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Hoofdstuk I

INLEIDING

1.1» Definitie multiple sclerose

Multiple sclerose (MS, gedissemineerde sclerose, gedissemi-

neerde encephalomyelitis, sclerose en plaques) is een overwe-

gend in Schübe en remissies verlopend ziektebeeld van het cen-

traal zenuwstelsel. Naast het classiek golvend verloop kan mul-

tiple sclerose overgaan in een chronisch-progressieve vorm.

De ziekte kan zich ook als primair chronisch-progressief, be-

ginnend vaak op middelbare leeftijd, manifesteren. Het clinisch

beeld geeft een grote variatie van, elkaar vaak afwisselende,

neurologische symptomen. De naam multiple sclerose is ontleend

aan het morphologische beeld, waarin littekens (plaques) va- /

riërend in plaats en tijd, ontstaan in de witte stof van het I

centraal zenuwstelsel (Poser 1980). !

1.2. Historisch overzicht*

Auguste d'Este (1794-1848) , v/iens vader de zesde zoon van ko-

ning George III van Engeland en Hannover zou zijn geweest, leed

sinds zijn dertigste jaar aan verlammingsverschijnselen.

Het door hemzelf in een dagboek bijgehouden verloop van de

ziekte, vertoont veel overeenkomsten met de symptomen van mul-

tiple sclerose. Toen hij eenendertig jaar oud was (1825) traden

de eerste ziekte symptomen op van dubbelbeelden en wazig zien,

gevolgd door verlammingsverschijnselen met sensibiliteitsuitval

van beide benen. De klachten zouden tussen 1828 en 1830 tijde-

lijk zijn verdwenen. Daarna was hij gedurende anderhalf jaar

incontinent van urine. Pas in 1843 kreeg hij opnieuw klachten

en werd paraparetr.sch. In 1847 was hij volledig bedlegerig en

kreeg last van spasticiteit en nachtelijke krampen.

*Naar Muller (1904); DeJong (1970); Poser (1980) .
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De cerebellaire verschijnselen zijn af te leiden uit het hand-

schrift in het dagboek dat aanvankelijk verfijnd en regelmatig

naderhand grof en onduidelijk wordt. Hij stierf ten gevolge

van ademhalingsinsufficiëntie in 1848. Het door Auguste d'Este

nagelaten dagboek bevat waarschijnlijk de eerste 'clinische'

beschrijving van multiple sclerose.

In dezelfde periode publiceerden, vrijwel tegelijkertijd, Cru-

veilhier (1835) en Carswell (1838) de pathologisch-anatomi-

sche bevindingen betreffende grijze degeneratie en vlindervor-

mige onderbrekingen van ruggemergsbanen. Aanvankelijk werd niet

veel aandacht aan de publicaties geschonken. Von Leyden (1876)

gebruikte voor het eerst de term gedissemineerde sclerose. Hij

vond het bandvormige gevoel een typisch clinisch symptoom voor

multiple sclerose. De Babinskireflex (1896), als teken van een

piramidebaan syndroom, was ten tijde van Von Leyden (1876) nog

niet ontdekt. Bourneville (1869) wees er op dat gedissemineer-

de sclerose onderscheiden moest worden van andere myelitiden

zoals myelitis transversa.

De uitdrukking sclerose en plaques, werd voor het eerst door

Vulpian*(1868) gebruikt. Deze beschreef, samen met Charcot

(1868), het pathologisch-anatomisch beeld aan de hand van cli-

nische casuïstiek. Uhthoff (1889) hield zich als eerste bezig

met de symptomatologie van de ogen. Hij introduceerde de be-

grippen temporale bleekheid en centraal scotoom als verschijn-

selen bij multiple sclerose.

De oorzaak van de ziekte heeft clinici steeds weer bezig ge-

houden. Charcot (1868) zag een samenhang met voorafgaande thy-

phus en cholera infecties; Marburg (1906) dacht aan een speci-

fiek myelotoxisch procesj Kuhn en Steiner (1917) veronderstel-

den een relatie met spirochaeta; Pette (1929) meende dat de

oorzaak gelegen was in een viraal infect, vergelijkbaar met

polyomyelitis of postvaccinale encephalitis; een theorie die

als voorloper van de ' slow virus' gedachte kan worden opgevat

(Gajdusek 1965). Naast onderzoek betreffende de oorzaak, wer-

den epidemiologische studies verricht die geographische ver-

schillen constateerden. Marburg (1906) zag dat de angelsaksi-
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sche landen het meest door multiple sclerose werden bedreigd.

Tot aan de monographie van Marburg (1936) werden alle clini-

sche en morphologische aspecten beschreven, zoals die tot op

heden nog steeds gelden.

Steekhoudende verklaringen voor de aetiologie van het ziekte-

beeld bleven verder uit (Koetsier 1982).

De therapie is sinds Charcot (1868) onveranderd symptomatisch.

Mogelijk dat in de toekomst het gebruik van immunosuppressiva

en/of interferon een meer curatief effect hebben.
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Figuur_l.l.

Pathologisch-anatomisch obductie preparaat van een patient met multiple

sclerose (Bourneville 1869)
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Hoofdstuk II

DE DIAGNOSTIEK VAN MULTIPLE SCLEROSE

2.1. Inleiding

Het stellen van de diagnose multiple sclerose is niet altijd

gemakkelijk. Dat dit algemeen zo ervaren wordt blijkt onder

meer uit de, in de loop der jaren verschillend opgestelde,

clinische criteria op grond waarvan de ziekte definitief zou

moeten worden gediagnostiseerd (hoofdstuk III). De classiek ge-

worden trias van Charcot (1872): nystagmus, intentietremor en

gescandeerde spraak, komt in nauwelijks 10% van de gevallen

voor (Poser 1978). Hetzelfde geldt voor de zogenaamde trias van

Marburg (1906): opticus atrophie, ontbrekende buikhuidreflexen

en spasticiteit. Alleen al door het feit dat de nosologische

term de aanwezigheid van letsels op meerdere plaatsen in het

centraal zenuwstelsel impliceert, wordt de voorwaarde gescha-

pen voor het manifesteren van vele verschillende, al dan niet

voorbijgaande functiestoornissen. De clinicus Charcot heeft als

eerste aan deze proteusachtige stoornissen de identiteit weten

te verlenen van één ziektebeeld. De uit hoofde hiervan voort-

vloeiende uitgebreide scala van differentieel diagnostische

mogelijkheden, kan het stellen van de uiteindelijke diagnose

multiple sclerose langdurig bemoeilijken. Veelal zullen het de

verschijnselen zijn, die zich in het verdere verloop van de

eenmaal ontstane ziekte voordoen, die de veronderstelde diag-

nose steeds waarschijnlijker maken. De diagnose wordt dan per

exclusionem gesteld omdat symptomen passend bij of voort-

!' vloeiend uit een differentiële diagnose uitblijven. Echter ook

i dit laatste behoeft geenszins het geval te zijn.

| De decursus morbi van multiple sclerose, classiek golvend met

!, (partiële) remissies en exacerbaties, is evenmin een betrouw-

| bare diagnostische leidraad; er zijn benigne, stationaire,

t oligosymptomatische (forme fruste) en progressieve wijzen van

j decursus morbi bekend. Tot op heden kan het definitieve bewijs

[ van de diagnose pas geleverd worden door middel van obductie.
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De daarbij pathologisch-anatomisch aantoonbare plaques, voor

het eerst beschreven door Cruveilhier (1835) en Carswell (1838),

werden later in samenhang gebracht met de cliniek door charcot.

Het is begrijpelijk dat er naar methoden is gezocht om de diag-

nose multiple sclerose ook tiidens het leven de grootst moge-

lijke mate van waarschijnlijkheid te geven. Langdurig heeft het

liquor onderzoek bij de diagnostiek van multiple sclerose in dit

opzicht geïsoleerd en centraal gestaan als meest waardevolle

test. Aanvankelijk bestonden de diagnostische criteria van het

liquor onderzoek uit:

a. verhoging van het totale eiwitgehalte tot max. 120 mg/100 ml,

b. pleiocytose van lymphocyten/mononucleaire cellen tot max. 90

cellen per mm ,

c. gestoorde goudsolcurven.

De criteria vermeld onder sub a. en b. gelden heden nog steeds.

Het onder sub c. vermelde is obsoleet.

Het liquor onderzoek onderging ten aanzien van de diagnose mul-

tiple sclerose belangrijke ontwikkelingen in de vorm van de, om-

streeks 1953 ingevoerde, electrophoretische eiwitanalyse; vooral

na invoering van de liquor (immuno) electrophorese (Rabat 1942).

Ondanks deze aanzienlijke vooruitgangen faalt zulk modern onder-

zoek nog wel eens (zij het steeds zeldzamer), zelfs in die ge-

vallen waar multiple sclerose clinisch 'vaststaat' , deze diagno-

se te bevestigen. Deels kan dit verklaard worden door aan te ne-

men dat bij die gevallen in het beloop van de ziekte geen intra-

thecale IgG-synthese optreedt, of dat de synthese door het ge-

bruik van corticosteroïden onderdrukt is. De vaak reële fouten-

bron van technische onvolkomendheden blijven hier onbesproken.

Omgekeerd komt intrachecale IgG-synthese met oligoclonale band-

vorming ook voor bij subacute scleroserende pan-encephalitis

(S.S.P.E.), morbus Guillain-Barré, morbus Kahler en sommige en-

cephalitiden.

Nieuwe clinisch neurophysiologische onderzoekmethoden, zoals de

'evoked potentials' werden in 1954 door onder meer Dawson ont-

wikkeld, doch bleven langere tijd clinisch niet toepasbaar. De

'evoked potentials' kunnen door middel van coherent middelen,

'\ r
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uit de S.E.G. registratie van de totale hersenactiviteit worden

geïsoleerd. Deze technieken werden van clinisch diagnostische

betekenis, toen computersystemen in de meetapparatuur van deze

'evoked potentials' werden geïntroduceerd. Talrijke publicaties

over de clinische toepassing van deze 'evokad potentials' bij

de diagnostiek van multiple sclerose dateren uit de jaren 1976

t/m 1981 (hoofdstuk V, VI, VII).

Naast de 'evoked potentials' zijn ook electromyographische me-

thoden, zoals hot registreren van oogknipreflex, masseterreflex

en cornea.i aflex (Namerow 1970; Kimura 1975; Ongerboer de visser

1979; 'ratas 1981), toegepast bij de diagnostiek van multiple

sclerose. Deze methoden maken gebruik van de wetenschap, dat er

door demyelinisatie van de zenuwbanen in de hersenstam vertra-

gingen ontstaan in de zenuwprikkelgeleidingstijden (McDonald en

Sears 1970)• Het combineren van de registratie van evoked po-

tentials' met die van de hersenstamreflexen kan aanwijzingen op-

leveren voor de aanwezigheid van laesies in de volgende baansys-

temen van het. centraal zenuwstelsel:

1. het optische systeem (visual evoked response);

2. het acoustische systeem (auditory brainstem evoked response);

3. de nervus trigeminus en zijn kernen die zich uitstrekken over

het mesencephalon, pons en medulla oblongata (oogknip-, mas-

seter- en corneareflex);

4. de fasciculi van Goll en Burdach, mogelijk ook de lemniscus

medialis en thalamo-corticale projectie (propriocepsis, soma-

to-sensory evoked response);

5. de cephalo-pontine en thalamo-cochleaire baansystemen en in

het bijzonder de fasciculus longitudinalis medialis door mid-

del van registratie van horizontale saccadische en langzame

oogvolgbewegingen.

Als betrekkelijk nieuwe beeldvormende techniek (in tegenstelling

tot bovengenoemde neurophysiologisch functionele methoden) is

als hulpmiddel bij de diagnostiek van multiple sclerose de,

sinds 1972 in gebruik zijnde, computer-tomographie (CT-scan) in-

gevoerd (Gyldensted 1976; Mastaglia 1977; Cala 1978). Met deze

techniek kunnen onder meer hypodense gebieden in de witte stof



- 22 -

van cerebrum en cerebellum aangetoond worden; deze worden in de

regel, bij patiënten met verdenking op multiple sclerose, geïn-

terpreteerd als demyeliniserende plaques.

-•f

De onderhavige studie is bedoeld om het, op dit moment ontwikkel-

de en verder in ontwikkeling zijnde, diagnostisch onderzoek sys-

tematisch op zijn waarde voor de multiple sclerose diagnostiek te

testen via een groep multiple sclerose patiënten.

Daarnaast wordt, aan de hand van een zo compleet mogelijke litera-

tuurstudie, het resultaat van het eigen onderzoek vergeleken met

resultaten van studies, die voorheen door anderen zijn uitgevoerd.

De eigen bevindingen, verkregen door toepassing van voorheen ge-

noemde biochemische, neurophysiologische en röntgenologische

technieken, bij 89 patiënten met multiple sclerose en 25 patiën-

ten met een doorgemaakte neuritis optica (NO), worden naderhand

numeriek geordend. Met behulp van statistische methoden zullen

associaties tussen cliniek en aanvullend onderzoek worden nage-

gaan.

In het algemeen kiest men voor de bepaling van de specifiek diag-

nostische waarde van een test, methode of techniek;

a. of wel een eerste onderzoek met behulp daarvan, gevolgd door

een follow-up onderzoek van dezelfde patiënten en met dezelfde

test na een bepaald tijdsinterval, waarbij het natuurlijke be-

loop (decursus morbi) of wel de ontwikkeling van de ziekte het

ijk-criterium vormt voor de test;

b. dan wel een onderzoek door middel van dezelfde test op verschil-

lende categorieën, omvattende de te bestuderen ziekte, een

groep patiënten met een aanverwante of gelijkende ziekte en

eventueel een controle groep;

c. dan wel een onderzoek met behulp van de zich sub iudice bevin-

dende diagnostische test, na zekere tijd gevolgd door eventuele

obductie van de overleden patient; de obductie constitueert

het ijkingsmedium.

Geen der alternatieven a., b. of c. valt geredelijk in de termen

voor een studie zoals onderhavige. Het spreekt uiteraard vanzelf

dat een diagnostische waarderingscritiek, zoals deze studie
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essentialiter beoogt, uiteindelijk geworteld dient te zijn in

een vaste bodem van postmortale gegevens. Bij het ontbreken van

deze gegevens wordt de clinisch zekere groep van patiënten als

uiteindelijk referentiekader legitiem geacht en is in deze

studie als zodanig gehanteerd.

