1,31.

Fig. 12b. Idem na contrastmiddel. Aanklcuring in vele "plaques".
Fig. 12c. Idem.

CT-scan snede hoger dan in fig. 12a. Ook hier vele "plaques", zowel periventriculair als
diffuus in de witte stof.

Fig. 12d. Idem na contrastmiddel.
Aankleuring in vele "plaques".
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'VSTra^

fig. 13a 13b

fig. 13c fig. 13d

Fig. 13a. CT-scan juni 1979.
Multiple "plaques". CT-scan tijdens itnmunosuppressieve therapie.

Fig. 13b. Idem na contrastmiddel.
Geen reactie in de "plaques".

Fig. 13c. Idem.
Hogere snede dan in Fig. 13a. Multiple "plaques".

Fig. 13d. Idem na contrastmiddel. Mogelijk enige aankleuring in een "plaque" rechts parieto-
centraal.
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gelegen "plaques" te zien; alleen in een rechts parieto-centraal gelegen
dichtheidsvermindering trad mogeüjk nog enige reactie op na toediening
van contrastmiddel (fig. 13a, fig. 13b, fig. 13c en fig. 13d). De therapie
met cyclofosfamide werd voortgezet met een dosering van 50 mg. per
dag. Ca. \l/i maand na het begin van deze immunosuppressieve therapie
was de patiënte aanzienlijk verbeterd. De score op de Kurtzkeschaal was
gedaald tot 5. De patiënte kon weer zelfstandig lopen; het gezichtsver-
mogen was vrijwel genormaliseerd. Ook het liquoronderzoek gaf een
weerspiegeling van de opgetreden verbetering (0,12 g./l. eiwit; igG index
0,8). Op de in deze tijd vervaardigde CT-scan waren nog periventriculaire
en pane taal gelocaliseerde "plaques" zichtbaar; de wijdte van het ventri-
kelsysteem leek te zijn afgenomen. Geen van de dichtheidsverminderingen
reageerde na toediening van contrast (fig. 14). In de daaropvolgende twee
maanden nam de tremor van de hand toe; de verdere neurologische toe-
stand veranderde niet essentieel. De score op de Kurtzke-schaal bleef 5; de
liquor gaf echter wederom aanwijzingen voor een intrathecale igG pro-
duktie (0,13 g./l. eiwit; 12/3 cellen; igG index 1,25). De CT-scan liet
hetzelfde beeld zien als 2 maanden daarvoor met periventriculaire en
parietale dichtheidsverminderingen; ook nu was er geen reactie na toe-
diening van contrastmiddel. Er leek derhalve klinisch en röntgenologisch
een relatief stabiele situatie te zijn ontstaan.

| i F»g-14- CT-scan juli 1979 (gemaakt met Philips CT-scanner). Opname na contrastmiddel.
| "Plaques" rond de voorhoornen. Geen aankleuring. Kurtzkeschaal: 5; liquor: 0,12 g./l.
>»';. eiwit; igG index 0,8.
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3.6 CT-scan bevindingen en neuropathologisch onderzoek

3.6.1 Casus A

3.6.1.1 Klinisch

Patiënt A. werd geboren in 1931. In 1957 openbaarden zich bij hem de
eerste verschijnselen in de vorm van verlies van het evenwicht en een
parese van het rechterbeen. Later ontwikkelden zich visusstoornissen aan
beide ogen. Sinds 1966 was er een spastische parese van beide benen,
zodanig dat de patiënt zich alleen in een rolstoel kon voortbewegen.
Daarnaast ontstonden in 1970 een ernstige parese van de rechterarm en
mictiestoornissen. Geleidelijk aan ging de patiënt nog verder achteruit.
Medio 1978 was er een paralyse van beide benen en de rechterarm; de
linkerarm kon nog enigszins worden gebruikt. De sensibiliteit was vooral
voor de vitale kwaliteiten gestoord. De patiënt sprak dysarthrisch. De
algemeen lichamelijke toestand was slecht. Er ontwikkelden zich long-
abcessen, waaraan hij uiteindelijk overleed.

3.6.1.2 Klinische conclusie

Een ziektebeeld, verlopend met exacerbaties en remissies met laesies op
multiple plaatsen in het centrale zenuwstelsel, waarschijnlijk in de witte
stof. De diagnose "clinically definite" multiple sclerose was gerecht-
vaardigd.

3.6.1.3 CT-scan (ca. l week voor het overlijden)

Getal van Huckman 58 mm. De Evans ratio was 0,34. De ventrikelwand
had een sterk onregelmatig aspect; er was een gebied met dichtheids-
vermindering links bij de achterhoorn en één frontaal bij de rechter-
ventrikel, mogelijk plaques (fig. 15a en fig. 15b). Op de één na hoogste
CT-scan snede werden meer dan 10 sulci geteld, de fissura Sylvii was
verwijd.

3.6.1.4 Neuropathologisch onderzoek ^

In de pons en medulla oblongata waren er enige grote plaques. Deze |
laesies waren waarschijnlijk verantwoordelijk voor de tetraparese en de |
sensibiliteitsstoornissen. In beide cerebrale hemisferen werden enige ;|
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fig. 15a fig. 15b

fig. 15c

Fig. 15a. Patiënt A.
Dichtheidsvermindering bij de linkcr-achtcihoorn op de CT-scan (pijl).

Fig. 15b. Patiënt A.
Dichtheidsvermindering bij de rechter-voorhoom op de CT-scan (pijl).

Fig. 15c. Patiënt A.
M.S. plaques bij de linker-achterhoorn en rechtcr-voorhoorn bij patholoog-anatomisch
onderzoek (pijlen).
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kleine plaques met een doorsnede kleiner dan 0.5 cm aangetroffen, her
en der verspreid in de witte stof. Tevens waren er plaques met een om-
vang van ca. 1 bij 2 cm frontaal bij de rechterventrikel en links bij de
achterhoorn (fig. 15c), op de plaats waar op de CT-scan gebieden van
dichtheidsvermindering werden gezien. Het ventrikelsysteem was verwijd
evenals de sulci.

3.6.2 Casus B

3.6.2.1 Klinisch

Patiënte B. werd in 1919 geboren. Zij was altijd gezond geweest tot 1970.
Toen ontstonden een spastische parese van het linkerbeen en mictiestoor-
nissen, welke zich gedeelteiyk weer herstelden. Tevens traden evenwichts-
stoornissen op, die echter bleven bestaan. In 1976 werden de rechter-
arm en het rechterbeen paretisch; deze verschijnselen verbeterden niet.
Sinds 1976 ging de patiënte langzaam progressief achteruit. Tengevolge
van een spastische paraparese kon zij zich alleen nog met steun voort-
bewegen. Er was zowel een romp- als een extremiteitsataxie. Er ontstond
een dysarthrie. De sensibiliteit was slechts licht gestoord, voornamelijk
aan de benen. Visusstoornissen waren er anamnestisch nooit geweest. De
visus was beiderzijds 0.8; de papillen hadden een normaal aspect. In 1979
ontstond een snel progressieve dysfagie en een nasale spraak, welke ble-
ken te berusten op een plaveiselcelcarcinoom van de pharynx. De pa-
tiënte is waarschijnlijk overleden ten gevolge van een verslikpneumonie.

3.6.2.2 Klinische conclusie

Er was een ziekteverloop met aanvankelijk remissies en exacerbaties;
later geleidelijk aan progressief. Op klinisch neurologische gronden waren
er multiple laesies in de pyramidebanen, achterstrengen, het cerebellum
en de hersenstam. De diagnose multiple sclerose, "clinically definite"
vorm, was gerechtvaardigd. De patiënte is overleden ten gevolge van een
maligne pharynx-tumor en een verslikpneumonie.

3.6.2.3 CT-scan (juli 1978, herhaald augustus 1979, fig. 16a en fig. 16b) |

Getal van Huckman 66 mm, derhalve een verwijd ventrikelsysteem. Er f
waren 8 corticale sulci zichtbaar, wijzend op lichte corticale atrofie. *
Tevens waren er dichtheidsverminderingen rond beide voorhoornen en
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fig. 16a fig. 16b

fig. 16c

Fig. 16a. Patiënte B.
Centrale atrofie en dicht heidsverminderingen rond beide voorhoornen (pijlen) op de
CT-scan (E.M.I, scan Mk II, ca. 1 jaar voor het overlijden).

Fig. 16b. Patiënte B.
Idem als Fig. 16a. (Siemens Somatom CT-scan, ca. 2 weken voor het overlijden).

Fig. 16c. Patiënte B.
Centrale atrofie en M.S. plaques rond het ventrikelsysteem bij patholoog-anatomisch
onderzoek (pijlen).
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Fig. 16d. Patiënte B.
Detail van de hersensnede overeenkomende met de CT-scan snede van Fig. 16a en
Fig. 16b. M.S. plaques rond beide voorhoorncn (pijlen).

3.6.2.4 Neuropathologisch onderzoek

Bij macroscopisch onderzoek werden zeer vele kleine plaques gezien, ver-
spreid in de witte stof. Een aantal daarvan lag op het grensgebied van
witte en grijze stof. Deze plaques hadden een diameter kleiner dan 0.5
cm. Vier grote plaques werden gezien rond het ventrikelsysteem op de
plaatsen, waarop bij computertomografie dichtheidsverminderingen
zichtbaar waren (fig. 16c en fig. 16d). Het ventrikelsysteem was verwijd,
evenals de sulci. Een van de macroscopisch zichtbare plaques werd
microscopisch onderzocht. Met behulp van een Klüver-kleuring (fig. 17b)
bleek er in dit bij de linkerfrontaalhoorn gelegen gebied een scherp om-
grensd gebied van demyelinisatie te bestaan. De axonen waren in het
gedemyeliniseerde gebied grotendeels in tact (Bodian-kleuring, fig. 17c).
Het beeld was typisch voor een plaque.
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fig. 17b

fig. 17c;

Fig. 17a. Patiënte B.
Plaque tinker-voorhoorn. H.P.-kleuring4Öx.

Fig. 17b. Patiënte B.
Plaque linker-voorhoorn. Klüvcr-klcuring, 40x. Ivr is een scherp afgegrensd gebied van
dcmyclinisatie.

Fig. 17c. Patiënte B.
Plaque linker-voorhoorn. Bodian-kleuring, 40x.
De axoncn lopen door. Beeld (fig. 17b en 17c) typisch voor M.S. plaque.
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3.7 Samenvatting van het hoofdstuk

Afwijkingen in de vorm van dichtheidsverminderingen en atrofie op de
CT-scan komen bij multiple sclerose patiënten, waarbij op klinische
gronden de diagnose zeker is, veel voor. Dergelijke CT-scan bevindingen
kunnen steun geven by het stellen van de diagnose. Bij de groep patiën-
ten, bij wie op basis van het klinisch neurologisch onderzoek slechts
spinaal gelocaliseerde laesies werden vermoed, werden in dit onderzoek
vele, cerebraal gelocaliseerde afwijkingen gevonden op de CT-scan.
Ook bij de differentiaal-diagnose van andere symptomen, welke op kli-
nische gronden niet op cerebrale, doch op cerebellaire of bulbaire laesies
berusten, lijkt de CT-scan een rol te spelen en kan het vinden van op
klinische gronden niet vermoede laesies de diagnose multiple sclerose
meer waarschijnlijk maken.
Er bleek slechts zelden een overeenkomst te zijn tussen de klinisch neu-
rologische localisatie in cerebrö en de plaats van de op de CT-scan zicht-
bare afwijkingen. Wat betreft meer algemene parameters voor de ziekte,
zoals ziekteduur, beloop van de ziekte en lichamelijke en geestelijke
invaliditeit van de patiënt lijkt er een verband met de CT-scan bevin-
dingen te zijn.
Slechts bij twee patiënten traden na intraveneuze toediening van contrast-
vloeistof veranderingen op in de vorm van een verhoogde dichtheid in
gebieden, welke op de normale CT-scan een verlaagde dichtheid hadden.
Beide patiënten waren in een Schub van de ziekte.
Eén patiënte, die buiten de serie viel, toonde een uitzonderlijk beeld. Bij
haar waren er tijdens een Schub zeer vele gebieden van verlaagde dicht-
heid, waarschijnlijk multiple sclerose plaques, die na toediening van con-
trastmiddel aankleurden. Met immunosuppressieve behandeling nam deze
reactie af, parallel aan de verbetering in de klinische toestand.
Zowel bij haar als bij de andere patiënten bij wie in het actieve stadium
van de ziekte een reactie op de CT-scan optrad na intraveneuze toe-
diening van contrastmiddel waren er op dezelfde plaats ook al afwijkin- A
gen zichtbaar op de gewone CT-scan. Het geven van contrastmiddel gaf i
slechts een verdere accentuering van de gevonden afwijkingen. f
Bij twee patiënten werd kort voor het overlijden een CT-scan gemaakt. |
De gebieden van dichtheidsvermindering, welke op de CT-scan zicht- f
baar waren, bleken overeen te komen met grote plaques. Vele kleinere §
plaques waren - ook achteraf - niet zichtbaar op de CT-scan. De atrofie, §
welke op de CT-scan zichtbaar was, werd ook bij het neuropathologisch f
onderzoek gevonden. j
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Hoofdstuk IV

EVOKED RESPONSES IN HET BELOOP VAN DE TIJD
EN KLINISCHE BEVINDINGEN

1 INLEIDING

Het evoked response onderzoek heeft in de afgelopen 5 jaar een plaats
gekregen tussen de laboratoriumonderzoekingen die de diagnose multiple
sclerose kunnen steunen (zie hoofdstuk II). Het beloop van de ziekte en
het effect van therapie kunnen vastgelegd worden met behulp van kli-
nische parameters. De Kurtzke schalen (Kurtzke et al. 1965, zie hoofd-
stuk II) zijn hiervan de meest bekende. Brown et al. (1979) gaven aanbe-
velingen voor de opzet van onderzoek naar de therapeutische mogelijk-
heden bij multiple sclerose patiënten. Hierbij werd aan het evoked
response onderzoek een belangrijke monitorfunctie toegedacht, mede
doordat dit als non-invasieve onderzoekmethode hiervoor geschikt is. •';
Voor de brainstem auditory evoked responses (B.A.E.R.) is door Robin- :
son en Rudge (1978) onderzocht, welke veranderingen hierin in de loop
van de tijd kunnen optreden. Namerow (1968), Matthews en Small
(1979) en Diener en Scheibier (1980) vonden veranderingen van de visual (
(V.E.R.) en somato-sensory (S.E.R.) evoked responses, welke gedeeltelijk s
overeenkwamen met die van het klinische beeld. De correlatie tussen de
V.E.R. en de gezichtsscherpte leek het beste (Matthewsen Small 1979). ;j
De variaties van evoked responses in het beloop van de tijd bij normale j
proefpersonen zijn alleen door Diener en Scheibier (1980) onderzocht. ;|
Hun onderzoek bleef beperkt tot de V.E.R. bij een kleine groep proef- *
personen. ?|
Gezien de vaak tegenstrijdige resultaten van de genoemde onderzoekingen ï |
leek een prospectief onderzoek naar de veranderingen in de evoked re- d
sponses (V.E.R. en S.E.R.), zowel bij normale proefpersonen als bij :J|
multiple sclerose patiënten en de relatie daarvan met de klinische bevin- | |
dingen zinvol. j l

2 ONDERZOCHTE PERSONEN EN METHODEN ' J

2.1 Normale proefpersonen f

Voor het verkrijgen van normale waarden van V.E.R., S.E.R. en de varia- |
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biliteit in de tijd van beide werden 27 proefpersonen (14 mannen, 13
vrouwen; leeftijden 20-55 jaar) onderzocht. Behoudens refractie-afwij-
kingen, welke waren gecorrigeerd, had geen van de proefpersonen ophthal-
mologische of neurologische afwijkingen. Geen van hen gebruikte medi-
catie. De normale proefpersonen ondergingen het evoked response
onderzoek tweemaal met een tijdsinterval van ca. 3H maand.

2.2 Multiple sclerose patiënten
2.2.1 Diagnose

Het evoked response onderzoek werd uitgevoerd bij 25 multiple sclerose
patiënten (11 mannen, 14 vrouwen; leeftijden 24-59 jaar). Deze patiën-
ten behoorden niet tot de groep van 100 patiënten die met de CT-scan
werden onderzocht, waarvan in hoofdstuk III verslag werd gedaan. Voor
het stellen van de klinische diagnose werden de kriteria van McDonald en
Halliday (1977) gebruikt. De patiëntengroep werd beperkt tot die pa-
tiënten, waarbij op klinische gronden de diagnose vrijwel vast stond.
21 Patiënten hadden die vorm van multiple sclerose, welke gekenmerkt
wordt door laesies op meerdere plaatsen in de witte stof van het centrale
zenuwstelsel en door een ziekteverloop met exacerbaties en remissies
("clinically definite" vorm); de chronisch progressief verlopende spinale
vorm van multiple sclerose werd gevonden bij 4 patiënten uit de onder-
zoeksgroep. Bij alle patiënten werd aanvullend onderzoek (o.a. bloed-
en liquoronderzoek, myelografie, CT-scan) verricht om andere neuro-
logische aandoeningen met symptomen, welke ook bij multiple sclerose
kunnen voorkomen, uit te sluiten.

2.2.2 Klinisch onderzoek

De patiënten werden in aansluiting aan het evoked response onderzoek f
neurologisch onderzocht. De gezientsscherpte werd bepaald met een J
Snellen letterkaart; de afwijkingen van de sensibiliteit werden vastgelegd |
met behulp van de daarvoor door Kurtzke (1965) ontwikkelde schaal. De f
Disability Status Scale (D.S.S.) van dezelfde auteur werd gebruikt om de |
mate van invaliditeit van elke patiënt vast te leggen (voor details zie |
hoofdstuk II). |I
Exacerbaties bij de onderzochte patiënten werden gedefinieerd volgens |
de (klinische) kriteria van Schuhmacher et al. (1965). Voor het vaststel- f
len van een Schub werd bovendien als eis gesteld een verhoogde igG-index f
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van liquor en serum en het voorkomen van oligoclonale gammabanden in
de liquor. Enkele patiënten, die in een Schub verkeerden, kregen A.C.T.H-
therapie; van de overige patiënten hadden enkele een middel ter bestrij-
ding van spasticiteit. Verder werd geen medicatie gebruikt.

2.2.3 Tijd van het onderzoek

Alle multiple sclerose patiënten werden twee maal onderzocht, waarbij
zowel V.E.R. als S.E.R. werden gemeten. Het interval tussen beide
onderzoeken was - evenals bij de normale proefpersonen - 3Vz maand.
Zes patiënten, die bij het eerste onderzoek in een Schub van de ziekte
waren, werden drie maal onderzocht. Naast de 2 registraties niet een
interval van 3V& maand werd bij hen ook 2-3 weken na het eerste onder-
zoek nog een meting verricht. Deze eerste 2 registraties vielen samen
met respectievelijk begin en einde van een A.C.T.H.-kuur.

2.2.4 Neuropathologisch onderzoek

Eén patiënte, van wie de V.E.R. slechts éénmaal was geregistreerd over-
leed voordat het tweede V.E.R. onderzoek kon plaatsvinden. Het was
dezelfde patiënte (casus B) waarover in hoofdstuk III, 3.6.2 verslag
werd gedaan. Voor het vergelijk met de V.E.R.-afwijkingen welke bij
haar aanwezig bleken werden de Nn. optici en het chiasma opticum kort
na het overlijden zorgvuldig uitgeprepareerd. Na kleuring (haematoxyline-
eosine-, Klüver- en Bodiankleuringen) werden de van dit materiaal uit-
gesneden coupes beoordeeld en werd getracht deze bevindingen te
correleren aan de V.E.R.-afwijkingen.

2.3 Evoked response onderzoek f

2.3.1 Omgeving |

De patiënten en de proefpersonen werden in een rustige ruimte onder- '4,
zocht met een constante omgevingstemperatuur van 22°C. In deze ruimte JI
vond ook de voorbereiding voor het onderzoek plaats. ff
De patiënt lag bij het S.E.R. onderzoek; de V.E.R. werd gemeten in |
zittende positie. De onderzoekruimte werd tijdens het V.E.R.-onderzoek ff
verduisterd. f
Voor het begin van het onderzoek, werd uitleg gegeven over de methode I
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van registratie om de onderzochte zoveel mogelijk op zijn gemak te stel-
len. Tydens het V.E.R. onderzoek werd gelet op een goede alertheid en
werd de onderzochte zo nodig aangespoord om te blijven fixeren op de
stimulator (zie onder). De alertheid van de patiënt speelt bij de S.E.R.
geen rol van betekenis. Hieraan werd dan ook geen speciale aandacht
geschonken.

2.3.2 Stimulatie

2.3.2.1 Visual evoked response

De stimulatie voor de V.E.R. vond plaats volgens de "pattern reversal"
methode (zie hoofdstuk II) met een Digitimer patroonstimulator. De
eerste stimulatie vond bij alle proefpersonen plaats met een gemiddelde
lichtsterkte van 4.5 foot Lambert en een contrast tussen zwarte en
witte blokken van 78%. De blokgrootte was 1 cm. Op een afstand van
60 cm, welke als standaard tussen stimulatiescherm én oog was gekozen,
wordt een dergelijke blokgrootte gezien onder een hoek van 1°. Alle
personen werden daarna onderzocht bij dezelfde lichtsterkte, doch met
een blokgrootte van 0.5 cm. Deze laatste vorm van stimulatie geeft de
grootste kans op het vinden van afwijkingen (van, Lith' persoonlijke
mededeling). Bij sommige patiënten kon geen goede V.E.R. worden ver-
kregen bij stimulatie met de standaardlichtsterkte. Door het weghalen
van een log 1 neutral density filter werd de lichtsterkte lOx vergroot,
waardoor bij hen vaak nog wel een V.E.R. kon worden afgeleid (Gant
et al. 1978). De grootte van het totale patroon waarmee werd gestimu-
leerd was bij een blokgrootte van 1 cm 30 cm (26° in het gezichtsveld)
en bij een blokgrootte van 0.5 cm 17 cm (15° in het gezichtsveld). De
onderzochte persoon fixeerde op een stip, welke in het midden van het
scherm was aangebracht. De frequentie van verspringen van het patroon
was 1 Hz; zowel het verspringen van zwart naar wit als van wit naar
zwart werd als stimulus beschouwd. De stimulatie van het visuele systeem
vond voor beide ogen afzonderlijk plaats; er werden per oog 256 stimuli
gegeven. Het andere oog werd hierbij lichtdicht afgeplakt. Refractie-
afwijkingen werden zo goed mogelijk gecorrigeerd.

2.3.2.2 Somato-sensibele evoked response

De S.E.R. werd opgewekt door elektrische prikkeling van de N. medianus
ter hoogte van de pols. Dit geschiedde met behulp van 2 huidelektroden
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met een zo gering mogelijke overgangsweerstand. De stimulatie vond
plaats met een zodanig voltage, dat de drempelwaarde voor een moto-
rische reactie van de duim werd overschreden. Er werd op toegezien dat
gedurende het gehele onderzoek deze motorische reactie bleef bestaan
(Lesser et al. 1979). De voor deze reactie benodigde spanning wisselde
van persoon tot persoon, doch lag meestal rond 50 volt. De duur van de
prikkel was 0.1 ms; er werd met een interval van 0.2 sec gestimuleerd.
De beide Nn. mediani werden afzonderlijk geprikkeld; evenals bij de
V.E.R. werden 256 stimuli per onderzoek gegeven.

2.3.3 Afleiding

De V.E.R, werd afgeleid van de standaardpositie Oz op de scalp met Cz

als referentie. Voor de S.E.R. vond afleiding plaats van elektrodepositie
C3 bij stimulatie van de rechter N. medianus en van C4 bij prikkeling
van de linker N. medianus, beide met Fz als referentie (10-20 systeem).
Afleiding van de cervicale S.E.R. werd verricht met een elektrode in de
mediaanlijn in de nek vlak boven de processus spinosus van de 7e cervicale
wervel. Hierbij diende F2 als referentie. Door de gebruikte apparatuur
was gelijktijdige afleiding en bewerking van deze cervicale en scalp S.E.R.
mogelijk. Er werden Ag-AgCl plakelektroden gebruikt. De overgangs-
weerstand werd zo klein mogelijk gehouden (kleiner dan 5 kJ2). De
aardelektrode werd voor het V.E.R. onderzoek op het voorhoofd aan-
gebracht; voor het S.E.R. onderzoek op de arm, proximaal van het punt
van stimulatie.

2.3.4 Versterking en middeling

De afgeleide potentialen bij het V.E.R. en S.E.R. onderzoek werden
versterkt met behulp van Tektronix T7A22 versterkers. Bij het S.E.R.
onderzoek waren Medelec AA6 Mkll voorversterkers nodig. De midde-
ling werd verricht met een Tektronix P7001 processor. De bandbreedte
van het systeem werd ingesteld van 1-3000 Hz (—3dB).

2.3.5 Opstelling van de stimulatie- en meetapparatuur

Voor een grafische weergave van de hierboven beschreven opstelling van
de apparatuur wordt verwezen naar fig. I a en fig. lb.
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PATROON
STIMULATOR BEELDSCHERM

Cz-Oz

.TRIGGER"

VERSTERKER

Fig. la. V.E.R. onderzoek

2.3.6 Registratie

De V.E.R. en de S.E.R. werden van de Tektronix apparatuur met behulp
van een Polaroid camera gefotografeerd. De gevonden evoked responses
werden overgetrokken op papier voor reproductie (fig. 2).

2.3.7 Controle van het systeem

Voor het begin van het evoked response onderzoek werd de juiste wer-
king van de versterkers en middelaar gecontroleerd door de apparatuur
te laten werken zonder aan de patiënt een stimulus te geven of door
alleen een ijksignaal te geven. Het onderzoek bij de patiënt of proef-
persoon werd pas begonnen, wanneer deze test naar bevrediging verliep
en bij middeling van alleen het E.E.G. een min of meer rechte lijn ont-
stond (fig. 2).
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BEELDSCHERM

NEK
ELECTRODE

Fig. lb . S.F.R. onderzoek

Fig. 2. Controle van het systeem; registratie en reproduktie van de evoked responses

fig. 2a fig. 2b

Fig. 2a. Middeling (256x) van de ruis van de apparatuur

Fig. 2b. Middeling (256x) van het spontane EEG bij een afleiding van O z - Cz
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i i i

fig. 2c

10 uV.

40 80 120 160 200 m j .

fig. 2d

Fig. 2o. Middeling (256x) van het EEG bij patroonstimulatie (blokgrootte 0.5 cm; gefilterd
licht, afleiding Oz - Cz). Polaroid foto van de V.E.R.

Fig. 2d. Reproduktie van Fig. 2c.

2.3.8 Metingen

Zowel de V.E.R. als de S.E.R. bestaan uit een aantal potentialen, welke
gegroepeerd zijn in 2 complexen, resp. het primair en het secundair com-
plex. Het primair complex omvat die potentialen, welke gegenereerd
worden in subcorticale structuren tijdens de geleiding van de informatie
naar de cortex. Ook de potentiaal welke opgewekt wordt bij de aankomst
in de cortex (voor de V.E.R. occipitaal en voor de S.E.R. centraal ge-
legen) wordt" tot het primair complex gerekend. Het secundair complex
bestaat uit de potentialen, welke daarna corticaal worden gegenereerd
en waarvan wordt aangenomen dat zij de verwerking van de aangeboden
informatie representeren. Het primair complex heeft een vaste configu-
ratie, welke slechts in geringe mate afhankelijk is van de alertheidstoestand
van de patiënt. Medicatie heeft nauwelijks invloed op het primair com-
plex. Het geeft informatie over de geleiding van het perifere orgaan (voor
de V.E.R. de retina; voor de S.E.R. de proprioceptieve zenuweindigingen
bij de pols) naar de cortex en is geschikt als parameter voor de functie
van de witte stof, die deze geleiding verzorgt (zie ook hoofdstuk II).
Bü een afwijking in de S.E.R. kunnen de centraal gelocaliseerde laesies
worden aangetroffen in de achterstrengen, de achterstrengkernen, de
lemnisci mediales, de thalami en de thalamocorticale banen.
De geleiding van de visuele informatie loopt via de N. opticus en het
chiasma. Na het chiasma wordt de informatie vanuit de macula, die bü
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de in dit onderzoek gebruikte opstelling wordt gestimuleerd, zowel langs
de linker- als de rechter tractus opticus, corpus geniculatum laterale en
radiatio optica geleid (fig. 3). Uit deze dubbelzijdige geleiding van het
centrale zien is te concluderen dat bij afwijkingen in de V.E.R. bij
mono-oculaire, centrale stimulatie en afleiding bij het punt Oz de afwij-
king in het visuele systeem zeer waarschijnlijk in de betreffende N. op-
ticus of in het oog zelf gelegen moet zijn. Een tweede mogelijkheid,
dubbelzijdige laesies in het geleidingssysteem van het centrale zien na
het chiasma, is theoretisch aanwezig, doch onwaarschijnlijk (zie ook
hoofdstuk II en Milner et al. 1972).