2.2. Problemen bij de diagnostiek van multiple sclerose

Epidemiologische studies tonen aan dat multiple sclerose voor-

komt bij circa 60 per 100.000 bewoners in streken met een gema-

tigd luchtklimaat (Kurtzke 1970). Afgezien van de niet zeer zel-

den hoogst ernstige invalidering waartoe(multiple sclerose kan

leiden, maakt deze betrekkelijk hoge praevalentie haar op zich-

zelf tot een, uit oogpunt van volksgezondheid, belangrijke aan-

doening. De oorzaak van de ziekte is onbekend. Er bestaat geen

clinisch vast criterium en geen specifieke laboratoriumtest.

McAlpine (1972) voerde drie redenen aan waarom het vaak moei-

lijk is de diagnose vroeg te stellen:

1. de patient vertelt vaak niet de kleine kortdurend opgetreden

symptomen, zoals visusverlies of paraesthesieën;

2. de patiënten presenteren zich vaak met één enkel symptoom,

zoals het zien van dubbelbeelden, wazige visus of blindheid

ten gevolge van een neuritis optica, kortdurend smaakverlies

of sensibiliteitsverlies in het gelaat, etc. Clinisch be-

staan er op dat moment geen aanwijzingen voor multiple lae-

sies en alleen de goed getrainde clinicus zal desondanks

reeds in dit stadium de diagnose multiple sclerose overwegen;

3. de presentatie van een niet gering aantal gevallen doet vaak

eerder denken aan andere nosologieën dan multiple sclerose,

zoals bijvoorbeeld een progressieve paraplegie aan een mye-

litis acuta, een hemiparese aan een cerebro-vasculair acci-

dent, een epileptisch insult aan een ruimte-innemend proces

of vaatanomalie.

Elke neuroloog is vertrouwd met de diagnostische twijfel, een

twijfel die, door de klemmende aandrang van de patient op zeke-

re diagnose en behandeling, niet zelden zwaar is te dragen. De
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1 ziekte kan zich raonosymptomatisch of polysymptomatisch openba-
,i ; ren of wel met transiënte dan wel progressieve verschijnselen, ?
. •, foudroyant of benigne verlopen, langdurig asymptomatisch blij-

j ven na een symptomatisch begin of pas zeer laat manifest worden.

2.2.1. De anatomisch aantoonbare plaque

Multiple sclerose kenmerkt zich bij obductie door de aanwezig-
heid van demyeliniserende letsels, diffuus verspreid in de wit-

, te stof van het centraal zenuwstelsel. Op doorsneden van herse-
nen en ruggemerg zijn er macroscopisch zichtbare veranderingen

• ,; te zien, die in grootte sterk kunnen variëren. Door hun kleur
en consistentie zijn ze min of meer scherp van de omgeving af-
gegrensd. Verse haarden zijn rood of grijs rood door de hyper-
aemie. Subacute laesies zijn wit door het verzamelde vet in de
macrophagen. De uitgebluste chronische haarden zijn grijsbruin ';
en hard van consistentie (Lumsden 1970; Adams 1972).
Microscopisch vertonen de jonge plaques in het centrum een ve-
nule, omgeven door een leucocyten mantel (meestal mononucleaire
cellen, zoals lymphocyten en sporadisch plasma cellen). Daar-

'/. naast zijn er, met vet gevulde, macrophagen te vinden. Stapsge-
i wijs naar de periferie ondergaan de macrophagen veranderingen.

In plaats van de grote, met vet gevulde, macrophagen in het r

; centrum ziet men verder naar de periferie cellen in allerlei
; vormen en grootten en wisselende vulling met myeline débris. ;

'• Aan de periferie zijn verder geen leucocyten zichtbaar. In de
;, oude plaques wordt meestal relatief acellulair gliotisch lit- '
• tekenweefsel zonder tekenen van actieve demyelinisatie, olicro-

dendrocyten of macrophagen aangetroffen. De zichtbare demyeli-
; nisatie speelt zich af aan de periferie van de plaque, terwijl |-
jj de werkelijke activiteit zich mogelijk in het centrum van de
I plaque afspeelt.

\ Electronenmicroscopisch onderzoek laat zien, dat het axon omge- :
fc ven is door fibreus astroglia weefsel. De demyelinisatie ken- j

merkt zich door desintegratie van myeline lamellen.
De vroegste histologische laesie van multiple sclerose is moei-
lijk te identificeren; verder is*de rol van de immunologi3che
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factoren niet duidelijk- Lurasden (1971) vond immunoglobulinen

gebonden aan tnyeline aan de buitenzijde van de plaque. Het

staat nog steeds niet vast of deze globulinen een antilichaam

functie hebben. Verder is de vraag nog steeds niet te beant-

woorden, of demyelinisatie met afname van de oligodendroglia

cellen vooraf gaat aan de cel infiltratie en antilichaamvor-

ming of dat het proces in omgekeerde richting verloopt (Alvord

1977) .

Lumsden (1970) en Adams (1972) beschouwden de lymphocyten in-

filtratie in de plaque als een uiting van een centrifugaal,

toenemende activiteit.

2 .2.2. De localisatie van de plaque

De grootste plaques worden merendeels in de witte stof van het

centraal zenuwstelsel gevonden. Dit betekent niet dat multiple

sclerose een louter leuco-encephalitisch proces is. De plaques

kunnen in principe overal aangetroffen worden (Fog 1965). Vaak

worden plaques periventriculair gezien. Hallervorden (1940)

twijfelde zelfs aan de diagnose multiple sclerose als er geen

periventriculaire plaques bij obductie te vinden zouden zijn.

Als de grijze stof bij het proces betrokken is, komt dit mees-

tal door uitbreiding van de plaques vanuit de witte stof.

In het ruggemerg worden de plaques regelmatig rondom het cen-

trale kanaal aangetroffen (Borst 1903). Eveneens vaak symme-

trisch gelocaliseerd (Schob 1907; Anton 1912), waarbij de

achterstrengen meer aangetast zijn dan de rest van het rugge-

merg. Pog (1965) concludeerde op grond van eigen materiaal dat

de pathologisch-anatomische veranderingen in het centraal

zenuwstelsel, het resultaat zijn van circulatiestoornissen voor-

namelijk in het gebied van de veneuze drainage. De circulatie-

stoornissen kunnen intermitterend zijn en variërend in ernst.

Permanente sclerose zou ontstaan door een thromboserend proces.

In de funiculi gracili et cuneati begint de demyelinisatie

meestal in het centrum van de funiculi daar waar de doorsnede

in de witte stof het grootst is (Fog 1965). Cerebraal vond Fog

vier soorten plaques;
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1. cilindervormige of fusiforme plaques rondom de centrale ve-

nen in de witte stof;

2. vlakke plaques die de takken van een vene volgen ?

3. confluerende plaques;

; 4. Dawson'se plaques (1916), periventriculaire en periveneus ge-

legen plaques zuiver geassocieerd aan de witte stof.

De voornaamste localisaties van de plaques zijn: het ruggemerg,

het optische systeem en het periventriculair gelegen gebied

(cornu anterior en cornu posterior).

Ikuta en Zimmerman (1976) bestudeerden de localisatie van multi-

ple sclerose plaques, zoals deze werden gezien in 70 autopsie ge-

vallen. Het geringste aantal plaques werd gevonden in het cere-

bellum. Grotere hoeveelheden plaques met een afmeting groter dan

2 cm, werden gezien in de nervi optici (o), het cerebrum (C) en

het ruggemerg (S). De aangedane combinaties van deze drie grote

systemen zijn als volgt: O-C-S 46 (66%) gevallen; O-S 9 (13%)

gevallen; O-C, C-S en C ieder 5 (3 x 7%). De doorsnee ziekteduur

was het kortst bij de 'optico-spinale1 gevallen (gemiddeld 10

jaar) en het langst bij de gevallen met alleen cerebrale plaques

(gemiddeld 19 jaar). Lumsden (1970) had de indruk dat het rugge-

I merg eerder bij het demyeliniserend proces betrokken zou zijn dan

het cerebrum. Oppenheimer (1978) bestudeerde dwarsdoorsneden van
: het ruggemerg bij 18 patiënten met multiple sclerose en vond dat

de laesies twee maal zo veel in het cervicale merg als in de la-

gere delen van het ruggemerg voorkwamen.

2.2.3. De 'silent' plaque

: Het vinden van een demyeliniserende plaque kan ook wel eens een

i toevalsbevinding zijn. McAlpine (1972) refereert in dit verband
i
; aan een publicatie van Daum (1960), die de ziektegeschiedenis be-

[ vat van een 63-jarige man met een trigeminusneuralgie zonder ove-

! rige tekenen van een neurologisch lijden. Bij hersenobductie wer-

'r den pathologische plaques gevonden in het cerebrum en in de her-
j.

\ senstam, onder andere ter hoogte van het binnentreden van de ner-

' vus trigeminus in de pons. Ook Anderson (1980) refereert aan en-

kele publicaties (Georgië 1961; Mackay en Hirano 1967),
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behelzende de ervaring dat hersenobductie onverwacht demyelini-

serende plaques aan het licht bracht. Kennelijk kan multiple

sclerose in een aantal gevallen subclinisch, latent verlopen:

'silent' multiple sclerose. Daarnaast is het een gegeven feit

dat, in die gevallen waar de diagnose wel vaststaat, patholo-

gisch-anatomisch onderzoek significant méér detnyeliniserende

plaques aantoont dan er op grond van de cliniek werd vermoed.

Oppenheim beschreef dit reeds in 1887 bij een patient met een,

clinisch evidente, spastische spinale paralyse. Bij obductie

werden niet alleen plaques in het ruggemerg aangetroffen maar

ook in de hersenstam en de nervus opticus.

Deze feiten werpen een ontnuchterend licht op het begrip cli-

nische evidentie. Niet alleen postmortaal doch recentelijk ook

het geavanceerd clinisch neurophysiologisch onderzoek bij mul-

tiple sclerose patiënten, toont in vele gevallen clinisch niet

objectiveerbare letsels aan in het centraal zenuwstelsel. Deze

'silent' plaques geven per definitie (nog?) géén aanleiding tot

het optreden van klachten of van, bij lichamelijk onderzoek

vast te stellen, neurologische stoornissen.

Met behulp van deze betrekkelijk nieuwe technieken is het de

clinicus gegeven, de multipliciteit van de ziekte aan te tonen

in een vroege dan wel in een monosymptomatische fase van het

ziekteproces en daarmee in belangrijke mate zijn diagnostische

zekerheid te vergroten (McDonald 1977) .

De methoden en technieken waarmee 'silent' plaques aangetoond

kunnen worden vinden een bespreking in hoofdstuk V t/m X.

2.2.4. Het belang van de juiste diagnose

Ondanks de ontstentenis van causaal gerichte therapieën is dui-

delijkheid met betrekking tot de multiple sclerose diagnostiek

van groot belang en wel om drie redenen (McDonald 1977):

a. het begeleiden van patiënten die, na het definitief vast-

stellen van de diagnose, ook om uitspraken zullen vragen met

betrekking tot de prognose;

b. het goed kunnen onderscheiden van multiple sclerose van die
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ziektebeelden, die een meer acuut ingrijpen noodzakelijk ma-

ken, zoals craniocervicale anomalieën, hersenstam tumoren,

ruimte-innemende processen langs de nervus opticus etc.

c. tenslotte omdat bij het ontwikkelen van geneesmiddelen het

van belang is groepen van patiënten te vergelijken, waarbij

de aanwezigheid van multiple sclerose vaststaat. Het evalueren

van therapieën wordt bemoeilijkt indien de diagnose ontbreekt.

Door toepassing van de, in hoofdstuk IV t/m X nader beschre-

ven, hulponderzoektechnieken zijn er mogelijkheden geschapen om

het verloop van de ziekte exacter vast te leggen (Robinson en

Rudge 1977; Matthews en Small 1979; de Weerd 1981). Ook het ef-

fect van de therapie kan, naar het zich laat aanzien, via deze

neurophysiologische meetmethoden in de toekomst worden geëvalu-

eerd.

2.3. Multiple sclerose en enkele variante, wellicht verwante

ziektebeelden

Naar gelang de suspectie, de ervaring en de alerte instelling

van de arts en de coöperatie van de patiënten, zal de diagnose

"multiple sclerose" de realiteit vaker weergeven of dichter be-

naderen. Daartoe moet de diagnost de presentatie van varianten

goed weten te herkennen. Enkele variante, zo niet verwante

ziektebeelden zullen worden besproken.

2.3.1. Neuritis optica (neuritis retrobulbaris)

Acuut opgetreden visusvermindering of visusverlies bij afwezig-

heid van afwijkingen aan media of oogfundussymptomen, wordt in

het algemeen opgevat als een van de mogelijke uitingswijzen van

multiple sclerose. Dat de nervus opticus en het chiasma vaak

door een demyeliniserend proces worden aangetast, werd in 1884

opgemerkt door Parinaud. Bij het optreden van clinische ver-

schijnselen, zoals visusverlies of (centrale) scotomen,

spreekt men van neuritis optica of neuritis retrobulbaris. Bij

onderzoek van het oog , speciaal van de fundus, worden geen af-

wijkingen geconstateerd. De papil kan in latere stadia ver-

t;
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bleken (Uthhoffse papil 1889).

Een deel van de patiënten met een doorgemaakte neuritis optica

gaat later symptomen ontwikkelen, die passen bij multiple scle-

rose- Hoe groot dit deel is varieert in verschillende studies

(hoofdstuk XIV).

Los van deze grote verschillen in de gerefereerde series, is de

voorspelbaarheid voor het ontstaan van multiple sclerose bij

een patient met neuritis optica nauwelijks na te gaan. Een

specifieke test met voorspelbare waarde is er niet. Ook het on-

derzoek van de liquor cerebrospinalis levert geen eenduidigheid

op in de voorspelbaarheid van latere multiple sclerose. In de

serie van Hutchinson (1976) werd er bij 31 patiënten onderzoek

verricht van de liquor. Elf patiënten bleken liquores te hebben

die zouden kunnen passen bij multiple sclerose, vier van deze 11

patiënten ontwikkelden later multiple sclerose, maar dit ge-

schiedde eveneens met 5 van de 20 neuritis optica patiënten met

een normale liquor. Gelijksoortige bevindingen vermeldden Sand-

berg-Wollheim 1975 en Johnson 1980. Hoe langer de tijdspanne

: is van observatie en vervolging na een doorgemaakte neuritis

; ; optica, des te meer gevallen van multiple sclerose worden waar-

f.js'' genomen. Na een doorgemaakte neuritis optica kunnen de visus-

klachten nog jaren lang in clinische maar ook in subclinische

vorm persisteren.