Fig. 3. Optisch systeem
De visuele informatie, die in de macula wordt opgevangen, gaat via de N. opticus en het
chiasma en wordt dan zowel langs de linker als de rechter tractus opticus, corpus genicula-
tum laterale en radiatio optica naar de visuele schors geleid.
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In dit onderzoek werden de latentietijden van de pieken van de volgende
potentialen uit het primair complex van de V.E.R. en de S.E.R. gemeten:
V.E.R.: P TÖÖ (fig. 4). Deze geeft waarschijnlijk de aankomst van de in-
formatie in de occipitale schors weer (Halliday et al. 1977).

40 80 120 160 200 ms.

Fig. 4. Normale V.K.R. - Visus 1.0 - P100 op 120 ms.

S.E.R.: NÏ3 en N2Ö (fig. 5). De N13 wordt waarschijnlijk gegenereerd
in de nuclei cuneati en graciles en geeft het moment aan, waarop de
informatie de hersenstam passeert; de N2Ö representeert waarschijnlijk
de aankomst van de informatie in de gyrus postcentralis, de sensibele
cortex (Allison et al. 1980).

4MV.

V j _ ^

O 10 20 30 40 50 ms.

•ït

I

Fig. 5. Normale S.E.R.
ongestoorde sensibiliteit; armlengte 66 cm.
N13 op 12.5 ms.; N2Ö op 18 ms.
Gelcidingstijd hersenstam - sensibele cortex (N2Ö - NÏ3): 5.5 ms.
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De latentietijden van de S.E.R. zijn mede afhankelijk van de armlengte
van de onderzochte persoon. De S.E.R.-waarden werden in dit onderzoek
beoordeeld voor armlengten (punt van stimulatie aan de pols tot punt
van afleiden cervicaal) kleiner dan of gelijk aan 70 cm en boven 70 cm.
Tevens werd het verschil in latentietijden berekend tussen de N20 en
NÏ3". Dit is waarschijnlijk de geleidingstijd over het traject hersenstam —
sensibele schors.
De latentietijden van deze potentialen werden zowel bij de proefperso-
nen als de patiënten gemeten. De amplituden van de potentialen werden
niet in het onderzoek betrokken. Uit de literatuur is bekend dat deze
sterk kunnen wisselen zonder dat hieraan (pathologische) betekenis mag
worden gehecht (Asselman et al. 1975, Chiappa et al. 1980). In het
onderzoek werd naast de latentietijden wel gelet op de vorm van de po-
tentialen. Het optreden van de zg. W-vorm (Hoeppner en Lolas, 1978),
een tweetoppige respons, welke waarschijnlijk aangeeft dat er parallel
lopende geleidingssystemen zijn met een verschillende snelheid van
geleiding, werd als pathologisch beschouwd. Bij de patiënten werd in
enkele gevallen in het geheel geen herkenbare evoked response gevonden.
Bepaling van de latentietijden was hierbij uiteraard niet mogelijk.

2.4 Bewerking

Voor de latentietijden werd als normale waarde het gemiddelde van de
waarnemingen bij het eerste onderzoek van de proefpersonen gekozen,
vermeerderd met tweemaal de standaarddeviatie. Bij de V.E.R. werden
deze waarden bepaald bij het onderzoek met blokgrootte van 1 en 0.5
cm en van het verschil in latentietijden van het onderzoek van beide ogen.
Het V.E.R. onderzoek van de patiënten werd als normaal beschouwd
indien de gevonden latentietijden bij beide methoden van stimulatie en
het verschil tussen de V.E.R. van beide ogen binnen deze normen vielen.
Er waren bij het S.E.R. onderzoek per patiënt 5 parameters, waarmee
afwijkingen in het somato-sensibele systeem van de patiënt konden
worden opgespoord (de latentietijden van resp. N13 en N20, gecorreleerd
aan de armlengte; de geleidingstijd over de hersenstam, N2Ö - N l3 ; en
het verschil tussen de latentietijden van de Nl3 en de N2Ö bij prikkeling
van linker en rechter N. medianus).
Het verschil van de latentietijden, welke na het gekozen interval van 3Vi
maand werd gemeten, werd berekend. Als normale waarden werd ook
hier het gemiddelde van dit verschil gevonden bij de controlegroep ge-
kozen, vermeerderd of verminderd met tweemaal de standaarddeviatie.
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De normale waarden van de verschillen in latentietijden werden berekend
van de PÏÖÖ van de V.E.R., zowel bj[ stimulatie met blokgrootten 1 en
0.5 cm en de NÏ3, N2"Ö en N2Ö-NÏ3 van de S.E.R. Het onderzoek bij
de patiënten gaf eerst dan een normaal resultaat, wanneer alle gevonden
verschillen in latentietijden binnen de normale waarden vielen. Wanneer
de evoked responses by het vervolgonderzoek zichtbaar werden, dan
werd dit als verbetering beschouwd. Bij de patiënten bij wie een aan-
vankelijk aanwezige evoked response verdween werd dit als achteruitgang
gescoord.
Daarnaast werden ook de absolute waarden van de verschillen van de
latentietijden die na het interval van 3̂ 2 maand waren opgetreden bij
de groep van normale proefpersonen vergeleken met die welke bij de
multiple sclerose patiënten na eenzelfde interval werden gemeten. De
gevonden waarden in deze beide groepen werden op verschillen onder-
zocht met behulp van de Student-t-toets.
Veranderingen in de visus werden vastgelegd met de Snellen letterkaart.
Een verandering met 0.2 op deze schaal werd als significant beschouwd.
Wijzigingen van de score op de Disability Status Scale en de scorings-
schaal voor de sensibiliteit werden bij toe- of afname met 1 punt als
significant beschouwd.
Zover door de relatief kleine aantallen waarnemingen mogelijk was werden
de resultaten met de chi-kwadraat en de Student-t-toetsen bewerkt; als
betrouwbaarheidsinterval van statistische significantie werd 95% gekozen.

3 RESULTATEN

3.1 Normale waarden

3.1.1 Latentietijden evoked responses

Er werden 27 normale proefpersonen onderzocht. Het eerste evoked
response onderzoek, dat bij hen werd verricht, werd gebruikt om de
normale waarden van de latentietijden van de evoked responses te ver-
krijgen. Voor deze normale waarden wordt verwezen naar tabel I.

3.1.2 Verschillen van latentietijden van evoked responses, gemeten
over het tijdsinterval van 316 maand

De 27 normale proefpersonen werden allen tweemaal onderzocht met
een tijdsinterval van 3V4 maand. Voor de normale waarden van het ver-
schil van latentietijden van de evoked responses gemeten over dit tijds-
interval zie tabel II.
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Tabel I. NORMALE WAARDEN LATENTIETIJDEN E.R.

n = 27 proefpersonen

V.E.R. (PlÖÖ)*
blokgrootte 1 cm
blokgrootte 0.5 cm

verschil (V) in
latentietijden
(rechteroog - linkeroog)
blokgrootte 1 cm
blokgrootte 0.5 cm

S.E.R.

armlengte < 70 cm
NÏ3
N20
armlengte > 70 cm
NÏ3
N20

N 2 Ö - N Ï 3

verschil (V) in
latentietijden
(rechts - links)
NÏ3"
N2Ö

x; (ms)
120.9
118.4

-1 .9
-1 .4

12.3
18.3

14.0
19.7

'5.5

0.2
0.1

SD (ms)
8.2
8.5

3.3 ....""
. - . 6.7 ; : .-

- ..-!._-

0.9
0.8

1.0
1.1

0.8

0.6
0.4

bovengrens van
"normaal"
x + 2SD(ms)

137.3
135.4

" '. '1

normale waarden r__.l
van V
x ± 2SD (ms)
- 8 . 5 < V < 4 . 7
-14.8 < V < 12.0

bovengrens van
"normaal"
x + 2SD(ms)

14.1
19.9

16.0
21.9

7.i )'

normale waarden
van V
x + 2SD (ms)
- 1 < V < 1 . 4
-0.7 < V < 0.9

'"Daar bij het V.E.R. onderzoek een filter werd gebruikt was de lichtsterkte van de stimulus gering
en werd in vergelijking met andere auteurs een relatief lange latentietijd van de P 100 gevonden.

Tabel II. NORMALE WAARDEN; VERSCHILLEN VAN LATENTIETIJDEN E.R.

n = 27 proefpersonen

Interval tussen Ie en' 2e onderzoek: V.E.R. x = 106 dagen
S.E.R. x = 101 dagen

Verschil (V) van latentietijden

V.E.R. P100
blokgrootte 1 cm
blokgrootte 0.5 cm

S.E.R.
N13
N20
N 2 0 - N 1 3

x(ms)

-0.1
-0.6

0.2
0.4
0.1

(onderzoek j

SD (ms)

6.3
6.5

0.7
0.6
0.6

— onderzoek,):

x ± 2SD (ms)
(normale waarden van V)
-12.7<V<12.5
-13.6 < V < 12.4

-1.2 < V < 1.6
-0.8 < V < 1.6
-1 .1<V<1 .3
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3.2 Patiënten

3.2.1 Afwijkende evoked responses bij het eerste onderzoek

Het eerste V.E.R. onderzoek liet bij 19 van de 25 onderzochte patiënten
(38 van de 50 ogen) afwijkingen zien. Bij het S.E.R. onderzoek hadden
16 patiënten (26 van de 50 somato-sensibele banen) afwijkingen. In totaal
traden bij 23 van de 25 patiënten (92%) afwijkingen op bij een van beide
onderzoeken of bij zowel het V.E.R. als het S.E.R. onderzoek (zie
tabel III).

Tabel III. AFWIJKENDE E.R.
ONDERZOEK

n = 25 patiënten

V.E.R.
afwijkend bij 19 patiënten

S.E.R.
afwijkend bij 16 patiënten

V.F..R. en/of S.E.R.
afwijkend bij 23 patiënten

BIJ HET EERSTE

76%

64%

92%

3.2.2 Veranderingen van evoked responses. Vergelijking tussen de
groep proefpersonen en de groep multiple sclerose patiënten •;

Zowel bij de groep normale proefpersonen als bij de groep multiple J(
sclerose pat iënten werden in absolute zin de veranderingen gemeten, die kf,
na het tijdsinterval van 3Vi maand optraden. Bij sommige personen bleven "ê
de latentietijden exact gelijk; bij anderen werd een verkorting of ver- £
lenging gezien. De absolute waarden van de wijzigingen, die in de latentie- %
tijden van de evoked responses optraden, waren in de groep van multiple ö
sclerose pat iënten significant groter dan die, welke optraden in de groep •; i
van de normale proefpersonen (Studen t-t-toets). De volgende parameters «f
van de evoked responses werden onderzocht: veranderingen van de |
latentietijden van de P ÏÖÖ van de V.E.R. bij stimulatie met een blok- 1
grootte van respectievelijk 1 en 0.5 cm.; van de S.E.R. de veranderingen |
van de latentietijden van de N 1 3 , de N2Ö en de geleiding over het traject f
hersenstam - sensibele cortex, de N2Ö - N Ï 3 (zie tabel IV). |
Daar ook bij de normale proefpersonen na het tijdsinterval van 3Vz maand f
(kleine) variaties van de latentietijden van de evoked responses opt raden |
werd voor he t verdere, hieronder beschreven onderzoek bij de pat iënten if

I
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Tabel IV. VERGELIJKING VAN DE GROEP PROEFPERSONEN EN DE GROEP MULTIPLE
SCLEROSE PATIËNTEN.

ABSOLUTE WAARDEN VAN DE VERANDERINGEN VAN DE LATENTIETIJDEN

verandering van
latentietijden van:

-V.E.R., 1 cm blokgrootte, PÏÜÖ
normalen

M.S.

-V.E.R., 0.5 cm blokgrootte, PÏÖÖ
normalen

M.S.

-S.E.R., NÏ3
normalen

M.S.

-S.E.R., N2Ö
normalen

M.S.

-S .E .R . .N2Ö-NÏ3
normalen

M.S.

range (ms)

0-18

0-77

0-19

0-59

0-2.3

0-3.3

0-1.8

0-7.5

0-1.6

0-6.5

x (ms)

4,4

11.4

5.0

17.1

0.5

0.8

0.5

1.6

0.5

1.2

SD (ms)

4.5

12.9

4.2

16.0

0.6

0.8

0.5

1.9

0.4

1.7

vergelijk
(Student-t-
toets)

significant,
p < 0.001

significant,
p < 0.01

significant
p < 0.005

significant,
p < 0.001

significant,
p < 0.025

het verschil van de latentietijden van de evoked responses als significant
beschouwd als in één van de parameters een verschil werd gevonden
kleiner dan x — 2 SD of groter dan x + 2 SD van de verschillen van de
latentietijden, zoals gemeten bij de proefpersonen (zie tabel II).

3.2.3 Veranderingen van evoked responses bij herhaald onderzoek

Herhaling van het evoked response onderzoek bij de patiënten leverde
wisselende resultaten op (tabel V). Er werd zowel verlenging als ver-
korting van de latentietijden gevonden. Ook traden bij een aantal patiën-
ten geen veranderingen op. De veranderingen werden zowel bij meting
over het lange (3'/2 maand) als het korte tijdsinterval (2-3 weken) gevon-
den. Voor voorbeelden wordt verwezen naar fig. 6 tot fig. 9.

? >•

1
'M
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Tabel V. VERANDERINGEN VAN E.R. BIJ HERHAALD ONDERZOEK

lang interval
x= 104 dagen (n = 25 patiënten)

V.E.R.
S.E.R.

kort interval
x = 16 dagen (n = 8 patiënten)

V.E.R.
S.E.R.

<

afname

13
12

9
7

latentietijden

gel«k

27
27

5
5

toename

10
11

2
4

I I I I I I I I I

UuV.

I I I I I I I I I I

4JJV.

' ! • :

4juV. 4MV.

0 10 20 30 40 50 ms. o 10 20 30 40 50 ms.

tig. 6a fig. 6b

Fig. 6a. Ixn 28-jacigc vrouw. M.S. sedert 2 jaar. Bij het neurologisch onderzoek een internucleaire
ophthalmoplegie, gedaalde visus van het rechteroog en een hypaesthesie Van de linkcr-
lichaamshelft. S.F..R. (li. N. Medianus) aan het begin van de 3e Schub, voor het begin
van A.C.T.H. therapie: N Ï3 niet goed herkenbaar; N 20 op 26.5 ms.

Fig. 6b. Idem. 13 dagen later aan het eind van de A.C.T.H. therapie. Geen veranderingen in de
künisch-neurologische toestand. N13 niet goed herkenbaar; N2Ö op 23 ms. (linker
N. medianus), derhalve een afname van deze latentietijd.

'$•
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fig. 7a

i i i i i i i

fig. 7b

i i i i

O 40 80 120 160 200 ms.

Fig. 7a. Een 37-jarige vrouw. M.S. sedert 1 jaar. Reeds 2 Schübe gehad. Bij het neurologisch
onderzoek: visus bdz. 1.0; funduscopie: g.d.a.; hypalgesie en hypaesthesic rechter-
lichaamshelft. V.E.R. na 2e Schub: PÏÖÖ: 118 ms.

Fig. 7b. Idem. Vh maand later. Derde Schub met visusdaling rechter-oog. Visus rechts 0.3, verder
geen klinische veranderingen. V.E.R. rechteroog: PÏÖÖ: 184 ms., derhalve een zeer forse

. toename van deze latentietijd.

fig. 8a

i i i i i

10uV.

fig. 8b

i i

10MV.

0 40 80 120 160 200 ms.

Fig. 8» Ec;; 50-jarige vrouw. M.S. sedert lü jaar. Na 4 Schübe een klinisch stabiele toestand.
Onderzoek: spastische paraparese; lichte tonusverhoging en pathologische reflexen aan
de armen; nooit visusstoornissen gehad; visus bdz. 0.7; fundus oculi: geen duidelijke
afwijkingen. V.E.R. (rechteroog): PÏÖÖ: 135 ms (pathologische "W"-vorm).

Fig. 8b. Idem. Subjectief geen veranderingen. Visus rechteroog 1.0. V.E.R. (rechteroog): PÏÖÖ:
113 ms., derhalve een afname van deze latentietijd en terugkeer tot normale vorm van
de V.E.R.

-i

é

-:i
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i i i i i

4MV.

I l l

I i ,i i i i i i i i

4juV.

i i

O 10 20 30 40 50 ms.

fig. 9a

i i i i i I I

4MV.

1C 20 30 40 50 ms.

fig. 9b

Fig. 9a. Een 36-jarige man. M.S. sedert 11 jaar. Reeds 5 Schübe gehad. Neurologisch onderzoek:
dysarthrie; Ie graads nystagmus bij het kijken naar links en rechts; spastische parese van
het rechterbeen; proef van Romberg_positief; sensibiliteit normaal. S.E.R. (linker- en
rechter N. medianus): N13: 14 ms; N20: 20,5 ms.

Fig. 9b. Idem. Toename van de parese en evenwichtsstoornissen. Tevens een dysaesthesie van de
rechter-lichaamshelft. S.E.R. (linker N. medianus): NÏ3 : 14 ms; N2Ö: 25 ms., der-
halve een jtoename van de geleidingstijd over het traject hersenstam - sensibcle cortex
(N20 - N13).

3.2.4 Veranderingen van latentietijden van de V.E.R. en van gezichts-
scherpte

Na het tijdsinterval van 3J/2 maand was 23 maal een verandering van de
V.E.R. opgetreden (16 patiënten). Het oogonderzoek met de Snellen
letterkaart gaf verbetering of achteruitgang van de gezichtsscherpte aan
van 19 ogen (12 patiënten). Er was een correlatie tussen de veranderin-
gen die in de V.E.R. optraden en die welke met de Snellen methode
werden gevonden (tabel VI).

3.2.5 Veranderingen van latentietijden van de S.E.R. en van sensibili-
teitsafwijkingen

Slechts bij enkele patiënten werden bij neurologisch onderzoek na het
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Tabel VI. VERANDERINGEN VAN LATENTIETIJDEN V.E.R.
EN VAN GEZICHTSSCHERPTE

interval x = 104 dagen

latentietüden V.E.R.

afname (13)
gelijk (27)
toename (10)

Meer veranderingen van de
van de gezichtsscherpte (X2

verbeterd

8
2
0

latentietijden van de V.E.R.
= 9.6, p < 0.01)

gezichtsscherpte

gelijk

4
22

5

(afname en toename)

n = 25 patiënten

achteruit

1
3
5

bij veranderingen

tijdsinterval van 3V2 maand veranderingen gevonden bü het sensibiliteits-
onderzoek. Door het geringe aantal was correlatie met de veranderingen
van de latentietijden van de S.E.R., die in dit tijdsinterval optraden, niet
goed mogelijk. Bij 26 van de 27 onderzochte armen, waarin geen wijzi-
gingen in de sensibele functies optraden, bleef ook de S.E.R. onveran-
derd. Tweemaal werd een paradoxaal resultaat gevonden, waarbij de
sensibele functie verbeterde en de latentietijd van de S.E.R. toenam. De
combinatie van achteruitgang van sensibele functies en een kortere laten-
tietijd van de S.E.R. werd éénmaal gezien (tabel VII).

Tabel VII. VERANDERINGEN VAN LATENTIETIJDEN S.E.R.
EN VAN SENSIBELE FUNCTIES

interval x = 104 dagen n = 25 patiënten

sensibele functies

latentietijden S.E.R. verbeterd gelijk achteruit

afname (12) 2 9 1
gelijk (27) I 26 0
toename (11) "> 6 3

3.2.6 Veranderingen van latentietijden van evoked responses, gezichts-
scherpte en sensibiliteit gemeten over een kort tijdsinterval

Bij 8 patiënten werd het V.E.R. en S.E.R. onderzoek driemaal uitgevoerd.
Naast het onderzoek na 3'/2 maand werden er ook evoked responses ge-
registreerd na een tijdsinterval van ca. 2*/2 week (x = 16 dagen). De visus
veranderde in deze periode niet; de V.E.R. bleef 9 maal gelijk, 2 maal
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nam de latentietijd af en 5 maal nam zij toe. Bij het sensibiliteitsonder-
zoek werd 14 maal hetzelfde resultaat gevonden als bij het eerste onder-
zoek; 2 maal trad een verbetering op. Bij meting over het korte tijds-
interval bleken er veel veranderingen van de latentietijden van de S.E.R.
op te treden: 7 maal werd een afname gezien; 4 maal namen deze laten-
tietijden toe.

3.2.7 Terugkeer tot normale waarden van evoked responses

Bij 9 patiënten trad een afname van (te lange) latentietijden van de
evoked responses op, zodanig dat weer normale waarden werden gemeten.
Dit werd bij 4 patiënten gezien tijdens het V.E.R. onderzoek en bij 5
tijdens het S.E.R, onderzoek. De verbetering van de evoked responses
werd in alle gevallen gevonden na het lange tijdsinterval van ca. 3Vi maand
en ging in alle gevallen gepaard met verbeteringen van respectievelijk
visus en sensibele functie.

3.2.8 Veranderingen van latentietijden van evoked responses en van
de Disability Status Scale

De Disability Status Scale (D.S.S.) geeft een maat voor de ernst van de
invaliditeit van de patiënt. De belangrijkste bijdrage aan deze score wordt
geleverd door de mate van mobiliteit van de patiënt (zie hoofdstuk II).
Er kon bij de patiënten geen relatie worden gevonden tussen de veran-
deringen van de latentietijden van de evoked responses en de D.S.S. (zie
tabel VIII).

Tabel VIII. VERANDERINGEN VAN LATENTIETIJDEN E.R. EN VAN DE D.S.S.

interval x =

D.S.S.

104 dagen

afname

V.E.R.

gelijk

latentietijden

toename afname

n =

S.E.R.

gelijk

25 patiënten

toename

verbetering (9)
gelijk (12)
achteruit (4)

5
8
0

9
13
5

4
3
3

3
7
2

12
12
3

3
5
3
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3.2.9 Veranderingen van latentietijden van evoked responses en liquor-
afwijkingen bij het eerste onderzoek

Van 21 van de 25 patiënten werd ten tijde van het eerste evoked response
onderzoek de liquor onderzocht. Bij 15 werd een igG-index van liquor
en serum gevonden hoger dan 0.85, hetgeen een aanwijzing geeft voor
een intr&thecaal immunologisch proces, mogelijk demyelinisatie. Hier-
voor pleitte bij deze patiënten tevens de aanwezigheid van oligoclonale
gammabanden in de liquor. Op basis van de gegevens van het liquor-
onderzoek, welke mogelijk wezen op demyelinisatie in het centrale
zenuwstelsel, zou men op theoretische gronden bij deze patiënten meer
veranderingen van de evoked responses verwachten dan bij de patiënten
met een normale liquor. Deze veronderstelling kon in dit onderzoek niet
worden bevestigd (zie tabel IX).

TabalIX. VERANDERINGEN VAN LATENTIETIJDEN E.R. EN
LIQUORAFWDKINGEN BIJ HET EERSTE ONDERZOEK

n = 21 patiënten

liquor

igG-index > 0.85 en
oligoclonale
gammabanden (n = 15)

normale liquor (n = 6)

latentietijden
E.R. (V.E.R. en/of S.E.R.)

veranderingen gelijk
(toe- of afname)

22

13

X2 = 2.2: n.s.

38

11

3.2.10 Veranderingen van latentietijden van evoked responses en |
A.C.T.H. therapie |

Negen patiënten kregen een ca. 2 weken durende kuur met A.C.T.H.
wegens een Schub. Bü 6 van hen werden 3 maal evoked responses geme-
ten: vlak voor en aan het einde van de A.C.T.H. therapie en ca. 3 maan-
den na het staken van deze behandeling. Het kleine aantal patiënten |
maakte statistische analyse moeilijk. De resultaten van dit onderzoek, - |
zoals vermeld in tabel X, suggereren echter dat er geen verschil bestond 1
tussen de patiënten, die wegens een Schub A.C.T.H. kregen en zij die in §
een meer rustige fase van de ziekte waren en geen therapie kregen. Bij |
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de behandelde patiënten was er ook geen verschil aantoonbaar bij meting
over het lange tijdsinterval van 3Vi maand en bij meting na ca. 2Vi week.

Tabel X. VERANDERINGEN VAN LATENTIETIJDEN E.R. EN A.C.T.H. THERAPIE

A.C.T.H.
- interval 3% maand (n = 9)
- interval 2% week (n = 6)

GeenA.C.T.H. (n=16)

V.E.R.

afname/
gelijk

16
8

24

latentietijden

S.E.R.

toename afname/
gelijk

2 14
4 10

8 24

toename

4
2

8

3.3 Neuropathologisch onderzoek van de N. opticus bij een patiënte
met een afwijkende V.E.R.

3.3.1 Klinische gegevens

Van één patiënte, die niet in de serie van 25 multiple sclerose patiënten
is opgenomen en die uit dien hoofde gedeeltelijk buiten het kader van dit
hoofdstuk valt volgt hieronder de beschrijving van de V.E.R. en de ver-
gelijking van de bevindingen bij het V.E.R. onderzoek en het patholoog-
anatomisch onderzoek van de nervus opticus. De patiënte werd uitvoerig
beschreven in hoofdstuk III, 3.6.2 (casus B). Zij had sedert 9 jaar multiple
sclerose ("clinically definite" vorm) met een parese van beide benen en
de rechterarm, romp- en extremiteitsataxie, dysarthrie en lichte sensibi-
liteitsstoornissen aan de benen. Visusstoornissen waren er anamnestisch
nooit geweest. De visus was beiderzijds 0.8; de papillen hadden een nor-
maal aspect. Dit ophthalmologisch onderzoek vond samen met het
V.E.R. onderzoek ca. 2 weken voor het overlijden ten gevolge van een
verslikpneumonie plaats.

3.3.2 V.E.R.- en neuropathologisch onderzoek

V.E.R. (fig. 10a): Bij stimulatie met blokgrootte 1 cm. en gefilterd licht
(standaardstimulatie, zie eerder): latentietijden PIÖÖ van het rechteroog
155 ms en latentie PÏÖÜ van het linker oog 165 ms. Bij stimulatie met
dezelfde blokgrootte, doch zonder filter, een latentietijd van de PfÖÖ
van het rechteroog van 135 ms en een latentietijd van de PfÖÖ van het
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linkeroog van 150 ms. Er waren goede responsies. Er bestond derhalve
beiderzijds een stoornis in het centrale zien, links meer uitgesproken dan
rechts, met een localisatie voor het chiasma.
Een coupe uit het centrale deel van de linker N. opticus liet zenuwweefsel
zien met een sterke lymfocytaire infiltratie. Ook perivasculair werden
zeer vele lymfocyten gezien (fig. 10b). Een dergelijk beeld kan worden
gezien zowel bij actieve als bjj reeds langer bestaande demyelinisatie.
Bü deze patiënte was er derhalve een neuropathologische afwijking in
de N. opticus, welke op grond van anamnese of klinisch onderzoek niet
verwacht werd. By het V.E.R. onderzoek was echter reeds aangetoond
dat er een functiestoornis van deze N. opticus bestond.

i •

10uV

t
40 80 120 160 200 ms

fig. 10a

fig. 10b

Fig. 10. V.E.R. en neuropathologisch onderzoek

Fig. 10a. V.E.R. linkeroog. Patroonstimulatie (blokgrootte 1 cm; zonder filter). Anamnestisch
en bij klinisch onderzoek geen visus afwijkingen. PÏÖÜ: 150 ms. Stoornis in het cen-
trale zien met localisatie in de linker N. opticus.