- 2.3.2. De chiasma plaque

Visusverlies ten gevolge van een eenzijdige neuritis optica kan

duiden op een plaque in een van beide nervi optici. Patholo-

gisch-anatomische studies bij multiple sclerose patiënten heb-

ben aangetoond, dat de plaques vaker verspreid in het optische

'$• ,.. systeem kunnen voorkomen. Oppenheim (1887) vond bij vijf obduc-

f ties geïsoleerde plaques in het chiasma. Spector (1980) vond

.;'' bij 6 vrouwen met unilateraal visusverlies ook gezichtsvelduit-

•%., val, meestal van het temporale bovenquadrant van het asymptoma-

J. tische oog. Bij 2 patiënten werd er via het perimetrisch onder-

•1* zoek een bitemporale hemianopsie vastgesteld. Een patient
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vertoonde bitemporaal centrale hemiscotomen. Aanvullend onder-

zoek bij deze 6 patiënten zoals angiographie, sella planigra-

phie en P.E.G. was normaal. Er werden geen aanwijzingen gevon-

den voor ruimte-innemende processen die deze clinische symp-

tomen zouden kunnen verklaren. Spector (1980) gaat er van uit

dat er bij al deze patiënten sprake moet zijn geweest van een

sclerotische plaque in het chiasma opticum. Dat er slechts bij

één van deze 6 patiënten een verhoogd IgG werd aangetoond in de

liquor, hoeft in het licht van het vermelde in 2.3.1. geen ar-

gument tegen de veronderstelling van Spector te zijn.

2.3.3. Neuromyelitis optica van Pevic

De combinatie acute myelitis en neuritis optica, bekend sinds

het einde van de vorige eeuw (Allbutt 1870; Erb 1880; Sequin

1880), werd door Devic (1094) als syndroom beschreven. Dit

ziektebeeld kan zich op zeer jeugdige leeftijd (jonger dan 10

jaar) manifesteren, doch ook bij patiënten ouder dan 60 jaar,

hetgeen opvallend contrasteert met het gewoonlijk manifestatie-

tijdperk van multiple sclerose (tussen het 20 en 50e jaar

Scott 1952). Lumsden (1951) beschouwt de morbus Devic als een

manifestatie variant van multiple sclerose. Hierbij is het van

belang te constateren dat neuromyelitis optica patiënten na de

eerste Schub, vaak jarenlang klachten houden die passen bij

multiple sclerose. De symptomatologie van de morbus Devic wordt

vaak voorafgegaan door een verkoudheid of andere banale infec-

tie. Een paar weken daarna treedt een acuut visusverlies op,

vaak van beide ogen. Bij het gezichtsveld onderzoek kan men

veelal dubbelzijdig een centraal scotoom vaststellen. Kort

daarop volgen spinaal te duiden symptomen met sensaties van

pijn en tintelingen in de extremiteiten. Binnen een paar dagen,

soms zelfs binnen enkele uren, treedt krachtsverlies op. Nadat

de ziekte zich heeft gemanifesteerd kunnen er zich drie moge-

lijkheden voordoen voor wat betreft de prognose:

a. progressief foudroyant verloop, binnen enkele dagen of weken,

meestal ten gevolge van respiratoire insufficiëntie leidend
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tot de dood; ;

i b. remissie, gevolgd door een of meerdere 'rechutes' met toe-

nemende paraplegie en soms tekenen die karakteristiek zijn

voor multiple sclerose. De dood volgt binnen enkele jaren;

c. volledig of gedeeltelijk herstel van visus- en myelitis-

symptomen en daarbij geen herhaling van de ziekte in de

daarop volgende jaren. In uitzonderingsgevallen treden er '.

tekenen op van multiple sclerose na een latentietijd van 10

tot 20 jaar.

2.3.4 Acute gedissemineerde encephalomyelitis (A.D.E.M.) '.

'- Clinisch kan deze ziekte niet van multiple sclerose worden on-

derscheiden; in het bijzonder niet de zogenaamde primaire of ]

spontane A.D.E.M. vorm. Naast de primaire A.D.E.M, worden er

postexanthemateuze vormen van acute gedissemineerde encephali- '

tis gezien (McAlpine 1972). Voorafgegaan door een banale infec-

tie of een rubella treedt na een interval van ongeveer 21 dagen

de A.D.E.M. op. Deze kan drie mogelijke vormen aannemen:

a. de encephalitis vorm, meestal bij kinderen en adolescenten;

rf b. de acute myelitis vorm;

t c. een combinatie van beide.

De mortaliteit van de A.D.E.M, wisselt. Meestal regredieert het

i beeld zonder dat er nog, zoals bij multiple sclerose, hernieuw-

T de Schube ontstaan. Dat er geen sprake is geweest van een acuut

i'. optredende vorm van multiple sclerose wordt pas duidelijk in de

l daarop volgende jaren, indien het beeld van multiple sclerose

:' daarin niet tot ontwikkeling komt.
i.

ï 2.3.5. Progressieve multifocale leuco-encephalopathie

f1 Hierbij ontstaan diffuse meer of minder grote demyeliniserende

|: haarden, die voornamelijk in de witte substantie van de beide

f hemisferen en in mindere mate in het ruggemerg voorkomen. De

l ziekte komt meestal voor op middelbare of hogere leeftijd. De

| symptomen treden snel na elkaar op en hebben binnen enkele maan-

i den de dood tot gevolg. Paresen, tetraplegia, gezichtsveld-
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uitval, cerebellaire stoornissen, dementie, verwardheid en coma

kunnen als verschijnselen optreden. Opvallend is dat de liquor

in deze gevallen normaal van samenstelling is en dat ook het

electro-encephalogram (E.E.G.) geen specifieke veranderingen

toont. Verondersteld wordt dat een viraal infect de oorzaak van

de ziekte is bij patiënten met verminderde afweer, bijvoorbeeld

door cytostatica gebruik, bestraling, corticosteroid therapieën

of immunosuppressiva.

2.4. De hersenstam vorm en de spinale vorm van multiple

sclerose en enkele differentiaal diagnostische overwegingen

2.4.1. De hersenstam vorm van multiple sclerose

Als de hersenstam betrokken wordt in het ziekteproces, ontstaat

er een grote variatie mogelijkheid van symptomen. Diplopie

wordt in 10 tot 15% gevonden bij multiple sclerose patiënten.

Deze diplopie is vaak van voorbijgaande aard. Nystagmus zou in

40 tot 70% van de patiënten voorkomen, vooral als de ziekte

reeds enige tijd heeft geduurd. Nystagmus is eveneens vaak een

tijdelijk verschijnsel (Muller 1949).

Hypaesthesieën in het gebied van de nervus trigeminus zijn niet

ongewoon. De patiënten klagen dan over een doof gevoel in één

of beide gelaatshelften. Zeldzamer is de trigeminusneuralgie

als symptoom van multiple sclerose (1% Muller 1949: 5% Poser

1978). Bij de combinatie trigeminusneuralgie met piramidale

symptomen of nystagmus moet multiple sclerose worden overwogen. \

Perifere facialisparese als vroegtijdig symptoom komt in zeld- '

zame gevallen voor (Muller 1949; Poser 1978). Daarentegen is

duizeligheid een veel voorkomend vroeg verschijnsel (10% Poser ïj
'f

1978). Charcot (1872) beschreef dit symptoom in relatie met een
plaque in de bodem van het vierde ventrikel. Duizeligheid, als

een op zichzelf staand symptoom, kan een uiting zijn van cere-

brovasculaire ischaemie, een ruimte-innemend proces maar ook -j

van multiple sclerose. Tumoren, uitgaande van de flocculus no- ,

dularis van het cerebellum, die een ataxie kunnen veroorzaken •

bootsen sterk de multiple sclerose symptomatologie na. Het- *

I
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zelfde geldt voor het meningeoom van het foramen magnum. Doof-

heid wordt bij multiple sclerose zelden gezien (6% Poser 1978).

Bij het optreden van hersenstam symptomen moeten naast multiple

sclerose de volgende differentiaal diagnostische overwegingen

,;̂. worden gemaakt:

a. acute encephalitis (rhomb-encephalitis, tegmentum encephali-

. . tis infectiosa).

Dit ziektebeeld treedt voornamelijk op bij mannen en wordt

- vaak voorafgegaan door een periode van koorts. De classieke

verschijnselen zijn uitval van meerdere hersenzenuwen ipsi-

lateraal en een hemiparese contralateraal. De hersenstam en-

cephalitis is veelal een unilaterale aandoening. De mortali-

teit is 50 tot 60% vaak al binnen enkele weken. Indien de

patient herstelt kunnen zich na het acute beeld parkinson-

achtige verschijnselen voordoen (Bickerstaff 1957). Men gaat

er vanuit dat aan dit ziektebeeld een viraal infect ten

grondslag ligt. In de liquor wordt meestal lymphocytose ge-

zien maar verder geen verhoogd IgG aangetroffen (Bickerstaff (

1978). V

i b. myasthenia gravis.

*-^ Intermitterende dubbelbeelden ten gevolge van myasthenia

••;. gravis kunnen multiple sclerose nabootsen, vooral als de pa-

|j' tient bovendien over spier zwakte klaagt. De invloed van ver-

;'- moeidheid, de dagschommelingen en de afwezigheid van nystag-

', mus, vormen meestal voldoende aanwijzingen voor correcte !

diagnostiek. ')

c. trigeminusneuralgie.

Ofschoon deze aandoening, zij het zelden, kan passen bij een ,i

zich ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde multiple sclerose '\ f

f ; (Harris 1950), is de trigeminusneuralgie het apanage van de i

f ouderdom. Indien op jeugdiger leeftijd manifesterend, komt l

een persisterende arteria trigemia eerder als oorzaak in f

aanmerking. §t

d. subacute cerebellaire degeneratie. j |

De klachten kunnen zich in de loop van enkele jaren ontwik-

*zie Bickerstaff 1978
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f
.• kelen, zodat gelijkenis met de multiple sclerose symptomato-

• logie voor de hand ligt. Meestal echter wordt een carcinoom

j of chronisch alcoholisme, als oorzaak van dit neurologische

syndroom, spoedig duidelijk (Brouwer en Biemond 1938).

2.4.2. De spinale vorm van multiple sclerose

Deze vorm presenteert zich meestal, vooral bij mannen, als pro-

gressieve spastische paraparese op middelbare leeftijd en dient

gedifferentieerd te worden met:

a. cervicale spondylotische myelopathie.

Ook deze aandoening heeft een uitgesproken voorkeur voor de

oudere leeftijdsgroepen maar toont geen intermitterend be-

loop. De piramidale verschijnselen aan de benen gaan gepaard

met perifeer motorische uitval aan de handen (kleine hand-

spieratrophie), een zogenaamde gedissocieerde amyotrophische
: lateraal sclerose. Een onderscheid dient te worden gemaakt

met aanlegstoornissen van de craniovertebrale overgang (Pal-

lis 1954; van der Voort Maarschalk 1959).

; b. subacute gecombineerde strengziekte.

y Dit ziektebeeld begint meestal met tintelingen, hypaesthe-
; f. sieën van de onderbenen, krampachtige pijnen en 'stijve'

i- benen. Hierin is het niet van een acuut ontstane multiple

[;' sclerose te onderscheiden. Nystagmus kan bij beide ziekte-

• beelden optreden. Neuritis optica bij gecombineerde streng- •

r ziekte is erg zeldzaam, (den Hartog Jager 1949). ]

I c. compressio medullae spinalis.

1 De thoracale hernia nucleus pulposus of neurenterische cyste :

j is een bekende en gevreesde diagnostische 'pitfall'. Men /J

| stelle op niet intermitterende spinale uitval nimmer de diag- 'f!

nose multiple sclerose zonder uitvoerig onderzoek, inclu- ]

sief contrast studies (Ongerboer de Visser 1978). j

d. het arterio-veneus angioom (morbus Foix-Alajouanine). j

Vaak uit zich het spinale angioom met een plotseling begin j

van paraplegie met sensibiliteitsverlies in de benen, onder-

buik en perineum, waarbij een golvend beloop met remissies

en exacerbaties niet onbekend is. Op den duur is de kans
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groot op een blijvend progressieve paraplegiè en een verlies

van sphincter controle. De liquor blijkt meestal normaal van

samenstelling te zijn. Vaak is alleen het proteïne verhoogd,

soms is er sprake van xanthochromie. Indien het angioom meer

rostraal is gelegen dan wel binnen het ruggemerg, is de

clinisch differentiële diagnose met multiple sclerose zeer

moeilijk.

e. de spinocerebellaire heredoataxie.

De spinale vormen van heredoataxie kunnen multiple sclerose

nabootsen. De ataxie van Friedreich wordt gekenmerkt door

een familiair optredende progressieve degeneratie van spino-

cerebellaire en corticospinale banen, waarbij mannen vaker

zijn aangedaan dan vrouwen. De echte Friedreich'se ataxie

behoort zich echter voor de puberteit en in ieder geval voor

de adolescentie gemanifesteerd te hebben. Binnen twee jaar

zijn Babinskireflexen opwekbaar en soms ontwikkelt zich

zelfs tremor, chorea of opticusatrophie. Het verloop kan en-

kele jaren duren, maar er zijn ook zeer langzaam voort-

schrijdende gevallen beschreven. Van de zuivere Friedreich1

se ataxie zijn overgangsvormen bekend naar o.a. de neurale

spieratrophie van Tooth, Marie, Charcot en Hoffmann. Tevens

kan de a-bèta-lipoproteïnemie (syndroom van Bassen-Korn-

zweig) door een zodanige neurologische symptomatologie bege-

leid worden, dat verwisseling met de ataxie van Friedreich

maar evenzo met multiple sclerose mogelijk is (Roth 1948).

f. de amyotrophische lateraal sclerose.

Deze ziekte is een combinatie van een spastische spinale

paralyse met spinale spieratrophie. Bij de spinale vorm be-

perkt de ziekte zich tot romp en extremiteiten. Bij de bul-

baire vorm ontstaat op den duur een volledige bulbairparaly-

se met tongfasciculaties en spraakstoornissen. De piramide-

baan symptomen kunnen aan de spieratrophieën en fascicula-

ties voorafgaan en daardoor als syndroom, multiple sclerose

nabootsen. Hier zal het liquor onderzoek geen bijdrage leve-

ren tot het stellen van de diagnose. Wel is het electromyo-

graphisch onderzoek van belang voor het vaststellen van de
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fasciculaties. Binnen drie jaar na het ontstaan van de ziekte

is 80% van de patiënten overleden. Slechts 6% leeft na tien

jaar nog (Tans 1950).

2.5. Doelstelling en vraagstellingen van het onderzoek

De diagnose multiple sclerose is veelal gebaseerd op het

clinisch aantoonbaar zijn van meerdere letsels met veronder-

stelde localisatie binnen de witte stof van het centraal zenuw-

stelsel (Brown 1979; Hart 1982) en het uitsluiten van andere

aandoeningen, die overeenkomstige neurologische verschijnselen

zouden kunnen verklaren. Omdat er tot op heden geen specifiek

diagnostische test is voor het vaststellen van de diagnose is

er in het verleden gezocht naar onderzoekmethoden , die de zeker-

heid omtrent de genesis van de aandoening zo dicht mogelijk be-

naderen.

Niet alle, in de loop van de laatste decennia ontwikkelde, diag-

nostische methoden zijn voor de clinicus practicus gemakkelijk

toe te passen. Het doel van deze studie is derhalve, de meest

gangbare en hanteerbare diagnostische tests (hoofdstuk IV t/m

X) in combinatie eenmalig uit te voeren en daardoor de specifi-

citeit en sensitiviteit voor de multiple sclerose diagnostiek

na te gaan. Door het toepassen van deze tests op een groep van

114 patiënten, met een onderling verschillende graad van verden-

king op multiple sclerose, wordt getracht een numerieke formule

te vinden waaruit de waarde van iedere afzonderlijke test kan

worden afgeleid. Tevens wordt met behulp van een anatomisch mo-

del (hoofdstuk XI) gezocht naar die combinatie van aanvullend

onderzoek, waarmee het vaststaan van de diagnose in een vroege

of monosymptomatische fase vrijwel zeker kan worden aangenomen.

Voor het bepalen van de extra informatie, dat ieder onderzoek

apart oplevert naast de clinisch verkregen gegevens, worden de

patiënten aan een uitgebreid lichamelijk onderzoek onderworpen.

Uitgaande van de verkregen beschikbare clinische en aanvullende

onderzoekgegevens van de 114 patiënten, wordt in hoofdstuk XIII

t/m XV een beschouwing gegeven aan de hand van de volgende
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vraagstellingen:

1. welke gebruikte onderzoekmethoden (of eventueel groep van me-

thoden) blijkt, in onderlinge vergelijking en in vergelijking

met de clinische gegevens, diagnostisch het meest veelzeggend;

2,- hoe verschuift de waarschijnlijkheidsgraad van de aanwezige

multiple sclerose binnen de aanvankelijk op louter clinische

gronden ingedeelde groep van patiënten;

3. welke kleinste combinatie van gebruikte onderzoekmethoden

geeft de grootste waarschijnlijkheidsgraad aan voor het aan-

wezig zijn van meerdere demyeliniserende letsels (en daar-

door de grootste kans op het manifest zijn van multiple

sclerose);

4. welke methode of combinatie van methoden kan in de vroege

vaak monosymptomatische fase van het zich presenterende

ziektebeeld, de meeste informatie geven omtrent de eventuele

multipliciteit van de aandoening;

5. is de op anatomische gronden te verwachten relatie tussen

de verschillende neurophysiologische hersenstam onderzoek-

methoden, ook met behulp van statistische bewerking in de

onderzoeksresultaten terug te vinden;

6. is het mogelijk om bij neuritis optica patiënten door middel

van het volledig pakket van aanvullend onderzoek, de aanwe-

zigheid van manifeste multiple sclerose aan te tonen;

7. is er een relatie tussen de mate van invalidering van de pa-

tient en de ziekteduur mét het aantal , afwijkend bevonden,

aanvullende onderzoekingen; of bezit iedere multiple scle-

rose patient 'van nature ' een niet meer te wijzigen aantal

letsels , die merendeels tijdens het ziekteverloop geen aan-

leiding tot klachten geven (Poser 1980; paragraaf 11.1.) .

2.6. De uitvoering van de studie

In de hoofdstukken IV t/m X wordt een literatuuroverzicht

gegeven van de in deze studie toegepaste methoden van aanvul-

lend onderzoek. De methoden kunnen in drie groepen worden

onderverdeeld:



- 38 -

a. de cytologische en biochemische liquoranalyse (hoofdstuk IV);

b. het neurophysiologisch onderzoek (hoofdstuk V t/m IX);

c. het röntgenologisch (CT-scan) onderzoek (hoofdstuk X) .

Deze onderzoekmethoden worden toegepast op een groep van 114

patiënten (89 multiple sclerose, 25 neuritis optica). De aan-

vullende gegevens, verkregen door middel van de onderzoekme-

thoden, moeten vergeleken kunnen worden met de louter clinische

verschijnselen. De 114 patiënten worden geordend volgens inter-

nationaal aanvaarde criteria (McAlpine 1965). Deze wijze van

indeling wordt nader gespecificeerd in hoofdstuk III . Omdat in

deze studie geen gebruik gemaakt kon worden van postmortale ge-

gevens, zijn de clinische symptomen van de onderzochte patiën-

ten beoordeeld volgens een puntenscoringssysteem. Een systeem

dat gebaseerd is op zowel de clinische als de obductie bevin-

dingen van 111 multiple sclerose patiënten (Poser 1979).

In hoofdstuk XI worden de gebruikte methoden van onderzoek (ex-

clusief liquoranalyse) gerangschikt naar anatomische locali-

satie, waarover het betreffende onderzoek informatie verschaft.

De vraagstelling met betrekking tot de neuritis optica (2.5.)

wordt beoordeeld via een retrospectief uitgevoerd onderzoek.

Van de clinieken voor neurologie en oogheelkunde van de vier

perifere ziekenhuizen waaruit de patiëntengegevens afkomstig

zijn, werden alle patiënten met een gediagnostiseerde neuritis

optica tussen 1976 en 1982 opgeroepen; dit waren 27 patiënten.

Daarnaast werden tijdens de periode van het lopende onderzoek

(1981) 13 patiënten met een recente neuritis.optica gediagnos-

tiseerd. In totaal maakten 40 van de 114 patiënten een neuritis

optica door in de jaren 1975 t/m 1982. Van die 40 patiënten be-

hoorden 15 (38%) , binnen de vermelde periode, tot de groep van

89 multiple sclerose patiënten. Getracht wordt bij de resteren-

de 25 neuritis optica patiënten alsnog aanwijzingen te vinden

voor het manifest zijn van multiple sclerose (hoofdstuk XIV).

De 114 patiënten zijn afkomstig uit de clinieken voor neurolo-

gie en oogheelkunde van:
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1. het ziekenhuis 'De Goddelijke Voorzienigheid' (Sittard);

2. het 'St. Barbara' ziekenhuis (Geleen);

3. het 'Oudenrijn' ziekenhuis (Utrecht);

4. het Militair Hospitaal 'Dr. A. Mathijsen' (Utrecht).

Om practische redenen kon niet al het aanvullend onderzoek in

eenzelfde cliniek worden verricht. De CT-scan's van de patiënten

uit Sittard en Geleen werden gemaakt in de neuroradiologische

universiteitscliniek van de 'Rheinisch Westfahlische Technische

Hochschule' te Aken. De CT-scan's van de patiënten uit Utrecht

werden gemaakt in het 'St. Antonius' ziekenhuis te Utrecht. Het

neurophysiologisch onderzoek vond plaats op de afdeling neuro-

physiologie van het 'De Wever' ziekenhuis te Heerlen en de

E.E.G. afdeling van het 'St. Antonius' ziekenhuis te Utrecht.

De registraties van horizontale oogvolgbewegingen werden ver-

richt door J.P.H. Keulen ir. (afdeling medische physica V.U. Am-

sterdam) . De gebruikte registratiemethode, die afwijkt van gang-

bare E.O.G. en E.N.G. methoden, bevindt zich nog in een experi-

mentele fase, in tegenstelling tot het overige neurophysiolo-

gisch onderzoek dat verricht werd met behulp van commerciële ap-

paratuur. Van 50 van de 114 patiënten werd liquor onderzocht met

behulp van de iso-electric focus ing techniek in het liquor labo-

ratorium van het Academisch Ziekenhuis Leiden. De liquor-gege-

vens van de overige 64 patiënten werden gelicht uit clinische

statussen of ontslagbrieven.

De resultaten (hoofdstuk XIII, XIV) zijn statistisch bewerkt op

de afdeling medische statistiek van de universiteit van Leiden

(drs. E.A. van der Velde). De toegept-'e statistische methoden

zijn, tenzij anders vermeld, de chi-quadraat test met continuï-

teitscorrectie van Yates voor de twee bij twee tabellen en de

toets van Wilcoxon waar dit het vergelijken van twee steekproe-

ven met logische ordening betreft.

De presentatie van de resultaten geschiedt door middel van his-

togram en correlatie-tabellen.

1 '
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SYSTEEMZIEKTEN
- lupus erythematodes
- sarcoldose
- morbus
- lues
- tuberculose
- funiculaire myelose

NERVUS OPTICUS
- neuritis
- atrophie
- stuwingspapil

RUGGEMERG
- tumoren
- vaatprocessen
- myelopathiëen
- myelitiden•
- degeneratieve processen

(A.L.S., spastische
spinaal paralyse, morbus
Priedreich

HEMISPHERAAL
- tumoren
- vaatprocessen
- encephalitiden
- intoxicaties

ACUSTICUS NEURINOOM

HERSENSTAM
- vaatprocessen
- tumoren

CRANIOCERVICALE OVERGANG
- misvormingen
- tumoren

Figuur 2.1.

Topographie van enkele differentiaal diagnostische mogelijkheden

van multiple sclerose (naar Schiefer 1975; Poser 1980).

f.
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Hoofdstuk III

DE CLINISCHE INDELINGEN VAN MULTIPLE SCLEROSE

3.1. Inleiding

De ontwikkelde indelingsschema's, die bij multiple sclerose pa-

tienten worden toegepast, zijn ontstaan vanuit twee gescheiden

gedachten. De ene belicht voornamelijk de aard en ernst van de

specifiek neurologische symptomen; de andere beziet louter het

uiteindelijke invaliditeitsniveau zonder het clinische verloop

in de beoordeling op te nemen. Deze twee wijzen van indelen

dienen strikt gescheiden te worden gehouden (Kurtzke 1981). Het

doel van de indelingen is derhalve uiteenlopend. Enerzijds is

het van belang de diagnose zeker te stellen om therapeutische

handelingen beter te kunnen evalueren (Bauer 1981; hoofdstuk II),

anderzijds is de invaliditeitsscore van invloed op de medische,

socio-economische en psychologische maatregelen die voor de in-

dividuele patient moeten worden genomen.

De clinische gevarieerdheid van voorkomen en het feit dat geen

enkel symptoom specifiek voor multiple sclerose is heeft er toe

geleid, dat er gezocht is naar clinische criteria waarmee de

mate van zekerheid over het manifest zijn van de ziekte kan

worden aangegeven.

In de laatste drie decennia zijn meerdere criteria opgesteld

die niet alle eenduidig zijn.(Allison 1954; McAlpine 1972;

Rose 1976; McDonald 1977). Om de resultaten van het eigen on-

derzoek (hoofdstuk XIII, XIV) in een clinisch perspectief te

kunnen plaatsen en tevens uitspraken te kunnen doen over de

waarde van het hulponderzoek (hoofdstuk IV t/m X) , moet een i

poging worden ondernomen de eigen patiënten in te delen aan de >

hand van clinische bevindingen en manifestatie-wijzen.

Er zijn drie algemeen aanvaarde graden waarmee de diagnose mul-

tiple sclerose kan worden verondersteld: zeker (definite),

waarschijnlijk (probable), mogelijk (possible). In tabel 3.1. ?

zijn vier verschillende indelingswijzen samengevat.



Allison en Miller (1954) McAlpine (1965) Rose (1976) Halliday en McDonald (1977)

to

I

WAARSCHIJNLIJK

neurologisch

bepaalde invaliditeit

Schübe

tekenen van

multiple letsels

WAARSCHIJNLIJK of

LATENT

nauwelijks invaliditeit

een of meer Schübe

symptomen die kunnen

passen bij multiple

sclerose

ZEKER

twee of meer

Schübe

tekenen van

multiple letsels

WAARSCHIJNLIJK

CLINISCH ZEKER

meer dan twee SchUbe

met een tussenliggende

periode van een maand

CLINISCH ZEKER

lichamelijke beperkingen

twee of meer Schübe een

maand uit elkaar

snel progressief gedurende twee of meer letsels in

meer dan zes maanden de witte stof

twee of meer letsels in de begin tussen 10 en 50 jaar

witte stof

begin tussen 10 en 50 jaar

geen andere verklaring

WAARSCHIJNLIJK

geen andere verklaring

WAARSCHIJNLIJK of

LATENT

een enkele perio- een Schübe van een symp- nauwelijks invaliditeit

de met tekenen

van multiple

sclerose of meer-

dere laesies aan

het begin van de

ziekte

toom passend bij multiple

sclerose

een periode van meerdere

letsels suspect voor

multiple sclerose

een of meer SchUbe

tekenen passend bij multi-

ple sclerose of multiple

letsels



goed herstel wel variabele symptomen

geen andere verklaring

MOGELIJK

lichte neurologische

klachten

MOGELIJK MOGELIJK

voortschrijdende SchUbe

klachten
een enkel letsel in de

voortschrijdende klachten meerdere letsels witte stof van het centraal

zenuwstelselonduidelijke

multiplier iteit

andere ziektebeelden

uitgesloten

andere oorzaken

uitgesloten

VOORTSCHRIJDEND

WAARSCHIJNLIJK

toenemende paraplegie of

meer dan twee letsels

andere oorzaken

uitgesloten

VOORTSCHRIJDEND

MOGELIJK

toenemende paraplegie

of een enkel letsel

geen andere oorzaak

aanwijsbaar

De clinische indelingen van multiple sclerose (McDonald 1977; Brown 1979).
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3.2. Clinische symptomatologie en symptoomscoring

Multiple sclerose is een ziekte gekarakteriseerd door in ernst,

| ; tijd, tempo en plaats variërende symptomen van veelal meerdere,

, gescheiden laesies in het centraal zenuwstelsel. De symptomen

manifesteren zich acuut of subacuut, kunnen remitteren dan wel

; een langzame progressie tonen. Het clinisch beeld wordt gevormd

door een of meer verergeringen (bouts, crises, Schübe, exacer-

baties) met volledige of partiële remissies of een langzame pro-

gressie over een langdurige periode. Voor het stellen van de de-

finitieve diagnose multiple sclerose is een abnormale bevinding

• bij het liquoreiwit onderzoek onontbeerlijk. De symptomen die

men bij patiënten met multiple sclerose kan aantreffen zijn naar

vorm en voorkomen als volgt in te delen:

a. piramidale en motorische symptomen, zoals parese, paralyse, re-

flex van Hoffmann-Trömner, voetzoolreflex volgens Babinski, hy-

perreflexie , clonus;

b. cerebellaire of spinale coördinatiestoornissen, zoals afwij-

kende vingertop-neus proef, knie-hiel proef, dysdiadochokine-

se, ataxie, gestoorde proef van Romberg;

>-•' c. hersenstam symptomen, zoals internucleaire ophthalmoplegie,
! nystagmus, oogspierparesen, facialisparese, duizeligheid, doof-

: heid, trigeminusneuralgie, dysarthrie;

d. sensibiliteitsstoornissen, zoals tintelingen, koude extremitei-

ten, pijnen, dove gevoelens, gestoorde vibratiezin, gestoorde

houdingszin;

; e. blaas- en darmfunctiestoornissen, zoals paretische retentie-

• blaas;
!- f. visusklachten, zoals neuritis optica, scotomen, hemianopsieën,

L opticus atrophieën;

s g. cerebrale afwijkingen, zoals euphorie, dementie, puerilisme

!' mental, afasie;

l h. bijkomende verschijnselen, zoals epilepsie (minder dan 1%) of
ij

| narcolepsiè;

\ i. andere symptomen, zoals focale atrophie, autonome dysfuncties,

bloeddrukwisselingen, abnormale zweetsecretie, temperatuurs-
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wisselingen, tremoren in rust.