Fig. 10b. Patholoog-anatomisch onderzoek van de linker N. opticus. H.E. kleuring; 40x. Lymfo-
cytaire infiltratie, zowel tussen de zenuwvczcls als perivasculair. Vezelstructuur intact.
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3.4 Samenvatting van het hoofdstuk

Bij 27 normale proefpersonen en 25 multiple sclerose patiënten werden
de V.E.R. en de S.E.R. geregistreerd. Bij het eerste onderzoek bleek 92%
van de patiënten langere latentietijden van evoked responses te hebben
dan bij proefpersonen het geval was. Alle proefpersonen en patiënten
werden na een periode van ca. 3Vi maand weer onderzocht, waarbij er
een significant onderling verschil van de veranderingen van de latentie-
tijden van beide evoked responses werd vastgesteld. De variatie over het
tijdsinterval van 3x/i maand in latentietijden van de evoked responses bleek
bij normalen maximaal 15% te zijn van de gevonden absolute waarden
van de latentietijden. Bij de multiple sclerose patiënten traden hierbij
veel grotere variaties op, welke voor de V.E.R. gecorreleerd waren met
veranderingen van de visus. Bij 27 bovenste extremiteiten, waarin het
sensibiliteitsonderzoek geen wijzigingen liet zien trad slechts éénmaal een
verandering van de S.E.R. op. Er was geen relatie tussen de veranderingen
van de latentietijden en die welke in hetzelfde tijdsinterval optraden in
de Disability Status Scale. Bij patiënten met liquorafwijkingen, welke
wezen op een intrathecaal immunologisch proces, mogelijk demyelinisa-
tie, werden niet meer veranderingen van de latentietijden gevonden dan
bij patiënten met een normale liquor, die over hetzelfde tijdsinterval
werden onderzocht. Hoewel slechts een klein aantal patiënten werd be-
studeerd en statistische bewerking niet mogelijk was, leek behandeling
met A.C.T.H. geen duidelijk effect te hebben op de variabiliteit van de
latentietijden van de evoked responses, noch op lange, noch op korte
termijn.
Eén patiënte, die niet tot de serie van 25 patiënten behoorde, overleed
kort na een V.E.R. onderzoek. Bij dit onderzoek waren zowel bij stimu-
latie van het linker- als het rechteroog te lange latentietijden gevonden.
Zij had nooit visusstoornissen gehad; ook bij klinisch onderzoek werden
deze niet gevonden. Bij het patholoog-anatomisch onderzoek van de
Nn. optici bleken er afwijkingen te bestaan, mogelijk een begin van of
een resttoestand na een reeds doorgemaakte demyelinisatie.
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Hoofdstuk V

DISCUSSIE EN CONCLUSIES

1 INLEIDING

In de vorige hoofdstukken zijn de resultaten beschreven van twee onder-
zoekingen bij twee niet identieke groepen patiënten. In dit hoofdstuk
zullen van beide onderzoekingen enige aspecten worden besproken.
Achtereenvolgens komen (patholoog-) anatomische en neurofysiologische
aspecten van de multiple sclerose plaque aan de orde. Tenslotte zal wor-
den ingegaan op de waarde die beide onderzoekmethoden voor de pa-
tiënt en de klinikus kunnen hebben.

2 Multiple sclerose plaques bij computertomografie
2.1 Samenstelling van de plaques

De term "multiple sclerose" suggereert een verhoging van de dichtheid
van het aangedane weefsel en daarmee een dichtheidsverhoging bij CT-
scan onderzoek. Bij de met de CT-scan onderzochte patiënten werden
echter gebieden met een vérminderde dichtheid gevonden. Zowel bij de
twee patiënten uit het onderzoek bij wie obductie werd verricht als bij
enkele patiënten van wie de neuropathologische bevindingen in de lite-
ratuur zijn beschreven kwamen de gebieden van dichtheidsvermindering
op de CT-scan overeen met multiple sclerose plaques.
Ook uit theoretische overwegingen is het waarschijnlijk dat een plaque
juist een dichtheidsvermindering geeft bij CT-scan onderzoek. De chemi-
sche samenstelling van de multiple sclerose plaque is ongeveer gelijk aan
die welke gevonden wordt in de perifere zenuw bij de Wallerse degeneratie •'/;
(Adams 1977). Er is een toename van water en een afname van de lipiden |
en het "myelin basic protein". Het gehalte aan cholesterolesters is toe- |
genomen (Bernsohn en Barron 1970). |
De samenstelling van het weefsel varieert van plaque tot plaque. Oude :|
plaques bevatten vrijwel geen myeline meer. Ook de cholesterolesters, de ;f
afbraakprodukten bij demyelinisatie, zijn waarschijnlijk door macro- %
phagen uit dergelijke oude plaques verwijderd. In actieve, recent ontstane ;|
plaques, is nog myeline aantoonbaar naast cholesterolesters (Norton f
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1977). In tegenstelling tot oude plaques bevatten de verse, actieve plaques
veel ontstekingsinfiltraat en daarmee gepaard gaand oedeem (Lumsden
1970). Oedeem, vermindering van celaantal en degeneratie van lipiden
en eiwitten geven vermindering van de dichtheid van het weefsel, hetgeen
als dichtheidsvermindering op de CT-scan zichtbaar wordt (Torack et al.
1976). Oedeem is waarschijnlijk de belangrijkste factor in actieve plaques,
het lipiden- en eiwitverlies in de oude plaque.
Niet alleen tussen plaques onderling, doch ook binnen één plaque zullen
bij metingen in het beloop van het demyelinisatieproces wisselende
dichtheden kunnen worden gevonden. Wanneer de demyelinisatie tot stil-
stand komt, blijft nog voldoende lipide over, verdwijnt het oedeem en
kan zelfs herstel optreden door remyelinisatie (Prineas en Connell 1979),
zodat de dichtheid van het gedeeltelijk gedemyeliniseerde weefsel weer
gelijk kan worden aan die van het omringende, normale hersenweefsel.
Een dergelijk mechanisme treedt waarschijnlijk niet op bij oude, "uitge-
bluste" plaques. Bij de patiënte, bij wie met de CT-scan serie-onderzoek
werd uitgevoerd, werd dit ook gevonden (hoofdstuk III, 3.5.2); in het
actieve stadium van de ziekte ontstonden gebieden met een verminderde
dichtheid, welke later gedeeltelijk verdwenen.

2.2 Grootte van de plaques

Naast de samenstelling van de plaques, die afhankelijk is van de activi-
teit van de ziekte en van het eventuele herstel, speelt nog een tweede
factor een belangrijke rol bij het zichtbaar worden van de plaques bij
CT-scan onderzoek. Het oplossend vermogen van de CT-scan is betrekke-
lijk gering; bij kleine verschillen in dichtheid van het weefsel binnen het
onderzochte orgaan neemt dit bovendien nog verder af. Theoretisch
moet een gebied met een doorsnede van ca. 5 mm bij een gemiddelde
vermindering van de dichtheid, zoals die in multiple sclerose plaques
wordt gevonden, met de bij dit onderzoek gebruikte CT-scans zichtbaar
te maken zijn. In de praktijk blijkt dit pas bij plaques met een doorsnede
van ca. 7 mm het geval te zijn (Haughton et al. 1979). De kleine plaques,
die bij de overleden patiënten uit het CT-scan onderzoek bij patholoog-
anatomisch onderzoek verspreid door de witte stof werden gevonden,
waren — ook achteraf — niet te zien op de CT-scan. Al deze plaques
hadden een diameter van ca. 5 mm. Juist deze kleine, op de CT-scan niet
zichtbare plaques, lagen in die delen van de witte stof, waar kleine laesies
neurologische uitvalsverschijnselen kunnen geven. De meeste op de CT-
scan zichtbare grote dichtheidsverminderingen lagen in het periventricu-
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laire, neurologisch "stille" gebied. Ook bij patiënten, waarbij geen patho-
loog-anatomisch onderzoek werd verricht, zijn waarschijnlijk diffuus in
de witte stof kleine plaques, die op de CT-scan niet te zien waren, voor-
gekomen. Anderzijds waren erbij het CT-scah onderzoek patiënten, waar-
bij op de CT-scan een dichtheidsvermindering zichtbaar was met een
zodanige localisatie, b.v. in de capsula interna, dat het aannemelijk leek
dat deze tot klinische verschijnselen aanleiding zou hebben moeten geven.
Wellicht was er in deze gedemyeliniseerde gebieden opnieuw geleiding
mogelijk, b.v. door gedeeltelijke remyelinisatie. Op grond hiervan lijkt
het begrijpelijk, dat bij slechts acht patiënten een relatie kon worden
gevonden tussen de localisatie van de laesies op de CT-scan en de locali-
satie van de afwijkingen in de hersenen op grond van het klinisch neuro-
logisch onderzoek.

2.3 Periventriculaire ligging van de plaques

Brownell en Hughes (1962) verrichtten patholoog-anatomisch onderzoek
naar de ligging van multiple sclerose plaques in het cerebrum. Ca. 40%
van de macroscopisch zichtbare plaques lag periventriculair. Dawson
(1916) vond de grootste plaques in het periventriculaire gebied. Het
voorkomen van veel dichtheidsverminderingen op de CT-scan in dit ge-
bied valt hieruit te begrijpen. De grote, periventriculair gelegen plaques
ontstaan in de loop van de tijd door het conflueren van vele kleine
plaques (Fog 1965). De toename van het aantal dichtheidsverminderingen
op de CT-scan bij een lange ziekteduur, zoals in ons onderzoek werd ge-
vonden, hangt hier mogelijk mee samen. Echter, ook kort na de eerste
klinische manifestations van de ziekte zijn bij de met de CT-scan onder-
zochte patiënten uitgebreide dichtheidsverminderingen gevonden in het
periventriculaire gebied. Fog (1965) vond bij het neuropathologisch on-
derzoek van patiënten, die in het beginstadium van multiple sclerose
overleden, ook al grote periventriculair gelegen plaques. Mogelijk zijn
deze ontstaan uit reeds lang — voor het klinisch manifest worden van de
ziekte — aanwezige haarden van demyelinisatie in dit klinisch neurologisch
"stille" gebied. Vervolgonderzoek van deze patiënten zowel klinisch als
met behulp van de CT-scan kan leren of het vaststellen van grote peri-
ventriculaire dichtheidsverminderingen een teken kan vormen van uit-
gebreide demyelinisatie in het gehele centrale zenuwstelsel en of deze
bevinding een prognostische waarde heeft.
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2.4 Plaques op de CT-scan na toediening van contrastmiddel

Verstoring van de bloed-hersenbarrière is de belangrijkste factor bij
verhoging van de dichtheid op de CT-scan van pathologisch veranderd
weefsel na intraveneuze toediening van contrastvloeistof (Gado et al.
1975). Zowel bij patiënten beschreven in de literatuur (zie hoofdstuk II)
als bij de patiënten uit het onderzoek trad een dergelijke reactie alleen
op bij patiënten, waarbij de multiple sclerose in een actief stadium ver-
keerde. Broman (1964) heeft in actieve demyelinisatiehaarden een stoor-
nis van de bloed-hersenbarrière aangetoond.
Zowel bij de patiënten, die in de literatuur beschreven zijn, als bij de pa-
tiënten in onze serie, waarbij een reactie na toediening van contrast-
vloeistof optrad, waren op dezelfde plaats op de normale CT-scan reeds
dichtheidsverminderingen zichtbaar. Het geven van contrastmiddel, dat
het CT-scan onderzoek van non-invasief tot een invasief onderzoek
maakt, lijkt voor het aantonen van de laesie op zich niet essentieel. Het
serie-onderzoek echter, dat bij de in hoofdstuk III beschreven patiënte
werd uitgevoerd, geeft mogelijk een inzicht in de veranderingen die zich
in de loop van de tijd in de bloed-hersenbarrière bij multiple sclerose
kunnen voordoen. Bij deze patiënte trad aanvankelijk een reactie na het
geven van contrastmiddel op, waarschijnlijk door een verstoring van de
bloed-hersenbarrière, die later na immunosuppressieve therapie weer
verdween. Deze bevinding is uit research-oogpunt zeer interessant. De
CT-scan geeft de mogelijkheid deze veranderingen tijdens het teven van
de patiënt te volgen en misschien kan het effect van therapie hiermee
bestudeerd worden (Sears et al. 1978).