Twintig jaar na het vaststellen van de diagnose multiple scle-

rose, is gemiddeld 1 van de 5 patiënten overleden (Bauer 1981).

De leeftijd van optreden van de eerste symptomen ligt tussen de

10 en 50 jaar met een maximum tussen de 20 en 40 jaar.

,,' ' 3.3. De schaal van Kurtzke

Los van de uitspraken over de mate van zekerheid waarmee de

diagnose multiple sclerose vaststaat, is er door Kurtzke een

schaal ontwikkeld waardoor de mate van aantasting van de grote

systemen in het centraal zenuwstelsel kan worden beoordeeld.

Per systeem wordt de ernst van de aantasting uitgedrukt in een

score van 0 tot 5 of 6 punten (tabel 3.2.) . De totaal score

wordt uitgedrukt in een schaal van 0 t/m 10 (D.S. schaal van

Kurtzke, tabel 3.3.).

Tabel_3.2.

, De beoordeling van de functionele systemen van het centraal

• zenuwstelsel afzonderlijk.

i Piramidebaan functies:

Jty 0. geen afwijkingen

1. wel klachten maar geen beperkingen

.; 2. geringe beperkingen

•£ 3. geringe of matige paraparese, hemiparese of ernstige mono-

%•, parese .?<

i 4. verergerde paraparese, hemiparese of matige quadriparese of

monoplegie ">

5. duidelijke paraplegie of quadriparese %

4>- 6. quadriplegie 'ÊÈt

7; V. onbekend. *f

>•• , cerebellaire functiestoornissen: YA

0. geen afwijkingen

1. wel klachten maar geen beperkingen

2. matige ataxie

3. verergerde (romp) ataxie
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4. toenemende ataxie van alle extremiteiten

5. niet in staat gecoördineerde bewegingen te maken door de

ernstige ataxie

V. onbekend.

Hersenstam functies:

0. geen afwijkingen

1. symptomen als duizeligheid, hypaesthesieën in het gelaat

2. nystagmus of lichte beperkingen

3. ernstige graad van nystagmus, oculomotorische stoornissen

of verergerde aantasting van andere hersenzenuwen

4. duidelijke dysarthrie of andere beperkingen

5. niet in staat tot spreken

V. onbekend.

Sensibele functies:

0. geen afwijkingen

1. vitale of gnostische sensibiliteit verminderd in een of twee

extremiteiten

2. positiezin gestoord in een of twee extremiteiten of vibra-

tiezin stoornis in drie tot vier extremiteiten

3. afwezigheid van vibratiezin of ernstig verminderde positie-

zin in een of twee extremiteiten of afname van tast- en

pijnzin

4. ernstig gestoorde propriocepsis in drie of vier extremitei-

ten of tenminste verlies van pijn- of temperatuurszin in een

extremiteit

5. verlies van alle sensibele modaliteiten in een extremiteit

of verminderde tast- of pijnzin over het hele lichaam

6. sensibiliteitsverlies vanaf het hoofd

V. onbekend.

Darm- en blaasfuncties:

0. geen afwijkingen

1. geringe urge-incontinentie of retentie

2. verergerde urge-incontinentie, retentie of af en toe incon-

tinentie
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I 3. frequente incontinentie

i ! 4. afhankelijk van continue catheterisatie

l 5. totaal verlies van sphincter ani- en blaasfunctie

' Visuele functies:

- 0. geen afwijkingen

; 1. scotomen met een visus van 20/30 of meer

; 2. eenzijdig scotoom met een (gecorrigeerde) visus van 20/30

tot 20/59

3. eenzijdig scotoom of gedeeltelijk gezichtsvelduitval met

een (gecorrigeerde) visus van 20/60 tot 20/99

4. eenzijdig scotoom of ernstig gezichtsvelduitval met een

maximale (gecorrigeerde) visus van 20/100 tot 20/200

5. het ernstiger aangedane oog met een maximale visus minder

dan 20/200 en een visus van maximaal 20/60 van het betere

oog

6. graad 5 en maximale (gecorrigeerde) visus van het betere

oog van 20/60 of minder

V. onbekend

X. wordt toegevoegd aan graad 0 tot 6 voor de aanwezigheid van

... temporale bleekheid.

ï Psychische functies:

! ' 0. normaal

'<u 1. matige psychische functiestoornissen

| 2. matige mentale dysfunctie 3

I 3. ernstige mentale dysfunctie f

f 4. duidelijke mentale dysfunctie ]

I' 5. dementieel syndroom i

V. onbekend. fl

Andere functies: j

0. geen afwijkingen f

I 1. complicaties zoals epilepsie |

\ V. onbekend. [
f \

I Het tweede deel van de schaal van Kurtzke (1961) geeft een in—

f druk over de mobiliteit van de patient en de mate waarin hij

; (on)afhankelijk is van zijn omgeving (tabel 3.3.).
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Tabel 3.3.

De invaliditeitsschaal (disability status scale) van Kurtzke

i ï (1951)

'• 0. geen afwijkingen bij neurologisch onderzoek (alle functio-

[ nele systemen score 0 of cerebrale functie score 1)

: 1. geen beperkingen, wel afwijkingen zoals Babinskireflex of

vibratiezin stoornis (score 1 van de diverse functionele

systemen)

2. geringe beperkingen zoals lichte parese of geringe loop-

stoornis, sensibele of visuele stoornis (een of twee func-

tionele systemen met een score van 2)

3. toenemende beperkingen maar toch volledig ambulant zoals

door een monoparese, ataxie of combinaties van lagere func-

tiestoornissen (een of twee functionele systemen met score 3

of meerdere met score 2)

4. relatief ernstige beperkingen maar nog volledig ambulant en

in staat zelfstandig te functioneren gedurende twaalf uur

per dag (een functioneel systeem score 4 of meerdere syste-

men score 3 of minder)

5. dusdanig beperkt dat er niet meer gewerkt kan worden zonder

. extra voorzieningen en niet in staat lang zonder hulp te lo-

pen (een functioneel systeem score 5 of een combinatie van

lagere scores)

| 6. kan alleen met hulpmiddelen lopen zoals krukken etc. (combi-

| natie van meer dan een functioneel systeem score 3 of hoger)

I 7. afhankelijk van een rolstoel maar nog in staat zichzelf

l voort te bewegen en zelfstandig uit de rolstoel te komen

£ (combina.ties van meer dan een systeem score 4 of hoger of in

I zeldzame gevallen alleen score 5 voor het piramidale systeem

f. 8. bedlegerig met gebruik van armen (score 4 of hoger in meer-

l dere functionele systemen)

[ 9_ volledig bedlegerig (meestal een score van 4 of meer in de

meeste functionele systemen)

; 10. overleden ten gevolge van multiple sclerose.
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3.4. De Schumacher criteria voor de zekere diagnose

Met verwijzing naar het, onder 2.2.4., gestelde belang van een

juiste diagnose en ondanks het nog steeds ontbreken van ade-

quate therapieën, werd in 1960 een werkgroep onder leiding van

G.A. Schumacher samengesteld die criteria zou vastleggen waar-

i mee op clinische gronden de 'zekere' diagnose multiple sclero-

se gesteld zou kunnen worden. Deze clinisch diagnostische cri-

teria zijn afhankelijk van de mate waarmee de te beoordelen

symptomatologie voorkomt bij patiënten met multiple sclerose.

Tijdens een 'workshop' in 1965 presenteerde de werkgroep de

volgende zes criteria, die alle aanwezig moeten zijn om de

clinisch zekere diagnose te kunnen stellen:

1. er moeten objectiveerbare neurologische afwijkingen worden

gevonden bij het neurologisch onderzoek. Louter suggestieve

klachten mogen niet als multiple sclerose worden geïnter-

preteerd;

2. uit de anamnese of bij neurologisch onderzoek moeten er

aanwijzingen worden gevonden voor een aandoening van twee

of meerdere gescheiden systemen in het centraal zenuwstel-

sel;

P 3. de objectieve neurologische afwijkingen moeten gelocali-

- . seerd kunnen worden in de witte stof van het centraal ze-

nuwstelsel. Dit betekent een klachtenpatroon welk geasso-

cieerd kan worden met laesies in:

- de nervus opticus,

- de subcorticale cerebrale regio,

- de lange baansystemen in hersenstam of ruggemerg,

- de fasciculus longitudinalis medialis,

- de subcorticale cerebellaire regio,

- de spino-cerebellaire banen,

- de achterstrengen.

Symptomen die passen bij laesies in de lagere stam gebieden,

de spinale nuclei' of perifere zenuwen mogen niet worden

gerangschikt onder multiple sclerose;

4. er behoren minstens twee perioden met (verergering van de)
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symptomen van minimaal vierentwintig uur en een tussentijd

van minstens een maand te zijn opgetreden of er moet zich

een periode van minstens zes maanden van langzaam progres-

sieve verergering van symptomen hebben voorgedaan. Deze

voorwaarden zijn noodzakelijk om vasculaire en (meningo)

encephalitisachtige beelden uit te sluiten;

5. de leeftijd van het begin van de ziekte moet liggen tussen

10 en 50 jaar;

6. door een goed (aanvullend) neurologisch onderzoek behoren

andere neurologische aandoeningen te zijn uitgesloten, zo-

als tumoren van het ruggemerg, gecombineerde strengziekte,

spino-cerebellaire degeneraties en afwijkingen van het cra-

nio-vertebrale overgangsgebied.

3.5. De indeling volgens McAlpine

McAlpine (1965) gebruikt vijf hulpmiddelen om tot zijn inde-

ling van multiple sclerose te komen, te weten:

anamnese, clinische symptomatologie, vroegere symptomen, li-

quor diagnostiek, ziekteverloop. Deze hulpmiddelen maken de

clinische diagnose van multiple sclerose niet altijd sluitend.

Vandaar dat in minder duidelijke omstandigheden multiple scle-

rose als waarschijnlijk of mogelijk wordt gequalificeerd. Deze

twee classificaties zijn zolang van toepassing totdat er, bij-

voorbeeld door een toename van klachten, overgegaan kètr worden

naar de clinisch zekere groep.

McAlpine's criteria voor de indeling zekere, waarschijnlijke

en mogelijke multiple sclerose zijn als volgt:

zeker_(definite)

1) anamnestisch moet er sprake zijn geweest van een acute neu-

ritis optica of van een periode met paraesthesieën, parese,

diplopie of andere symptomen die bij multiple sclerose zou-

den kunnen passen en de neiging hebben te herstellen ge-

volgd door een o£ meerdere perioden met klachten in de

daaropvolgende jaren, die op meerdere laesies in het cen-

traal zenuwstelsel kunnen wijzen. In goedaardige vormen

i
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blijven de klachten gedurende jaren gering;

2) een begin met wisselende paraplegie gevolgd door vererge-

ringen en eventueel hersenstam, cerebrale of nervus opticus

symptomen

waarschijnlijk (probable)

1) op het moment van presentatie van de eerste klachten moeten

er aanwijzingen zijn voor meerdere letsels in het centraal

zenuwstelsel passend bij multiple sclerose en gevolgd door

een goed herstel. T". de daaropvolgende periode blijven ver-

dere symptomen gedurende jaren uit of treedt er e<2n herha-

ling op van de symptomatologie zoals bij het begin van de

ziekte;

2) anamnestisch een of meerdere doorgemaakte neuritides opti-

cae, gevolgd door milde piramidebaan syndromen zonder ver-

dere SchUbe

mogelijk (possible)

1) anamnestisch gelijk aan het gestelde bij waarschijnlijk (1)

zonder verdere klachten of clinische achteruitgang;

2) anamnestisch een toenemende paraplegie die ontstaat op

'jong' middelbare leeftijd zonder duidelijke toename of

SchUbe. Andere oorzaken, zoals cerebrale spondylose en

ruggemergstumoren, moeten eerst worden uitgesloten.

Bij twijfel over de diagnose moet aandacht besteed worden

aan de leeftijd van de patient, familie-anamnese en de bevin-

dingen bij liquor onderzoek.

3.6. Het scoringssysteem van Poser

Het scoringssysteem van Poser (1979) is bedoeld om door middel

van een eenvoudig numeriek systeem op objectieve wijze tot de

diagnose zekere, waarschijnlijke of mogelijke multiple sclero-

se te komen. Het puntensysteem is gebaseerd op de clinische

symptomatologie en autopsie bevindingen bij 111 patiënten,

waarbij tijdens het leven de diagnose multiple sclerose werd

gesteld. Naast de clinische symptomen worden de bevindingen

van clinisch aanvullend onderzoek bij de scoring betrokken.
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Het scoringssysteem werkt cumulatief. Is er ooit een bepaald

symptoom geweest dan blijft het voor de score zijn waarde be-

houden, ook al is het betreffende symptoom verdwenen ten tijde

van het clinisch onderzoek. Omdat de symptomen van de 111 pa-

tienten in procenten worden uitgedrukt kan aan ieder symptoom

een puntenaantal worden gegeven, indien dit werkelijk bij een

patient wordt geconstateerd. Door de clinische score van de

111 multiple sclerose patiënten te vergelijken met de obductie

bevindingen en tevens met een controle groep van 100 patiënten

met andere neurologische aandoeningen, bij wie ook obductie

werd verricht» kan een classificatie van de totaal score wor-

den gegeven. In tabel 3.4. staat de puntenscoring per symptoom

vermeld.

Tabel 3.4. Classificatie score van Poser (1979)

classificatie
McAlpine

zeker

waarschijnlijk

mogelijk

score van
Poser

75 - 125

59 - 75

0 - 5 8

positieve MS
bevindingen bij
obductie

85,2%

9,9%

4,9%

controle
groep
obductie

3,0%

13,0%

84,0%

3.7. De indeling van patiënten zoals in deze studie zal worden

toegepast

In de multiple sclerose literatuur worden de clinische inde-

lingswijzen vaak door elkaar gebruikt, zodat publicaties over

eenzelfde onderwerp daardoor niet altijd met elkaar kunnen

worden vergeleken. In deze studie is uitgegaan van de gedachte

dat de eigen bevindingen met meerdere indelingswijzen uit de

literatuur vergeleken moeten kunnen worden. Derhalve is de

voorkeur gegeven aan een combinatie van clinische indeling en

\
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Tabel_3_._5_._ Samenvatting van clinische karakteristieken van

multiple sclerose patiënten geverifieerd door middel van

obductie (Poser 1979)

item

leeftijd

- 2 e decade (10-19)

- 3 e decade (20-29)

- 4 e decade (30-39)

- 5e decade (40-49)

eerste symptoom

- parese

- visusklachten

- paraesthesieën

- cerebellaire klachten

persisterende symptomatologie

- remissies

- visusklachten

- nystagmus

- parese

- spasticiteit/hyperreflexie

- Babinskireflex

- afwezige buikhuidreflexen

- rompataxie

- coördinatiestoornissen

- dysarthrie

- mictieklachten

- paraesthesieën

- verminderde vibratiezin

- verminderde positiezin

- verminderd pijngevoel

- psychische stoornissen

percentage van
voorkomen

10

34

37

13

39

32

16

6

71

85

70

96

98

92

77

55

79

61

82

65

61

55

47

45

scoring

1

3

4

1

4

3

2

1

7

9

7

10

10

9

8

6

8

6

8

7

6

6

5

5

7

• 4 -



- 54 -

scoring van patiënten uit de voorheen (3.2. t/m 3.6.) beschre-

ven wijzen van classificatie. De clinische indeling van de

groep patiënten zal geschieden aan de hand van de McAlpine

(1965) criteria voor zekere, waarschijnlijke en mogelijke mul-

tiple sclerose. Dit omdat meer dan 50% van de gerefereerde li-

teratuur deze indeling gebruikt. Om tot een zo objectief moge-

lijke indeling van de patiënten te komen in de drie McAlpine

groepen, zal gebruik gemaakt worden van het puntenscorings-

systeem van Poser (1979). De dan ontstane zekere groep (score

76-125) zal worden getoetst aan de door de werkgroep Schumach-

er (1965) opgestelde criteria.

Voor de puntenscoring van Poser is gekozen omdat deze partieel

gebaseerd is op door middel van obductie verkregen gegevens

(3.6.), waardoor een verband is gelegd naar het gewenste defi-

nitief pathologisch-anatomische bewijs van de diagnose.

De classificatie-wijzen van Kurtzke (1961) zijn beide gebruikt

bij de clinische beoordeling van de voor deze studie onder-

zochte 114 patiënten (3.3.). Dit is van belang voor de beoor-

deling van de verkregen gegevens van het toegepaste aanvullend

onderzoek (hoofdstuk IV t/m X) .

Tot slot worden de patiënten bij de bespreking van de onder-

zoeksresultaten (hoofdstuk XII t/m XIV), getaxeerd naar de

voornaamste localisatie van de ziekte op het moment van onder-

zoek. De localisatie betreft vier mogelijkheden:

a. de spinale vorm (spastische paraparese van de benen),

b. de (monosymptomatische) stamvorm,

c. de zuivere cerebrale vorm,

d. de louter neuritis optica vorm.
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Hoofdstuk IV

DE BETEKENIS VAN LIQUOR ONDERZOEK VOOR DE DIAGNOSE

MULTIPLE SCLEROSE

4.1. Inleiding

Pathologisch-anatomisch wordt algemeen aangenomen dat multiple

sclerose zich manifesteert in de vorm van primaire destructie

van myeline in het centraal zenuwstelsel. Dit ondanks het

manco aan gegevens betreffende de vroegste pathologische ver-

anderingen in relatie met abnormale oligodendrocyten, plasma-

cellen, lymphocyten en macrophagen. De immunologische geaard-

heid van de (actieve) plaque wordt in brede kring aanvaard

(Johnson 1980). Gedurende de ziekte kan de liquor afwijkingen

vertonen zoals pleiocytose en verhoging van het gammaglobuline

(4.4., 4.5., 4.6.) .

Multiple sclerose plaques kunnen worden verdeeld in verse en

oude, laatstgenoemde op hun beurt in actieve en niet actieve.

Verhoging van het gammaglobuline duidt op het actief zijn van

een of meerdere demyeliniserende plaques. De meeste hersenen

van multiple sclerose patiënten, microscopisch en chemisch on-

derzocht door Tourtelotte (1967) , vertoonden een verhoogd IgG-

gehalte zonder albumine stijging. Dit feit zou een aanwijzing

kunnen zijn voor het bestaan van intrathecale IgG-synthese bij

patiënten met multiple sclerose. Bij meer dan 90% van de pa-

tienten , geclassificeerd als zekere multiple sclerose (hoofd-

stuk III), wordt een verhoogd IgG-gehalte in de liquor waarge-

nomen. Tevens worden er myelinotoxische factoren en mogelijk *

antigenen geconstateerd in zenuwextracten en liquor. Stendahl- \

Brodin (1981) toonde myelinotoxische activiteit aan in liquor '

van multiple sclerose patiënten, ingespoten bij een pad rondom

de nervus opticus. Met behulp van ïmmunofluorescentie technie- •

ken vond Abramsky (1977) antilichamen tegen oligodendrocyten •

in 19 van de 21 geobduceerde hersenen van multiple sclerose i

patiënten. Verondersteld wordt dat de demyelinisatie bij mul- i

I
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tiple sclerose een gevolg is van een immunologische reactie

; gericht tegen de oligodendrocyten. Met radioactief 'gelabeld'

; serum-IgG toonde Tourtelotte (1980) aan, dat de IgG-stijging

! in de liquor van multiple sclerose patiënten het gevolg is

; van IgG-synthese in een centraal zenuwstelsel compartiment en

; niet het gevolg is van diffusie van serum-igG door een bescha-
1 digde bloedhersenbarrière. Verder stelde Tourtelotte (1980) een

empirische formule op, met behulp waarvan de intrathecale IgG-

synthese per vierentwintig uur kon worden berekend. Deze va-

rieerde bij 9 door hem onderzochte patiënten van 5 tot 120 mg/

, 24 uur-

Voor deze studie stonden de volgende diagnostische methoden

van liquor onderzoek ter beschikking:

1. leucocyten en lymphocyten telling per mm ,

2. leucocyten differentiatie,

3. totaal eiwitgehalte bepaling,

4. immunoglobuline G (IgG) gehalte bepaling met behulp van de

radiale immuno-diffusie (Mancini 1965) ,

5. immuno-electrophorese,

6. agar-electrophorese,

^ 7. iso-electric focusing.

4.2. Cytologie van de liquor cerebrospinalis

f' Cytologisch presenteert multiple sclerose zich als licht chro-

; nische ontsteking (Bots 1980). Er kunnen drie celbeelden on-

derscheiden worden, die in toenemende mate op het bestaan van

multiple sclerose wijzen:

1. relatieve lymphocytose bij normaal of licht verhoogd cel-

aantal ;

2. aanwezigheid van plasmacellen naast relatieve lymphocytose;

3. aanwezigheid van atypische plasmacellen naast relatieve

lymphocytose.

De mate waarin de celvermeerdering in de liquor cerebrospina-

lis kan worden vastgesteld, wordt door de afzonderlijke au-

teurs verschillend opgegeven (Dufresne 1973). Sayk (1960) vond

celvermeerdering bij 50% van de 110 patiënten, Bisschoff (1961)
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bij 34% van de 115 patiënten. In het algemeen wordt aangenomen

dat bij multiple sclerose in 99% van de gevallen minder dan

50 leucocyten/lymphocyten per mm (150/3) worden aangetroffen

en in 96% van de gevallen minder dan 20 cellen per mm (60/3).

Volgens de criteria van Tourtelotte (1970) zou het aantal cel-

len in de liquor bij multiple sclerose patiënten niet boven

45/mm uitkomen. Sayk (1960) vond pleiocytose tot 65/mm en

Schlote (1974) 168/mm . Dufresne vermeldde zelfs een geval van

250/mm . In het algemeen wordt aangenomen dat celvermeerdering

optreedt in de acute fase van het ziektebeeld. Evenzo wordt,

hoewel minder frequent dan bij multiple sclerose, lymphocytose

gezien bij neuritis optica (Sagar 1981).

De, in paragraaf 2.3.3. besproken, neuromyelitis optica van

Devic kan eveneens gepaard gaan met een celverhoging in de li-

quor . Dufresne baseert zijn bevindingen op twee van dergelij-

ke patiënten; hij vond zeer sterke pleiocytose, resp. 392 en

673 cellen/mm . In het algemeen ziet het celbeeld er bij mul-

tiple sclerose als volgt uit: 84% lymphocyten, 15% monocyten/

plasmacellen, 1% eosinophielen of macrophagen. Dufresne zag

bij de twee Devic patiënten een volledig ander celbeeld: 64%

granulocyten, 6% lymphocyten, 28% reticulticyten/monocyten, 1%

macrophagen, 1% plasmacellen en daarnaast een verhoogd eiwit-

gehalte.

Met het gegeven van de pleiocytose bij multiple sclerose pa-

tienten rijst de vraag , of er bij hen wellicht een typisch

liquorcelbeeld bestaat (Schlote 1974). Typisch voor multiple

sclerose zou de aanwezigheid zijn van plasmacellen. Deze zou-

den alleen voorkomen in pathologisch veranderde liquores

(Sayk 1960), hoewel Tourtelotte dit betwijfelt. Schlote vond

in de liquor grote ronde cellen; deze geleken electronen-mi-

croscopisch op prolymphocyten, proplasmocyten of plasmacytoïde

cellen. Rijpe plasmacellen werden door hem niet of nauwelijks

gezien. De door Schlote beschreven cellen hebben een losma-

zige celkern bevattende euchromatine en grote nucleoli. De in

de cellen verwijde granulaire endoplasmatische cisternen wij-

zen eenduidig op secretoire activiteit. Deze activiteit



- 58 -

betreft in ieder geval proteïnen, mogelijk immunoglobulinen.

Een verhoging van het aantal cellen in de liquor van multiple

sclerose patiënten betekent niet dat er dan altijd een ver-

hoogd IgG-gehalte wordt waargenomen. Immunoreactieve fasen van

het ziekteproces laten zich niet alleen aflezen uit eventueel

aanwezige pleiocytose. De herkomst van de pathologische cel-

vermeerdering is nog onduidelijk (Schlote 1974). Omdat derge-

lijke cellen niet in het bloed van multiple sclerose patiënten

worden waargenomen moet men aannemen, dat de cellen op een of

andere wijze rechtstreeks afkomstig zijn van het centraal ze-

nuwstelsel zelf, waarschijnlijk als reactie op een in de li-

quor aanwezig antigeen (4.1.). Het grootste deel van het ver-

hoogde IgG-gehalte in de cerebrospinale vloeistof bij multi-

ple sclerose patiënten is hoogst waarschijnlijk niet afkoms-

tig van deze lymphoïde cellen doch eerder uit het hersenweef-

sel zelf (Tourtelotte 1970) . Tezamen met Simpson (1969) vond

hij, met behulp van directe fluorescentie technieken, IgG aan

de randen van actieve multiple sclerose haarden. Tourtelotte

neemt aan dat bij multiple sclerose de hersenen zelf tot immu-

nologische activiteit worden aangezet. Sandberg-Wollheim

(1974) zag dat liquorcellen van multiple sclerose patiënten in

vitro, en waarschijnlijk ook in vivo, in staat zijn tot eigen

IgG-synthese. Toch zijn de liquorcellen slechts verantwoorde-

lijk voor een klein deel (0,1%) van het totaal verhoogd IgG

bij de patiënten met multiple sclerose (Tourtelotte 1970). Dat

er verder geen aanwijzingen zijn voor verhoogde doorlaatbaar-

heid van de bloedhersenbarriere , waardoor de IgG-stijging zou

kunnen worden verklaard, vatte Schlote (1974) nog eens samen

en werd door Tourtelotte (1980), met behulp van radioactief

IgG, bevestigd (4.1.). Wel is er een positieve associatie tus-

sen pleiocytose en verhoogd IgG. Het aantonen van pleiocytose

in de liquor van multiple sclerose patiënten kan de diagnose

wel steun verlenen maar is niet typisch. Schlote (1974) vond

ook lymphocytose bij onder andere chronische aseptische menin-

gitis, subacute scleroserende pan-encephalitis, neuropathieën

ten gevolge van chronische lymphatische leucaemie, schedel-

; -t-
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trauma, hersenstam tumoren, lues, Guillain-Barré, tuberculose,

etc.

Samenvattend:

1. bij multiple sclerose kan een lichte pleiocytose gevonden

worden in de helft van het aantal patiënten, vooral als de

ziekte in een actieve fase verkeert;

2. het microscopisch preparaat vertoont een lympho-monocytair

of lympho-mono-plasmocytair beeld met een enkele maal af-

zonderlijke neutrophiele granulocyten;

3. pleiocytose wordt vaak gezien in combinatie met een ver-

hoogd IgG-gehalte;

4. in pathologisch veranderde liquores kunnen plasmacellen

voorkomen waarschijnlijk afkomstig vanuit lepto-meningeale

stamcellen of uit bloed via een veranderde bloedhersenbar-

riere.