3 MULTIPLE SCLEROSE PLAQUES BIJ EVOKED RESPONSE
ONDERZOEK

3.1 De invloed van plaques op de latentietijd van evoked responses

Met behulp van een computermodel hebben Koles en Rasminsky (1972)
en Brill et al. (1977) berekend dat afname van de dikte van de myeline-
schede rond de zenuwvezel leidt tot vertraging van de geleidingssnelheid,
de refractaire periode van de vezel doet toenemen en tenslotte leidt tot
een geleidingsblokkade. Rasminsky en Sears (1972) staafden deze over-
wegingen met experimentele gegevens. Zij vonden aanvankelijk nog
saltatoire geleiding, doch later een geleidingsblok in vezels, die zij artifi-
cieel demyeliniseerden. De mate van demyelinisatie bepaalde in hoeverre
geleiding nog mogelijk was. Bostock en Sears (1976) vonden echter bij
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dergelijke gedemyeliniseerde vezels ook continue geleiding. Voordat
blokkade optrad leidde het in beide gevallen tot een vertraging over de
zenuw tot ca. 4% van de normale waarde, hetgeen overeenkomt met
de berekende waarde uit het computermodel.
Bij de mens bestaat de N. opticus grotendeels uit dunne (kleiner dan 3
micrometer) gemyeliniseerde vezels (Chacko 1948). De berekende ge-
leidingssnelheid in deze vezels is ca. 10 m/s. Bij apen, waarbij de vezels
in de N. opticus ongeveer even dik zijn, werden dergelijke snelheden ook
gevonden (Ogden en Miller 1966). Bij die mate van demyelinisatie van
de vezel, waarbij nog juist geleiding mogelijk is, zal bij een gemiddelde
grootte van een multiple sclerose plaque in de N. opticus een vertraging
van de geleiding van ca. 25 ms kunnen optreden. Een dergelijke toename
van de latentietijd werd gevonden bij het V.E.R.-onderzoek van de in
hoofdstuk IV beschreven patiënte, waarbij de neuropathologische bevin-
dingen wezen op een demyelinisatie van de N. opticus. Vaak is de ver-
traging ten gevolge van demyelinisatie echter groter. Multiple achter
elkaar gelegen plaques zijn hiervan misschien de oorzaak, doch in de rela-
tief korte N. opticus is dit niet waarschijnlijk. Andere factoren, welke
genoemd zijn als oorzaak van grote geleidingsvertraging, zijn een vertra-
ging in de verwerking van de optische informatie in de retina (hierover
zijn de electroretinografische gegevens in de literatuur niet eensluidend:
Halliday et al. 1972, Feinsod et al. 1973) en een selectieve blokkade van
de normale, gemyeliniseerde, snellere vezels, waardoor alleen dunne,
langzaam geleidende vezels overblijven. De meest waarschijnlijke verkla-
ring lijkt een combinatie van de genoemde factoren. Bovendien kan de
generatie van de corticale responses vertraagd optreden door de zg. "tem-
porele dispersie". Deze wordt veroorzaakt door de verschillende gelei-
dingstijden van de informatie van het oog naar de occipitale schors als
gevolg van de graduele verschillen van de demyelinisatie in afzonderlijke
vezels (McDonald 1977 en Rogart en Ritchie 1977). Deze verschillen in
geleidingssnelheden in de afzonderlijke vezels zouden ook het type res-
ponse kunnen veroorzaken, waarbij zij uit twee potentialen met verschil-
lende latentietijden (de zg. W-vorm, zie fig. IV, 8a) bestaat (Feinsod en
Hoyt 1975). Deze treedt zowel bij de V.E.R. als bij de S.E.R. op. Bij de
S.E.R. zijn de responses slechts zelden sterk vertraagd. Over het algemeen
wordt of in het geheel geen S.E.R. meer gevonden of treedt een vertraging
op van slechts enkele ms. Mogelijk is — naast een complete geleidings-
blokkade — de "temporele dispersie" ook de oorzaak voor de afwezigheid
van herkenbare "evoked responses", zoals vooral bij het S.E.R.- en in
mindere mate ook bij het V.E.R.-onderzoek wordt gezien. Door de
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grote lengte van de sensibele baan zullen de verschillen van geleidingstijd
in de verschillende vezels tot de cortex relatief groot zijn. Bij de korte
optische baan is deze kans kleiner. Desmedt en Brunko (1980) hebben
een centrale geleidingssnelheid voor de S.E.R. berekend van ca. 45 m/s.
Op de wijze, zoals aangegeven voor het V.E.R.-onderzoek, kan hieruit
worden berekend dat bij een lengte van de plaque van ca. 1 cm een gelei-
dingsvertraging tot ca. 5 ms kan optreden. Verschillende achter elkaar en
in verschillende parallel lopende vezels gelegen plaques met een dergelijke
omvang zullen waarschijnlijk aanleiding geven tot zoveel "temporele dis-
persie" dat geen S.E.R. meer te herkennen is.

3.2 Herstel van de geleiding in een plaque

Bij vele patiënten uit het evoked response onderzoek trad zowel bij
meting na een kort als na een lang interval herstel van de geleiding op.
Hiervoor bestaan enkele theorieën. Reeds een gering aantal nieuwe
windingen myeline kan hernieuwde geleiding geven langs de vezel, welke
geblokkeerd was geraakt (Rogart en Ritchie 1977). Ook op andere wijze
is herstel van de geleiding mogelijk. Schauf en Davis (1974) meenden dat
verdwijnen van oedeem voor het afnemen van de latentietijd verantwoor-
delijk zou kunnen zijn. Hierdoor kan het soms snelle herstel verklaard
worden, dat op grond van remyelinisatie niet goed voorstelbaar is. Moge-
lijk verdwijnt het oedeem onder invloed van A.C.T.H. Naast herstel door
verdwijnen van oedeem of remyelinisatie is het ook mogelijk dat de ge-
demyeliniseerde en geblokkeerde vezel op andere wijze weer geactiveerd
wordt en tot (continue) geleiding in staat is. Ritchie en Rogart (1977)
hebben aangetoond dat in de gedemyeliniseerde vezel het aantal Natrium-
ionen doorlatende porieën ook buiten de plaats waar de knopen van
Ranvier gelegen waren, toe kan nemen, zodat de vezel waarschijnlijk op
alle plaatsen activeerbaar wordt en continue geleiding mogelijk is. Deze
waarnemingen met behulp van de electronenmicroscoop werden ook
cytochemisch (Waxman en Quick 1977) bevestigd.
De bevindingen bij de patiënten, bij wie evoked response onderzoek werd
verricht, lijken verklaard te kunnen worden met behulp van deze drie
theorieën. Over het korte tijdsinterval tussen twee onderzoekingen (waar-
in A.C.T.H. werd gegeven!) trad een aantal malen verbetering op, mogelijk
ten gevolge van vermindering van oedeem in de plaque. Remyelinisatie
of een verhoogde doorlaatbaarheid voor Natrium-ionen van de vezel-
membraan waren mogelijk de oorzaak van herstel, dat in een latere fase
optrad.
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4 HET BELANG VAN COMPUTERTOMOGRAFIE EN EVOKED
RESPONSE ONDERZOEK BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

4.1 De diagnose multiple sclerose

4.1.1 Resultaten van computertomografie en evoked response onder-
zoek in vergelijking met literatuurgegevens

De bevindingen met de CT-scan bij de groep van 100 multiple sclerose
patiënten zijn in overeenstemming met de resultaten van reeds eerder
gepubliceerde grote series patiënten (zie hoofdstuk II, tabel III). In onze
serie waren slechts 32 CT-scans geheel normaal. Bij de overige 68 waren
afwijkingen te zien, hetzij in de vorm van dichtheidsverminderingen,
hetzij in de vorm van atrofie. De relatie tussen deze afwijkingen en kli-
nische parameters, zoals ziekteduur, ernst van de invaliditeit en psychi-
sche deterioratie, was nog niet eerder onderzocht. Afwijkende CT-scans
werden vooral gevonden bij patiënten met een lange ziekteduur en - ge-
deeltelijk daarmee samenhangend — ernstige uitvalsverschijnselen. Deze
relatie op zich is van weinig praktische waarde, doch lijkt aan te geven
dat het voorkomen van afwijkingen op de CT-scan bij multiple sclerose
patiënten parallel loopt met de ernst van de aandoening. Het is echter
van groot belang, dat ook in het beginstadium van de ziekte afwijkingen
op de CT-scan gevonden kunnen worden. Dit kan een rol spelen bij het
stellen van de diagnose multiple sclerose (zie verder).
Ook de resultaten van het evoked response onderzoek bij de 25 patiën-
ten, waarbij de diagnose multiple sclerose reeds op andere gronden was
gesteld, zijn in overeenstemming met de reeds bekende bevindingen met
evoked response onderzoek bij multiple sclerose patiënten (zie hoofdstuk
II, tabel IV en tabel V). Bij een gecombineerd onderzoek met zowel
V.E.R. als S.E.R. werden bij 23 van de 25 onderzochte patiënten afwij-
kingen gevonden. Slechts door enkele auteurs is gewezen op de betekenis
van dit gecombineerde onderzoek (zie hoofdstuk II, 10.8). Het door ons
gevonden grote aantal afwijkingen onderstreept nog eens de gevoeligheid
van deze vorm van onderzoek. Helaas is uit de resultaten van de afzon-
derlijke CT-scan en evoked response onderzoeken geen inzicht te ver-
krijgen in het totale aantal afwijkingen, dat gevonden zou zijn wanneer
alle patiënten beide onderzoeken ondergaan zouden hebben. Mastaglia
et al. (1977) vonden met een dergelijke combinatie van onderzoekmetho-
den bij alle patiënten, bij wie de diagnose op klinische gronden al vast-
stond ("clinically definite" multiple sclerose) afwijkingen. Van groter
belang lijkt echter dat in dat onderzoek ook bij vrijwel alle patiënten bij
wie de diagnose met minder zekerheid gesteld kon worden afwijkingen
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werden gevonden, wanneer zowel CT-scan als evoked response onderzoek
werden uitgevoerd.

4.1.2 Waarschijnlijkheid van de diagnose multiple sclerose

Door vele medici wordt de diagnose multiple sclerose gesteld bij een
ziektebeloop met exacerbaties en remissies in combinatie met tenminste
twee afwijkingen in de witte stof van het centrale zenuwstelsel, waarvan
één cerebraal en één medullair gelegen moet zijn. Deze kriteria zijn door
Schuhmacher et al. in 1965 nauwgezet omschreven en worden sindsdien
gebruikt als voorwaarden, waaraan de patiënt in klinisch opzicht moet
voldoen vóór de diagnose met zekerheid ("clinically definite") kan wor-
den gesteld. Wanneer men van deze kriteria de voorwaarde laat vallen,
dat de laesies aangetoond moeten kunnen worden met alleen het klinisch
neurologisch onderzoek, dan kan de diagnose door het aantonen van
multiple laesies met behulp van klinisch èn aanvullend onderzoek veel
frequenter dan tot nu toe het geval was met grote zekerheid worden
gesteld. Voor ons onderzoek met de CT-scan zou de volgende berekening
gemaakt kunnen worden. Op alleen klinische gronden kon bij 60 van de
100 patiënten de diagnose "clinically definite" multiple sclerose gesteld
worden. Wanneer de resultaten van het liquor-onderzoek bij de diagnos-
tische overwegingen werden betrokken steeg het percentage patiënten
met vrijwel zeker multiple sclerose in onze serie tot 73%. Uitgaande van
de veronderstelling dat dichtheidsverminderingen op de CT-scan inderdaad
plaques representeren, zou het aantal patiënten, dat vrijwel zeker multiple
sclerose heeft, verder stijgen tot 87%. De diagnose kon vooral met meer
waarschijnlijkheid gesteld worden bij patiënten met een paraparese
("progressive probable/possible" vorm van multiple sclerose), waarbij
het met de CT-scan mogelijk was cerebrale, klinisch niet aan te tonen
laesies zichtbaar te maken. Juist bij deze diagnostisch vaak moeilijke
vorm van multiple sclerose met klinisch zuiver medullaire laesies werden
veel (cerebrale) dichtheidsverminderingen' aangetoond.
Het evoked response onderzoek vond bij 21 patiënten met "clinically
definite" multiple sclerose plaats. Bij de overige vier patiënten uit de
serie, bij wie klinisch alleen laesies op spinaal niveau werden gevonden
en de diagnose "progressive probable" multiple sclerose werd gesteld,
werden afwijkende V.E.R. gevonden en zo ook afwijkingen in het cere-
brum aangetoond. Uit de literatuur zijn grotere series van dergelijke pa-
tiënten bekend (zie hoofdstuk II, 10.5). Klinisch waren er bij hen alleen
spinale laesies en konden alleen met behulp van het evoked response
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onderzoek tevens cerebrale afwijkingen worden aangetoond. De diagnose
kan op deze gronden met meer zekerheid gesteld worden. Het lijkt waar-
schijnlijk dat het gecombineerde onderzoek met zowel de CT-scan als
het registreren van evoked responses een nog grotere bijdrage hieraan
kan leveren.
Zowel de CT-scan als het evoked response onderzoek lijken door het aan-
tonen van bij multiple sclerose voorkomende laesies een bijdrage te kun-
nen leveren aan het vroegtijdig stellen van de diagnose. Zowel de patiënt
als de klinikus zijn hiermee gediend met het oog op een vroeg begin van
de begeleiding van de patiënt en het te volgen beleid bij eventuele verdere
onderzoeken.
Vooral de CT-scan speelt een belangrijke rol bij het uitsluiten van andere
cerebrale afwijkingen, die gepaard gaan met ook bij multiple sclerose
voorkomende symptomen. Hierdoor lijken angiografie en zeker pneumo-
encefalografie bij patiënten, waarvan uiteindelijk blijkt dat de symptomen
door multiple sclerose worden veroorzaakt, van minder belang te worden.
Bij de overwegingen, welke leiden tot het al of niet uitvoeren van een
myelografïe bij patiënten, die alleen afwijkingen hebben, welke op kli-
nische gronden in het myelum gelocaliseerd zijn en waarbij in de diffe-
rentiaal diagnose toch aan multiple sclerose wordt gedacht, dienen de
resultaten van CT-scan en evoked response onderzoek betrokken te
worden. Echter gezien de resultaten van het CT-scan onderzoek bij pa-
tiënten, die bewezen spinale afwijkingen hadden welke niet berustten op
multiple sclerose en waarbij sporadisch ook enige cerebraal gelocaliseerde
dichtheidsverminderingen werden gezien, lijkt voorzichtigheid geboden.
Het niet verrichten van een myelografie bij patiënten met symptomen
die lijken te berusten op een spinaal gelocaliseerde laesie en waarbij
differentiaal-diagnostisch aan multiple sclerose wordt gedacht mag niet
geschieden alleen op grond van afwijkingen, gevonden bij het CT-scan
of evoked response onderzoek.
Ook op andere gronden moet tot voorzichtigheid gemaand worden. Noch
de dichtheidsverminderingen, noch de atrofische verschijnselen op de
CT-scan, noch de afwijkingen gevonden bij het evoked response onder-
zoek zijn specifiek voor multiple sclerose. (Periventriculair gelegen) in-
farcten kunnen op de CT-scan lijken op multiple sclerose plaques; vas-
culaire stoornissen en metabole of toxische afwijkingen kunnen tot ver-
traging van de latentietijden bij het evoked response onderzoek leiden.
Atrofie kan door zeer veel verschillende oorzaken ontstaan. Beide onder-
zoekmethoden laten dus slechts afwijkingen zien, die ook bij multiple
sclerose kunnen voorkomen. Plaats, omvang en het ontbreken van een
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ruimte-innemend effect van de afwijkingen op de CT-scan en de ernst
van de afwijkingen bij het evoked response onderzoek kunnen een de-
myeliniserende ziekte suggereren. De diagnose kan echter slechts gesteld
worden, wanneer ook anamnese, klinisch onderzoek en ander aanvullend
onderzoek, vooral van de liquor, hiertoe aanleiding geven.

4.2 Vervolgonderzoek

De registratie van evoked responses is een technisch niet ingewikkelde,
voor de onderzochte persoon niet belastenJe methode van onderzoek.
De evoked responses geven de mogelijkheid de functie van belangrijke
baansystemen in het centrale zenuwstelsel te onderzoeken. Het is op-
vallend dat een dergelijke onderzoekmethode tot nu toe vrijwel niet
voor het vervolgonderzoek bij patiënten is gebruikt. Op één onderzoek
bij een kleine groep proefpersonen na is tot nu toe niet gepubliceerd over
de veranderingen die in de loop van de tijd in de evoked responses bij
normale proefpersonen optreden. Uit het onderzoek naar de variabiliteit
van de evoked responses bleek, dat er bij normale proefpersonen welis-
waar variaties van de latentietijden optraden, doch dat deze kleiner
waren dan 15% van de bij deze zelfde proefpersonen gevonden latentie-
tijden. Het lijkt derhalve mogelijk om het evoked response onderzoek te
gebruiken om veranderingen van de functies van het visuele en somato-
sensibele systeem over een tijdsinterval van enige maanden aan te tonen.
Er lijkt geen reden te bestaan om aan te nemen dat na een korter of langer
tijdsinterval dan het voor dit onderzoek gekozen interval een grotere
variabiliteit van de evoked responses bij normale proefpersonen zou
worden gevonden.
Zoals in hoofdstuk IV, 3.2.2 is beschreven, traden bij de groep van mul-
tiple sclerose patiënten significant grotere verschillen van de latentietijden
van alle gemeten parameters van de V.E.R. en de S.E.R. op dan in de
groep van normale proefpersonen. Met behulp van de normale waarden
van de veranderingen van de evoked responses is het mogelijk abnormale
wijzigingen van de functies van het visuele en somatosensibele systeem
op te sporen. De variabiliteit van de evoked responses bleek voor een deel
parallel te lopen met de veranderingen, die bij dezelfde patiënt optraden
bij klinisch neurologisch onderzoek van het visuele en somatosensibele
systeem. Het evoked response onderzoek lijkt echter een meer gevoelige
maat te zijn voor veranderingen in deze systemen dan het klinisch neuro-
logisch onderzoek. Naast de rol die evoked responses kunnen spelen bij
het stellen van de diagnose multiple sclerose lijken zij derhalve een functie
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te kunnen vervullen bij het follow-up onderzoek van multiple sclerose
patiënten en lijkt het mogelijk de activiteit van het ziekteproces in de
geteste baansystemen van het centrale zenuwstelsel kwantitatief te
volgen.
Het is aan de hand van de gegevens van dit onderzoek niet mogelijk aan
te geven of de veranderingen die in het visuele en somatosensibele sys-
teem optraden ook een beeld geven van de activiteit van de ziekte in het
algemeen. Dit was vooral toe te schrijven aan het ontbreken van een
goede klinische parameter voor de activiteit van de ziekte. Mogelijk kan
een onderzoek naar het verband tussen de veranderingen van de evoked
responses en de aanwezigheid van het zg. "myelin basic protein" in de
liquor, dat vooral bij actieve demyelinisatie wordt gevonden, hierop een
antwoord geven.
Als "monitor" voor de functie van twee belangrijke baansystemen, die
bij multiple sclerose zeer vaak zijn aangedaan, lijken evoked responses
nu echter al geschikt. Hoewel dit in het onderzoek niet direct kon
worden aangetoond bij de patiënten die voor en na A.C.T.H. therapie
werden onderzocht, lijken evoked responses een goede, non-invasieve
onderzoekmethode om het effect van therapie te beoordelen.
Ook de CT-scan lijkt de mogelijkheid te bieden het ziektebeloop te
volgen. Met non-invasief onderzoek is het ontstaan en weer verdwijnen
van plaques aantoonbaar; na intraveneuze toediening van contrastmiddel
is het mogelijk ook de activiteit van het ziekteproces en het effect van
therapie hierop te bestuderen. Daar deze — wel invasieve — onderzoek-
methode niet geheel van gevaar ontbloot en voor het aantonen van
plaques niet noodzakelijk" is, moet het geven van contrastmiddel bij
multiple sclerose patiënten op stricte indicatie gebeuren en beperkt blij-
ven tot researchdoeleinden met alle restricties, die daarvoor bij patiënten-
onderzoek gelden.

5 CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK

Het onderzoek met de CT-scan maakt het mogelijk bij een aantal multiple
sclerose patiënten afwijkingen in het centrale zenuwstelsel op te sporen,
welke op grond van het klinisch neurologisch onderzoek niet vermoed
werden. Het vinden van dichtheidsverminderingen op de CT-scan die
overeen lijken te komen met multiple sclerose plaques, maakt het mogelijk
de diagnose met meer zekerheid te stellen. Vooral bij de groep patiënten,
waarbij op grond van het klinisch neurologisch onderzoek alleen spinale
afwijkingen lijken te bestaan, is het voor het stellen van de diagnose van
groot belang om ook een eventuele cerebrale laesie aan te tonen.
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De afwijkingen op de CT-scan bleken veel voor te komen bij die patiën-
ten, die lang ziek en in de meeste gevallen reeds ernstig gei'nvalideerd
waren. Bij déze patiënten is de diagnose multiple sclerose vaak al lang
duidelijk en kunnen de CT-scan bevindingen deze slechts bevestigen.
Echter ook bij patiënten, die recent de eerste verschijnselen hadden ge-
kregen, werden CT-scan afwijkingen gevonden; juist bij hen speelt het
aantonen van deze — vaak niet verwachte — cerebrale afwijkingen een
belangrijke rol bij het stellen van de diagnose.
Het evoked response onderzoek speelt bij multiple sclerose patiënten
dezelfde rol als het CT-scan onderzoek. Er werden bij de patiënten zeer
vele, met behulp van het klinisch neurologisch onderzoek niet aantoon-
bare, afwijkingen in het visuele en sensibele systeem gevonden. Deze be-
vindingen bevestigden het reeds eerder in de literatuur beschreven belang
van zowel de CT-scan als het evoked response onderzoek voor het stellen
van de diagnose.
Bij de met V.E.R. en S.E.R. onderzochte proefpersonen traden in de
loop van de tijd slechts kleine variaties van de latentietijden van de evoked
responses op. Op grond van de bij de proefpersonen bepaalde normale
waarden van deze variaties was het mogelijk bij de multiple sclerose
patiënten veranderingen, die in het verloop van de tijd in de functie van
het visuele en somatosensibele systeem optraden, vast te leggen. Evoked
responses leken hiervoor een gevoeliger meetmethode te zijn dan het
klinisch neurologisch onderzoek en gaven bovendien een kwantitatieve
maat voor de veranderingen. Het lijkt mogelijk om met behulp van het
evoked response onderzoek de activiteit van de ziekte vast te leggen en
het effect van therapie te bestuderen.
Het vervolgonderzoek met de CT-scan, dat bij één multiple sclerose pa-
tiënte werd uitgevoerd, liet veranderingen zien die zich tijdens een exa-
cerbatie en remissie van de ziekte op morfologisch gebied in het centrale
zenuwstelsel afspelen. Het geven van contrastmiddel in deze fase van de
ziekte gaf bovendien inzicht in de wisselingen van het functioneren van
de bloed-hersenbarrière. Het lijkt derhalve mogelijk ook met de CT-scan
de activiteit van de ziekte te bestuderen en mogelijk kunnen hiermee ook
functionele aspecten van het door multiple sclerose aangedane hersen-
weefsel en het effect van therapie daarop onderzocht worden.

6 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

Het onderzoek heeft vragen opgeworpen, die gezien de hierboven ge-
schetste rol van zowel de CT-scan als het evoked response onderzoek om
beantwoording vragen.
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Het belang voor het vroegtijdig stellen van de diagnose multiple sclerose
met gecombineerd onderzoek, waarbij de patiënt zowel met de CT-scan,
evoked response onderzoeken andere non-invasieve onderzoekmethoden,
zoals b.v. registratie van de hersenstamreflexen, wordt onderzocht moet
worden bestudeerd. Het is voor de patiënt zeer belangrijk dat de diagnose
zo vroeg mogelijk en met zo groot mogelijke waarschijnlijkheid kan wor-
den gesteld.
Voor de "monitor" functie van het evoked response onderzoek lijkt het
van belang te weten of de veranderingen die in de loop van de tijd in het
visuele en het somatosensibele systeem met behulp van evoked responses
worden aangetoond, ook een beeld geven van de activiteit van de ziekte
in het gehele centrale zenuwstelsel. Het onderzoek naar de relatie tussen
de veranderingen van de evoked responses in het verloop van de tijd en
de aanwezigheid van "myelin basic protein" in de liquor, dat beschouwd
kan worden als een maat voor de hoeveelheid gedemyeliniseerd weefsel,
kan hierop mogelijk een antwoord geven.
Indien de grootte van de veranderingen die in de evoked responses in het
beloop van de tijd optreden gerelateerd zijn aan de wijzigingen van de
functies van baansystemen in het centrale zenuwstelsel lijkt een kwanti-
tatief onderzoek naar het effect van therapie bij multiple sclerose patiën-
ten met behulp van evoked responses mogelijk. Het evoked response
onderzoek lijkt door het non-invasieve karakter hiertoe bij uitstek ge-
schikt. Het onderzoek bij multiple sclerose patiënten met de CT-scan
naar het effect van therapie op herstel van de bloed-hersenbarrière is
recent in de Verenigde Staten begonnen. Hierbij moet echter aan de pa-
tiënten een aantal malen contrastvloeistof worden gegeven, zodat niet
meer van een non-invasieve onderzoekmethode gesproken kan worden.
Tenslotte lijkt een lang-lopend onderzoek naar de prognose van multiple
sclerose patiënten bij wie reeds bij de eerste klinische manifestaties van
de ziekte vele afwijkingen op de CT-scan werden gezien belangrijk. Moge-
lijk weerspiegelt het vinden van CT-scan afwijkingen in een vroeg stadium
van de ziekte een uitgebreide, aanvankelijk subklinische, demyelinisatie,
waarmee met de CT-scan inzicht zou kunnen worden verkregen in de
activiteit en de te verwachten progressie van de ziekte.