4.3. Het immunoglobuline G (IgG) in de liquor

De totale eiwitconcentratie in de liquor is bij patiënten met

multiple sclerose meestal niet verhoogd. In 95% van de geval-

len is het eiwitgehalte lager dan 1 gr/l. De eiwitconcentratie

in de liquor is slechts een fractie (1/200) van de concentra-

tie van het totale eiwit in het serum. Eiwitverhoging in de

liquor cerebrospinalis kan worden veroorzaakt door een ver-

hoogde doorlaatbaarheid van de bloedhersenbarriere, maar ook

door eigen eiwitaanmaak in het centraal zenuwstelsel. Oudere

publicaties (Broman 1964) gaan nog uit van een beschadiging

van de bloedhersenbarriere bij multiple sclerose. Hoewel dit

vanuit pathologisch-anatomisch standpunt wellicht te verdedi-

gen is, is dit geen verklaring voor het feit dat er bij mul-

tiple sclerose naast een normaal eiwitgehalte met normaal al-

bumine, toch in vele gevallen een verhoogd IgG-gehalte wordt

aangetroffen. Kabat (1942) toonde voor het eerst, met behulp

van electrophoretisch onderzoek, een verhoogd IgG-gehalte aan

in de liquor van multiple sclerose patiënten. In latere publi-

caties (Laterre 1970; Olsson 1973) wordt voor de igG-bepaling
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gebruik gemaakt van de agar-electrophorese. Hoewel igG-verho-

ging in de liquor bij 66 tot 95% van de patiënten met multiple

sclerose wordt gezien, is dit geen specifiek diagnostisch cri-

terium (Johnson 1980) . Verhoogde IgG-£racties worden ook ge-

vonden bij neurosyphilis, meningitis, centrale Hodgkin, morbus

Kahler, encephalitis, subacute scleroserende pan-encephalitis

en morbus Guillain-Barré. Meestal wordt bij deze ziektebeelden

ook een verhoogd eiwitgehalte gevonden. Bij morbus Guillain-

Barré kan het totale eiwitgehalte zelfs vier tot veertig maal

verhoogd zijn.

Laterre (1970) vond een relatie tussen de mate van IgG-verho-

; ging en de ernst van de aandoening. Geen verband werd gezien

', tussen de duur van de ziekte en de mate van IgG-toename in de

liquor. Het verband tussen IgG-verhoging en de acute exacerba-

tie van multiple sclerose is minder duidelijk dan het verband

tussen pleiocytose en de multiple sclerose Schübe. Op grond

van obductie bevindingen concludeerde Tourtelotte (1967), dat

een verhoogde IgG-concentratie in de liquor een indicatie is

voor de activiteit van de demyeliniserende plaque. Eveneens

zou de witte stof rondom de plaque een verhoogd IgG-gehalte

/ bevatten, dat daarin door een diffusieproces zou zijn terecht

gekomen. Tijdens clinische remissies worden toch nog wel eens

IgG-stijgingen waargenomen, die dan het gevolg zouden zijn van

; activiteit van zogenaamd clinische silent plaques. Tourtelotte

l (1967) refereerde aan de waarnemingen van Broman (1964), die

; wel een beschadiging meende te vinden van de bloedhersenbar-

riere maar geen laesies van de vaatwand binnen de plaque; dit

in tegenstelling tot bloedhersenbarriere beschadigingen op ba-

sis van intoxicaties en embolieën. Waarschijnlijk is er geen ƒ

verandering van de bloedhersenbarriere met betrekking tot de

eiwitten. Het albumine molecuul dat in de lever wordt gesyn-

thetiseerd is kleiner dan het gammaglobuline molecuul. Indien

de bloedhersenbarriere is verbroken, zou er zowel een toe-

name van IgG alsook van albumine moeten zijn in de cerebros-

pinale vloeistof. Aangezien dit niet het geval is, lijkt in-

trathecale IgG-synthese bij multiple sclerose aannemelijk.
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De pathologisch-anatomische observaties van Broman (1964) zijn

in het licht van de genesis van de ziekte verkeerd geïnterpre-

teerd. Het moment waarop het IgG in het centraal zenuwstelsel

gaat stijgen is niet bekend. De waarnemingen van Sandberg-

Wollheim (1975) bij neuritis optica (hoofdstuk XIV) kunnen als

| aanvulling op deze gegevens worden beschouwd.

; Naast igG-bepaling in de liquor is het tevens van belang het

IgG in het serum te bepalen. Bij multiple sclerose wordt er

niet of nauwelijks een IgG.-stijging in het serum waargenomen.

Dit is mede een argument ervoor, dat verhoogde IgG—spiegels in

de liquor het gevolg moeten zijn van intrathecale IgG-synthese.

Naast quantitatieve IgG-bepalingen zijn de laatste jaren me-

thoden ontwikkeld voor een qualitatieve IgG-analyse. Voor de

multiple sclerose diagnostiek is de gammaglobuline fractione-

ring belangrijker dan de absolute IgG-bepaling. Met behulp van

diverse electrophoretische technieken kunnen zogenaamde oligo-

clonale banden in de liquor van multiple sclerose patiënten

worden aangetoond. Het bandenpatroon is per patient een vrij-

wel constant verschijnsel, ook indien er immunosupressieve

therapieën zijn toegepast. Het absolute IgG-gehalte kan wisse-

-r len afhankelijk van de activiteit van de ziekte dan wel onder

invloed van immunosuppressie. Het oligoclonale patroon met een

•:/: variërend aantal banden is per patient min of meer specifiek

•( maar vertoont onderling, in het licht van het ziektebeeld, een
•»••.

nog niet goed te interpreteren variatie. Met behulp van iso-

electric focusing kunnen de banden voor het merendeel in het

hoog alcalisch milieu worden teruggevonden. Het aantal banden

varieert van drie tot meer dan twintig (Ollson 1973; hoofdstuk

;/'. XIII) .

;•' Sandberg-Wollheim (1974) toonde in vitro IgG-synthese aan bij

f lymphocyten afkomstig uit de liquor van multiple sclerose pa-

y tienten. Het IgG van deze lymphoïde cellen vertoonde hetzelfde

; oligoclonale patroon als het IgG afkomstig uit liquor van een-

t zelfde patient. Sandberg-Wollheim (1974) veronderstelde dat

i er tijdens het immunopathologisch proces bij multiple sclerose

patiënten verschillende clonen lymphocyten worden geactiveerd.

\
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waardoor de verschillende oligoclonale patronen per patient

kunnen worden verklaard.

De publicaties over qualitatieve IgG-snalyse zijn aanvankelijk

voornamelijk afkomstig uit Europa. De oudere technieken voor

het liquor onderzoek, zoals agar-electrophorese, zijn sinds

kort in de Verenigde Staten geïntroduceerd; in West Europa

echter waren deze technieken al langere tijd in gebruik en

zijn zelfs in enkele clinieken reeds vervangen door meer ge-

voelige bepalingsmethoden.

Achtereenvolgens vindt een bespreking plaats van de quantita-

tieve en qualitatieve liquor onderzoekmethoden zoals in deze

studie toegepast: radiale immuno-diffusie (Mancini), agar-elec-

trophorese, immuno-electrophorese, iso-electric focusing.

4.4. De quantitatieve IgG-bepaling volgens Mancini

Voor het bepalen van de verschillende immunoglobulinen in de

liquor kan gebruik gemaakt worden van de, in 1976 ingevoerde,

radio-immuno-assay methode (R.I.A.; Johnson 1980). Veel ge-

bruikelijker dan deze R.I.A. methode is de radiale immuno-dif-

fusie volgens Mancini (1965). Laatstgenoemde methode is be-

trouwbaar en goed reproduceerbaar en daarom in dit onderzoek

bij 36 patiënten toegepast. De bepaling wordt uitgevoerd met

behulp van antilichamen tegen humaan IgG en humaan albumine.

Naast de te onderzoeken liquor moet als controle een oplossing

met bekend IgG-gehalte mede bepaald worden. Vanuit de opbreng- '••

plaats migreren het IgG en het albumine in tegengestelde rich-

tingen. Er ontstaan van de bekende en van de te onderzoeken

oplossingen precipitatie ringen. De diameter van de ring wordt i

afgezet tegen een logaritmische schaal tezamen met een bekende \

standaardoplossing. Het IgG-gehalte van de te onderzoeken li- '[

quor kan zo worden afgelezen; dit wordt uitgedrukt in een per- '

centage van het totale eiwitgehalte in de liquor. Naast de be- j

paling van het IgG-gehalte in de liquor wordt de Mancini me- \

thode ook uitgevoerd met een serum van de betreffende patient. s

Hiermee is het mogelijk de, door Delpech en Lichtblau (1972)

ingevoerde, index te bepalen. De normaal waarde zoals die in
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het laboratorium te Leiden wordt gehanteerd is:

IgG-index
C.S.F. IgG : C.S.F, albumine

serum IgG : serum albumine

= 0.20-0.85

'f

Deze index is onafhankelijk van de bloedhersenbarriere en van

de serum IgG-concentratie. 0e index is alleen verhoogd bij in-

trathecele IgG-synthese. De normale bandbreedte van het IgG-

gehalte in de liquor, zoals bepaald in Leiden, is ü.018 tot

0.038 gr/l. Het normale bereik van het albuminegehalte in de

liquor ligt tussen 0.14 en 0.20 gr/l. Het IgG-gehalte en het

albuminegehalte in serum liggen resp. tussen 8 tot 18 gr/l en

35 tot 55 gr/l.

Verhoogd IgG in de liquor wordt tot 66% bij clinisch zekere

multiple sclerose patiënten waargenomen ongeacht de gebruikte

methode (Johnson 1977). Hoewel een verhoogde index sterk duidt

op multiple sclerose, wordt een verhoogd liquor IgG-gehalte

ook waargenomen bij neurosyphilis, subacute scleroserende pan-

encephalitis, progressieve multiphocale leuco-encephalopathie,

rubella encephalitis en neuritis optica (tabel 4.1.).

4.5. De qualitatieve IgG-bepaling

De momenteel als diagnosticum meest aanvaarde pathologische

verandering in de liquor van multiple sclerose patiënten, is

het aantonen van oligoclonale of extra IgG-banden. Bij 90 tot

99% van de clinisch zekere multiple sclerose patiënten kunnen

deze banden worden aangetroffen. Het bandenpatroon is mogelijk

uniek voor iedere afzonderlijke multiple sclerose patient

(Johnson 1977). Voor de bepalingen zelf moet de liquor tot

vijftig maal worden geconcentreerd. Ook dit oligoclonale ban-

denpatroon is niet specifiek voor multiple sclerose.

Drie verschillende electrophoretische technieken, in deze
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JMLTabel 4.1. Overzicht oligoclonale liquor bevindingen met behulp van agar-electrophoreséen

iso-electric focusing*bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (Laterre**

1970; Roos en v/d Berg* 1980)

(Tl
•Ck

ziekte/syndroom

- multiple sclerose

- infectieuze processen

(neurolues, S.S.P.E.)

- degeneratieve processen

(A.L.S., Friedreich,

Parkinson)

- radiculitis, neuritis

- tumoren, hydrocephalus

- vasculaire aandoeningen

- andere aandoeningen

- neuritis optica

- geen duidelijke

neurologische

syndromen

patiënten**
aantal

323

144

321

2 73

225

195

533

13

16

oligoclonaal
IgG

254

57

11

14

10

4

9

3

0

patiënten*
aantal
37

29

21

17

19

15

27

5

20

oligoclonaal
IgG

32 (86%)

6 (20%)

3 (15%)

2 (11%)

5 (25%)

0

3 (10%)

1 (20%)

0

dubbele
taufractie
29 (80%)

9 (30%)

4 (20%)

4 (22%)

3 (15%)

4 (25%)

9 (30%)

2 (40%)

6 (30%)
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studie toegepast, worden besproken.

4.5.1. Agar-electrophorese

Met behulp van agargel platen wordt geconcentreerde liquor

(vijftig maal) onder een electrisch spanningsveld gebracht. De

$ duur van de electrophorese is ongeveer 45 tot 60 minuten. De

platen worden gefixeerd en gekleurd (comassieblue), Gelijktij-

dig met de liquor electrophorese vindt electrophoretisch on-

derzoek plaats van het serum. Het IgG migreert naar de nega-

tieve pool. Empirisch blijkt dat, indien er sprake is van de-

myelinisatie, het IgG tijdens de migratie uiteenvalt in een

aantal fracties (twee tot zeven), die ieder voor zich discrete

oligoclonale banden produceren. Er kunnen bij multiple scle-

rose patiënten banden worden gezien zonder duidelijke IgG-

stijging. Mogelijk dat het aantonen van een oligoclonaal ban-

denpatroon meer indicatief is voor een demyeliniserend pro-

ces dan alleen een verhoogd liquor IgG-gehalte. De resultaten

van agar-electrophorese overtreffen de papier-electrophorese

(Laterre 1970). Omdat het oligoclonaal IgG-aspect vaker bij

multiple sclerose patiënten gezien wordt dan bij patiënten met

*• andere neurologische aandoeningen, pleit dit ervoor dat deze

methode relatief specifiek moet zijn voor multiple sclerose

|,: (tabel 4.1.) .

•' 4.5.2. Immuno-electrophorese

De combinatie van agar-electrophorese met immuno-diffusie in

mono- of polyvalente antisera heeft de toepassing ervan voor de

identificatie van verschillende eiwit banden, zoals die in de

ï- liquor kunnen worden waargenomen, verhoogd. De precipitatie-

» lijnen die ontstaan bij polyvalente antisera kunnen door hun

|, hoeveelheid moeilijkheden geven bij de interpretatie. Voor de

£ routine quantitatieve bepaling van IgG is deze techniek te be-

"r werkelijk.

\

X 4.5.3. Iso-electric focusing
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Een volledig nieuwe benadering om liquoreiwitten te analyseren

is de recent ontwikkelde iso-electric focusing techniek. Deze

is gebaseerd op een volledig ander principe dan de electropho-

retische technieken (Vesterberg 1966; Delmotte 1971/1981). Bij

de iso-electric focusing wordt gebruik gemaakt van syntheti-

sche polypeptiden met een molecuul gewicht van 1.000. Onder

invloed van electrische potentialen migreren de eiwitten naar

hun iso-electrische punten, in een milieu met een tevoren

vastgelegde pH gradiënt (3.5 tot 9.5). Alle proteïnen met het-

zelfde iso-electrische punt worden, eenmaal aangekomen op het

evenwichtspunt, gefixeerd. Hierdoor ontstaan er scherpere ge-

scheiden patronen dan met de gewone electrophorese. Tevens

kunnen kleinere concentraties van IgG worden gedetecteerd.

De iso-electric focusing techniek is speciaal van belang voor

. het vinden van abnormale verdelingen van de igG-fracties

(Delmotte 1977; Laurenzi 1978; Nillson 1978; Siden 1980).

Poloni (1979) onderzocht de liquor van 30 zekere en van 15

waarschijnlijke multiple sclerose patiënten met behulp van de

Mancini en iso-electric focus ing techniek. Van de zekere groep

(30) werd bij 60% een verhoogd IgG en bij 90% werden oligoclo-

nale banden aangetoond. Bij de waarschijnlijke groep (15) la-

gen de abnormale bevindingen voor beide technieken gelijk (on-

geveer 33%). Zes van de 8 multiple sclerose patiënten met een

normaal igG-gehalte toonden toch extra banden bij iso-electric

focusing. In de controle groep van 128 patiënten werden

slechts twee maal abnormale IgG-banden waargenomen (één pa-

tient met intrathecale manifestaties van morbus Hodgkin en één

patient met subacute scleroserende pan-encephalitis).