102

Hoofdstuk VI

SAMENVATTING

Multiple sclerose is een ziekte die gekenmerkt wordt door een grote
verscheidenheid van symptomen en een bij vele patiënten sterk wisselend
ziektebeloop. Het stellen van de diagnose is daardoor vaak moeilijk. Bij
het begin van de ziekte en bij die vormen van multiple sclerose, waarbij
op klinische gronden ook na een lange ziekteduur twijfel aan de diagnose
blijft bestaan, bestaat er behoefte aan aanvullend onderzoek, waarvan de
resultaten steun kunnen geven aan de diagnose.
De bepaling van de activiteit van de ziekte en de evaluatie van het effect
van therapie is door de spontane wisselingen van de ernst van de symp-
tomen moeilijk. Klinische parameters voor functies van het centrale
zenuwstelsel zijn moeilijk te kwantificeren. Ook hierbij lijkt een rol aan-
wezig voor vormen van aanvullend onderzoek. Zowel het onderzoek, dat
uit diagnostische overwegingen wordt uitgevoerd als het onderzoek dat
wordt verricht om het beloop van de ziekte te volgen en dat uit dien
hoofde een aantal malen zal moeten worden uitgevoerd dienen bij voor-
keur een non-invasief karakter te hebben.
Twee non-invasieve onderzoekmethoden, de computertomografie (CT-
scan) •-•! het evoked response onderzoek zijn het onderwerp van deze
studie. Uit de literatuur is gebleken dat met behulp van de CT-scan waar-
schijnlijk de vopr multiple sclerose typische gebieden van locale demyeli-
nisatie (plaques) aantoonbaar zijn. Evoked response onderzoek van zowel
het visuele (V.E.R.) als het somatosensibele (S.E.R.) systeem geeft de
mogelijkheid stoornissen in de functie van de witte stof van het centrale
zenuwstelsel, waar de afwijkingen bij multiple sclerose gelocaliseerd zijn,
aan te tc.ien. Ook met behulp van onderzoek met de Brainstem Auditory
Evoked Responses (B.A.E.R.) zijn dergelijke afwijkingen aantoonbaar,
doch deze vorm van onderzoek valt buiten de studie.
Gezien de literatuurgegevens lijken zowel het CT-scan als het evoked
response onderzoek een rol te kunnen spelen bij het stellen van de
diagnose multiple sclerose. De relatie tussen CT-scan en evoked response
bevindingen enerzijds en klinische bevindingen bij multiple sclerose pa-
tiënten anderzijds en de rol die evoked response onderzoek bij het ver-
volgen van de ziekte in het beloop van de tijd kan vervullen zijn onvol-
doende onderzocht, evenals de correlatie tussen CT-scan en evoked
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response bevindingen en de afwijkingen die bij het neuropathologisch
onderzoek worden gevonden.
In hoofdstuk III werd verslag gedaan van de resultaten van het CT-scan
onderzoek bij 100 multiple sclerose patiënten. Bij 68 van hen werden af-
wijkingen op de CT-scan gezien. 47 Patiënten hadden locale gebieden
met een verminderde dichtheid, waarschijnlijk plaques. Deze gebieden
lagen in de witte stof voornamelijk in het periventriculaire gebied. Bij
de patiënten kwam ook atrofie van het hersenweefsel voor in de vorm
van een vergroot ventrikelsysteem en verwijde sulci. Een normale CT-scan
werd bij slechts 32 van de 100 patiënten gevonden.
Afwijkingen in de vorm van dichtheidsverminderingen en atrofie op de
CT-scan kwamen bij die multiple sclerose patiënten, waarbij op klinische
gronden de diagnose zeker was veel voor. Dergelijke CT-scan bevindingen
kunnen steun geven aan de diagnose. Bij de groep patiënten, bij wie op
grond van het klinisch neurologisch onderzoek slechts spinaal gelocali-
seerde laesies werden vermoed, werden in dit onderzoek vele, cerebraal
gelocaliseerde afwijkingen gevonden öp de CT-scan. Ook bij de dif-
ferentiaal-diagnose met andere symptomen, welke op klinische gronden
niet in de cerebrale hemisferen, doch in het cerebellum of in de hersen-
stam moeten worden gelocaliseerd, lijkt de CT-scan een rol te spelen en
kan het vinden van op klinische gronden niet vermoede cerebrale laesies
de diagnose meer waarschijnlijk maken.
Er bleek slechts zelden een overeenkomst te zijn tussen de klinisch neuro-
logische localisatie in cerebro en de plaats van de op de CT-scan zichtbare
afwijkingen. Wat betreft meer algemene parameters voor de ziekte, zoals
ziekteduur, beloop van de ziekte en lichamelijke en geestelijke invalidi-
teit van de patiënt lijkt er een verband met de CT-scan bevindingen te
zijn.
Slechts bij twee patiënten traden na intraveneuze toediening van contrast-
vloeistof veranderingen in de vorm van een verhoogde dichtheid op in
gebieden, welke op de normale CT-scan een verlaagde dichtheid hadden.
Beide patiënten waren in een Schub_van de ziekte. Eén patiënte, die
buiten de serie viel, toonde een uitzonderlijk beeld. Bij haar waren er
tijdens een Schub zeer vele gebieden van verlaagde dichtheid, waarschijn-
lijk multiple sclerose plaques, die na toediening van contrastmiddel aan-
kleurden. Met immunosuppressieve behandeling nam deze reactie af,
parallel aan de verbetering in ae klinische toestand.
Zowel bij haar als bij de andere patiënten bij wie in het actieve stadium
van de ziekte een reactie op de CT-scan optrad na intraveneuze toedie-
ning van contrastmiddel waren er op dezelfde plaats ook al afwijkingen
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zichtbaar op de gewone CT-scan. Het geven van contrastmiddel gaf
slechts een verdere accentuering van de gevonden afwijkingen.
Bij twee patiënten werd kort voor het overlijden een CT-scan gemaakt.
De gebieden van dichtheidsvermindering, welke op de CT-scan zichtbaar
waren, bleken overeen te komen met grote plaques. Vele kleinere plaques
waren — ook achteraf — niet zichtbaar op de CT-scan. De atrofie, welke
op de CT-scan zichtbaar was, werd ook bij het patholoog-anatomisch
onderzoek gevonden.
Bij 27 normale proefpersonen en 25 multiple sclerose patiënten werden
de V.E.R. en de S.E.R. geregistreerd (hoofdstuk IV). Bij het eerste onder-
zoek bleek 92% van de patiënten langere latentietijden van evoked res-
ponses te hebben dan bij proefpersonen het geval was. Alle proefpersonen
en patiënten werden na een periode van ca. 3Vi maand weer onderzocht,
waarbij er een significant onderling verschil van de veranderingen van de
latentietijden van beide evoked responses werd vastgesteld. De variatie
over het tijdsinterval van 3V2 maand in latentietijden van de evoked respon-
ses bleek bij normalen maximaal 15% te zijn van de gevonden absolute
waarden van de latentietijden. Bij de multiple sclerose patiënten traden
hierbij veel grotere variaties op, welke voor de V.E.R. gecorreleerd waren
met veranderingen van de visus. Bij 27 bovenste extremiteiten, waarin
het sensibiliteitsonderzoek geen wijzigingen liet zien trad slechts éénmaal
een verandering van de S.E.R. op. Er was geen relatie tussen de veran-
deringen van de latentietijden en die, welke in hetzelfde tijdsinterval
optraden in de Disability Status Scale. Bij patiënten met Iiquorafwijkin-
gen, welke wezen op een intrathecaal immunologisch proces, mogelijk
demyelinisatie, werden niet meer veranderingen van de latentietijden
gevonden dan bij patiënten met een normale liquor, die over hetzelfde
tijdsinterval werden onderzocht. Hoewel slechts een klein aantal pa-
tiënten werd bestudeerd en statistische bewerking niet mogelijk was. leek
behandeling met A.C.T.H. geen duidelijk effect te hebben op de variabi-
liteit van de latentietijden van de evoked responses, noch op lange, noch
op korte termijn.
Eén patiënte, die niet tot de serie van 25 patiënten behoorde, overleed
kort na een V.E.R. onderzoek. Bij dit onderzoek waren zowel bij stimu-
latie van het linker- als het rechteroog te lange latentietijden gevonden.
Zij had nooit visusstoornissen gehad; ook bij klinisch onderzoekwerken
deze niet gevonden. Bij het patholoog-anatomisch onderzoek van de
Nn. optici bleken er afwijkingen te bestaan, mogelijk een begin van of
een resttoestand na een reeds doorgemaakte demyelinisatie.
In hoofdstuk V werden enkele theoretische aspecten van de wijze van
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ontstaan van de dichtheidsverminderingen bij CT-scan onderzoek en van
de toename van de latentietijden van de evoked responses bij geleiding
langs gedemyeliniseerde vezels besproken. De afbraak van het myeline
leidt tot vermindering van de dichtheid van het weefsel. Vertraging van
de geleiding of zelfs een blokkade hiervan in de multiple sclerose plaque
leiden tot verlenging van de latentietijden van de evoked responses. Uit
de veranderingen die in het gedemyeliniseerde weefsel kunnen optreden,
b.v. afname van oedeem, remyelinisatie of veranderingen in het axon zelf
lijkt het te begrijpen dat in het beloop van de tijd weer herstel van de ge-
leiding, weerspiegeld in een afname van de latentietijd van de evoked re-
sponse kan optreden.

Met zowel de CT-scan als evoked response onderzoek werden in het
centrale zenuwstelsel op klinische gronden niet vermoede afwijkingen
aangetoond; beide onderzoekmethoden kunnen hierdoor een bijdrage
leveren tot het vroegtijdig stellen van de diagnose multiple sclerose.
Bovendien kan dit op grond van de bevindingen bij het CT-scan en
evoked response onderzoek met meer zekerheid geschieden.
Vooral het evoked response onderzoek lijkt de mogelijkheid te geven
het ziektebeloop kwantitatief vast te leggen en het effect van therapie
te beoordelen. Ook met de CT-scan zijn veranderingen die tijdens de
ziekte in het centrale zenuwstelsel optreden te bestuderen.
Beide non-invasieve, onderzoekmethoden kunnen derhalve een rol spelen
bij het optreden van de eerste symptomen en in het verdere beloop van
de ziekte. Zowel hun diagnostische functie als de functie als "monitor"
van de activiteit van het ziekteproces lijken een zinvolle bijdrage tot
beter aanvullend onderzoek bij multiple sclerose patiënten.
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Hoofdstuk VH

SUMMARY

Multiple sclerosis is characterized by a wide range of symptoms and, in
many cases, by a highly erratic course. As a result diagnosis is often a
problem. At the onset of the disease and whenever the clinical diagnosis
remains uncertain, there is need of a supplementary examination which
could provide the additional support needed to establish the diagnosis.
Determination of disease activity and evaluation of the effect of therapy
are difficult because the severity of the symptoms can change spon-
taneously. Quantification of clinical parameters to gauge the functioning
of the central nervous system is as yet not practical. In this respect too,
therefore, there would appear to be a role for some form of supplemen-
tary examination. Both the examination carried out for diagnostic pur-
poses and that performed for evaluation of the course of the disease
(and thus, by its very nature, performed several times) should preferably
be of the non-invasive type.
Two non-invasive examinations, Computer Tomography (CT scan) and
the Evoked Response test (ER), are the subjects of this study.
According to literature (Chapter II), the CT-scan will probably reveal
the areas of local demyelinization (plaques) typical of multiple sclerosis.
The evoked response examination of both the visual (V.E.R.) and the
sensory (S.E.R.) systems enables us to demonstrate disturbances in the
white matter of the central nervous system. The Brainstem Auditory
Evoked Response (B.A.E.R.) may also reveal these abnormalities but
this particular test is not considered in this thesis.
According to available literature it appears that both the CT-scan and the
evoked response test can play a role in the establishment of the diagnosis
of multiple sclerosis. Neither the relation between the CT-scan and evoked
response findings on the one hand and the clinical findings in patients
with multiple sclerosis on the other nor the possible use of the evoked
response examination to follow the course of the disease has been studied
sufficiently; the same holds for the correlation between CT-scan and
evoked response findings and the abnormalities demonstrated by the
pathologist.
In Chapter III, the CT-scans of 100 patients with multiple sclerosis are
compared and discussed. In 68 out of these 100 cases the CT-scans
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showed abnormalities; the CT-scans of 47 patients revealed local areas of
decreased density, probably plaques. These areas were localized within
the white matter, predominantly in the periventricular region. Atrophy
of the cerebral tissue, identifiable as enlargement of the ventricular
system and atrophy of the cortex, was also seen. Only 32 of the 100
patients had a normal CT-scati.
A lower density and atrophy were seen frequently on the CT-scans of
those patients for whom the diagnosis of multiple sclerosis was clearly
established on the basis of clinical findings. Such CT-scan findings serve
to support the diagnosis. For the group of patients who were presumed
— on the basis of the clinical-neurological examination — to have lesions
localized only in the spinal cord, the CT-scan revealed many cerebral (!)
abnormalities. Furthermore the CT-scan can contribute to the differential
diagnosis of other symptoms which on clinical grounds must be localized
in the cerebellum or the brainstem. The demonstration of cerebral lesions
which were not suspected on the basis of the clinical findings will in-
crease the probability of the diagnosis of multiple sclerosis.
It was found that there was rarely agreement between the clinical-neuro-
logical localization in the cerebrum and the site of the abnormalities on
the CT-scan. As far as the more general parameters of the disease were
concerned, such as duration, course and mental and physical invalidity
of the patient, there appeared to be a correlation with the CT-scan
findings.
The intravenous administration of a contrast fluid (enhancement) pro-
duced changes in only two patients: areas with a decreased density on
the normal CT-scan now showed an increased density. Both patients
were in a phase of exacerbation of the disease at the time. One patient,
who was not included in the study of the 100 patients, showed an excep-
tional pattern. During a relapse there were numerous areas of reduced
density, probably the plaques of multiple sclerosis, which became en-
hanced after administration of the contrast medium. With immunosup-
pressive treatment, this reaction decreased, paralleling the improvement
in her clinical condition.
However, in all three of these cases, i.e. patients in an active phase of the
disease who showed a reaction on the CT-scan to the intravenous admini-
stration of contrast medium, abnormalities had already been visualized
at the same sites on the normal CT-scan. The administration of contrast
medium simply served to enhance the abnormalities found.
In two cases a CT-scan was made shortly before death. At autopsy it was
shown that the areas of decreased density visible on the CT-scan cor-
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responded to large plaques. Many smaller plaques were, however, not
visible on the CT-scan. The atrophy visualized on the CT-scan was also
confirmed at autopsy.
The V.E.R. and S.E.R. of 27 normal controls and 25 patients with mul-
tiple sclerosis were measured (Chapter IV). For the first series of tests,
92% of the patients had latencies of the evoked responses which were
longer than the normal latencies (i.e. those found for the normal controls).
All normal controls and patients were re-tested about 3yi months later.
There was a significant difference between the two groups in the changes
in the latencies of both the V.E.R. and the S.E.R. For the normal con-
trols the variation in latencies of the evoked responses over the S^-month
period did not exceed 15% of the absolute value of these latencies. For
the patients the changes were much larger; this could be correlated for
the V.E.R. with changes in vision. Similarly, out of 27 upper extremities
in which no changes in sensory functions between fche first and second
examination were found, only one showed a change in the S.E.R. There
was no relation between the changes in the latencies and the changes
which appeared over the same period in the Disability Status Scale.
Patients with abnormalities of the cerebrospinal fluid, which indicated
the presence of an intrathecal immunological process - possibly demye-
linization, did not have a greater variation in latencies than patients
with a normal cerebrospinal fluid who were examined within the same
interval. Although the number of patients was small and statistical
analysis was therefore not possible, it appeared that treatment with
A.C.T.H. did not have a clear effect, whether long-term or short-term, on
the variation in latencies of the evoked responses.
One patient with multiple sclerosis, who was not included in the series
of 25 patients, died shortly after a V.E.R. examination. For this patient,
stimulation of both the left and the right eye resulted in prolonged la-
tencies. She had never suffered from disturbed vision; the findings of the
clinical examination of the eyes were always normal. Pathological exami-
nation of the optic nerves revealed an abnormality, possibly the onset of
or the residua after demyelinization.
Chapter V contains a discussion of several of the (theoretical) aspects
of demyelinization as related to the development of the density de-
crease seen on the CT-scan and the prolonged latencies of the evoked
responses. The breakdown of myelin leads to a decrease in density of
responses. The breakdown of myelin leads to a decrease in density
of the tissue. Slowing of the conduction or even a total block in the
view of the changes which can develop in demyelinated tissue, e.g. de-



109

crease in edema, remyelinization or changes in the axon itself, it would
appear feasible that in the course of time conduction can improve; this
would be reflected in a decrease in the latency of the evoked responses.
Both the CT-scan and the evoked response test demonstrated abnormali-
ties of the central nervous system which were not suspected on clinical
grounds; as a result both methods of examination can contribute to the
early establishment of the diagnosis of multiple sclerosis. In addition the
diagnosis can be determined with greater certainty when the findings
of the CT-scan and the evoked response test are taken into consideration.
The evoked response test in particular seems to be suitable for recording
the course of the disease quantitatively and for evaluating the effect of
therapy. The CT-scan too can be used to study the changes in the central
nervous system which occur during the course of the disease. Both of
these non-invasive techniques can therefore be useful when the first
symptoms develop and also in the further course of the disease. Both
of their functions — for diagnosis and as a "monitor" of the activity of
the disease process — appear to be worthwhile contributions to better
supplementary examination of multiple sclerosis patients.
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