In vergelijking met agar-electrophorese vonden zowel Delmotte

(1977), Laurenzi (1978) als Johnson (1980) de iso-electric fo-

cusing gevoeliger voor het aantonen van oligoclonale banden

bij patiënten met multiple sclerose. Voor het bepalen van IgG-

ratio's of IgG-index is het noodzakelijk dat serum bij de be-

paling wordt betrokken. Evenzo moet bij de iso-electric fo-

cus ing ook het serum worden meegenomen.

Hoewel de extra banden bij het iso-electric focusing onder-

ff



Tabel 4^2^ overzicht van recente quantitatieve en qualitatieve IgG-bepalingen in de liquor

van multiple sclerose patiënten en patiënten met neuritis optica

auteur

Laterre

Olsson

Ansari

Olsson

Johnson

Delmotte

Eickhoff

Laurenzi

Poloni

Hosein

jaar

1970

1973

1975

1976

1977

1977

1977

1978

1979

1981

cliniek

zeker

NO
zeker

zeker

zeker

waarsch.

zeker

waarsch.

NO

zeker

zeker

zeker

zeker

waarsch.

zeker

waarsch.

patiënten
aantal

323

13

22

44

33

35

8

8

3

262

103

31

30

15

13

13

quantitatief
Mancini,

Manc.

Laur.

Laur.

Manc.

Manc.

Manc.

-

-

-

26

29

15

4

3

1

-

84

-

18

5

-

Laurell

(59

(88

(43

(50

(3 7J;

(33

(81

(60

(33

%)

%)

%)

%)

i%)

%)

%)

%)

%)

qualitatief
agar

254

3

22

22

28

10

8

5

1

170

30

10

6

(78>ï%)

(23 %)

(100%)

(50 %)

(85 %)

(29 %)

(100%)

(62h%)

(33 %)

(65 %)

-

(97 %)

-

-

(77 %)

(46 %)

immuno

-

-

-

24 (55%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

iso-electric

-

-

-

-

-

-

-

-

-

237 (90*5%)

-

31 (100%)

27 (90 %)

9 (60 %)

12 (92 %)

7 (55 %)

I
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zoek in hetzelfde hoog alcalisch gebied worden teruggevonden,

lijkt het aantal banden en de localisatie ervan voor iedere

individuele patient verschillend (Delmotte 1977)- Of er een

samenhang is tussen het bandenpatroon van het gammaglobuline

in de liquor en de clinische parameters van de ziekte (ernst,

invaliditeit, duur), is niet bekend. Het aantal banden, met be-

hulp van iso-electric focusing aangetoond, ligt tussen de vier

en de dertig. Dit is significant hoger dan het aantal banden

bij agar-electrophorese (max. negen).

In tabel 4.2. is een literatuuroverzicht gegeven van de quan-

titatieve en qualitatieve bevindingen betreffende het liquor

onderzoek bij multiple sclerose patiënten.

4.6. Immunoglobulinen en immunosuppressieve therapieën

Het IgG-gehalte in de liquor is vaak als maat gebruikt voor de

activiteit van het demyeliniserend proces. De mate van IgG—

synthese zou gerelateerd zijn aan de activiteit van de plaques

(Tourtelotte 1980). Gezien de huidige wetenschap (hoofdstuk V

t/m X) over de aanwezigheid van clinische silent plaques, zegt

de hoeveelheid IgG-synthese niets over de ernst van de aandoe-

ning. Zowel oraal als intraveneus toegediende corticosteroïden

kunnen intrathecale IgG-spiegels verlagen. Kvenzo is er een

recente waarneming (Naess 1981) met betrekking tot het ver-

dwijnen van lymphocytose in de liquor van multiple sclerose

patiënten onder invloed van het adenocorticotroop hormoon

(A.C.T.H.). Tourtelotte (1980) bemerkte bij met prednison be-

handelde patiënten wel IgG-vermindering maar het oligoclonale

bandenpatroon van het IgG bleef hetzelfde. Naast deze bevin-

dingen is er in de meeste publicaties een manco aan clinische

evaluatie van de toegepaste therapie.

Het toedienen van corticosteroïden vindt in verschillende vor-

men plaats. De tot nu toe meest gebruikte vorm is de orale

toediening in de vorm van 60 tot 100 mg d.d. gedurende drie a

vier weken, gevolgd door een uitsluipende dosering.
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Dowling (1980) beschrijft een methode van intraveneuze toedie-

ning van een hoge dosis prednison (tot 1000 mg per dag) gedu-

rende drie dagen. Hierop zag hij bij 5 van de 7 multiple scle-

rose patiënten clinische verbetering kort na het beëindigen

van het infuus. Trotter (1980) vermeldt gelijksoortige bevin-

dingen. Tourtelotte (1980) vergelijkt de orale toedieningswij-

zen van corticosteroïden (25 mg d.d.) en A.C.T.H.-gels (100

microgram 2 maal d.d.) met intrathecale toediening van hydro-

cortison. Als intrathecale toediening gebruikte hij hydrocor-

tison sodium succinaat 150 mg twee maal per week. Het liquor

igG-gehalte werd voor en na de toegepaste therapie bepaald.

Hierbij bleek de orale toedieningswijze van A.C.T.H. het meest

en de intrathecale toediening van hydrocortison het minst ef-

fectief. Relaties met clinische verbetering werden niet gelegd.

Tevens vermeldt Tourtelotte niet met welke techniek hij de IgG-

bepalingen verrichtte. Dau (1980) meldt clinische vooruitgang

bij 7 van de 3 patiënten na plasmapherese in combinatie met

azathioprine (imuran) en alternerende prednison toediening.

Door deze combinatie is het niet goed na te gaan, in hoeverre

de plasmapherese als nieuwe techniek werkelijk effect heeft

gesorteerd op de clinische verbetering van de patiënten. Bij

6 van de 7 patiënten ging het liquor IgG-gehalte omlaag. Ten

onrechte zou men hieruit kunnen concluderen dat het igG uit

het bloed afkomstig is. Neighbour (1981) vermeldt IgG-vermin-

dering bij het gebruik van interferon. Lhermitte (1979) be-

schrijft een methode van antilymphocyten serum in combinatie

met corticosteroïden en azathioprine. Na toediening hiervan

aan multiple sclerose patiënten zag hij enige verbetering. Op

gelijksoortige gedachten is de behandeling met cyclophosphami-

de (endoxan) gebaseerd (Hommes 1976/1978/1980; Theys 1981).

4.7. Virale antilichamen

Naast de eiwit bepaling in de liquor van multiple sclerose pa-

tienten is het aantonen van antilichamen, die tegen een speci-

fiek virus zijn gericht, een andere qualitatieve liquor bepa-

ling. Norrby (1974) vond bij 60% van de patiënten met clinisch
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i zekere multiple sclerose een gestegen gehalte van antilichamen

; tegen mazelen virus. Daarnaast resp. 19%, 15% en 11% antili-

'• f chamen tegen rubella, parotitis en herpes simplex. Röstrom

•' ; (1981) ontdekte antilichamen gericht tegen verschillende vi-

•' ï russen binnen de oligoclonale en polyclonale immunoglobulinen,

die met behulp van iso-electric focusing waren gefractioneerd.

; Hij kon niet zeggen of de antilichamen een polyclonale B lym-

phocyten activiteit of een voor de ziekte specifiek immunolo-

gische reactie of beide vertegenwoordigden. Duidelijkheid om-

trent de oorzaak waardoor deze antilichamen in de liquor zijn

gestegen, is tot nu toe niet verkregen (Röstrom 1982).

'• Antilichaam titers werden bij de hier onderzochte patiënten

niet nagegaan.

4.8. Het basic myelin protein (B.M.P.)

Met behulp van radio-immuno-assay technieken kunnen afbraak-

producten van het myeline in de liquor van multiple sclerose

patiënten worden bepaald. Het B.M.P. blijkt , in vergelijking

met een controle groep, in ongeveer 7 2 % van de gevallen ver-

< hoogd te zijn (Biber 1981). Bij de door Biber onderzochte pa-

; tienten bevonden zich ook 7 met een neuritis optica. Hiervan

I hadden 5 patiënten een verhoogd B.M.P. Mogelijk dat in een

j. prospectieve studie meer kan worden gezegd over een verhoogd

' B.M.P. en de kans op het later ontwikkelen van multiple scle-

} rose bij deze patiënten.

Bij de patiënten in deze studie werd geen B.M.P. bepaald.

4.9. Samenva tting

1. Het voor multiple sclerose typisch liquor cytologisch beeld

staat nog geenszins vast.

2. Voor de diagnostiek van multiple sclerose heeft de immuno-

globulinen samenstelling van de liquor tot nu toe de groot-

ste specificiteit in vergelijking met andere bepalingen

zoals virale antilichamen, afbraakproducten van het myeli-

ne, liquor cytologie etc.
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3. Door combinatie van qualitatieve en quantitatieve IgG-bepa-

lingen in de liquor kan in 95 tot 100% van de gevallen bij

de zekere groep multiple sclerose patiënten een aanwijzing

voor demyelinisatie worden gevonden (Johnson 1980) .

4. In de gerefereerde studies wordt er een (niet statistisch

bewerkte) relatie gesuggereerd tussen pleiocytose en IgG-

verhoging en de mate van activiteit van het ziekteproces.

5. Het meest waarschijnlijk ontstaat de stijging van het IgG

door middel van intrathecale IgG-productie binnen het cen-

traal zenuwstelsel.

6. De lymphocyten aangetroffen in de liquor van multiple scle-

rose patiënten blijken IgG te kunnen produceren; echter ze

zijn slechts verantwoordelijk voor 0.1% van het totale IgG-

gehalte in de liquor.

7. Patiënten met multiple sclerose kunnen oligoclonale of ex-

tra IgG-banden in de liquor hebben zonder dat het totale

IgG-gehalte is verhoogd.

8. De iso-electric focusing techniek, die op een ander prin-

cipe berust dan de classieke electrophoretische technieken,

is zeer gevoelig voor het aantonen van aanwezige extra im-

munoglobulinen in de liquor.
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Hoofdstuk V

DE TOEPASSING VAN HET VISUAL EVOKED RESPONSE ONDERZOEK

BIJ PATIËNTEN MET MULTIPLE SCLEROSE

5.1. Inleiding

De visuele prikkel wordt in de retina omgezet in een electrisch

signaal, dat via het optische systeem wordt voortgeleid tot in de

visuele cortex (area 17)• Het opgewekte signaal kan occipitaal

met behulp van electroden worden afgeleid en geregistreerd. Deze

visuele corticale responsie staat bekend als visual evoked res-

ponse (V.E.R.).

De visuele prikkel verloopt vanaf de receptoren, via de bipolaire

cellen en ganglion cellen in de retina naar de nervus opticus en

vandaar via het corpus geniculatum laterale naar de colliculus

superior en het pretectum opticum. Vanuit het corpus geniculatum

laterale verlopen de vezels tot in de visuele cortex (area stria-

ta 17, 18 en 19).

Naast dit 'classieke' visuele systeem bestaat er een tweede visu-

ele weg uitgaande van de colliculus superior naar de pulvinar

thalami. Van daaruit verlopen de vezels naar de parieto-temporale

schors en area peri-striata. De beide visuele tracti moeten wor-

? den opgevat als één visueel systeem (figuur 5.1.).

f
5.2. De visual evoked response (V.E.R.)

5.2.1. Het V.E.R. complex

De signaal curve van de te registreren V.E.R. is sterk afhanke-

j"' lijk van de wijze van stimulatie. Er kan worden gestimuleerd met -I.

f? lichtflitsen of met patronen. Beide stimuli kunnen in een lage V

l' dan wel in een hoge frequentie worden aangeboden. De 'transient1 •

responsie ontstaat door een prikkeling waarbij de tijd tussen

I twee opeenvolgende lichtflitsen (of patronen) zodanig is, dat ds •

f" te registreren curven elkaar niet overlappen. De 'steady state' *

responsie wordt opgewekt door snel op elkaar volgende prikkels.

Het resultaat is een sinusvormige curve.
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VISUAL EVOKED RESPONSE MET PATHOON STIMULATIE

1 nemw opticus

2 chlatma opticum

3 pulvinar thalami

4 tractui opticut

5 collicului superior

6 radiatlo optica

7 area itriata
OD

Figuur 5.1^

Schematische weergave van het optische systeem met daarin de voor het V.E.R.

onderzoek relevante structuren. In deze studie werden de V.E.R.'s opgewekt

door middel van schaakbordpatroon-omkeringsstimulatie (S). Bij de registra-

tie wordt voornamelijk gekeken naar de latentietijd van de positieve top,

die na ongeveer 100 msec, optreedt (P 100).

Het V.E.R. complex, ontstaan door middel van lichtflitsprikke-

ling, betreft drie golf-complexen (Ciganek 1961):

1. het primaire complex (0-100 msec.),

2. het secundaire complex (10-200 msec.),

3. het 'after discharge' complex (200-1250 msec).

De responsies op lichtflitsen zijn vergeleken met die verkregen

met patroonstimuli variabel en ingewikkeld van vorm, waardoor ze

moeilijk te quantificeren zijn. De lichtflits techniek blijft

daarom beperkt tot die patiënten, waarbij door middel van pa-

troonstimulatie geen responsies worden verkregen. Bovendien wordt

met de lichtflits methode uitsluitend de lichtgevoeligheid van

II
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het oog en de visuele baan getest (van Lith 1978). Door middel

van patroonstimulatie kan een indruk worden verkregen over het

vermogen van het oog, contouren scherp te zien en contrasten te

onderscheiden. Als stimulus kunnen verticale of horizontale stre-

pen of een schaakbordpatroon gebruikt worden (figuur 5.1.). Daar

de laatste van de genoemde voorbeelden de grootste electrische

antwoorden van de hersenschors geeft, wordt deze bij de clinische

diagnostiek het meest toegepast. De responsie, verkregen door een

schaakbord-omkeringsstimulatie, is relatief eenvoudig van vorm in

vergelijking met de veeltoppige en variabele lichtflits respon-

sies (figuur 5.1.).

Bij de beoordeling van de verkregen V.E.R. wordt voornamelijk ge-

keken naar de amplitudo en de latentietijd van de top, die op-

treedt na ongeveer 100 msec. (P 100). De mogelijk pathologische

veranderingen beperken zich tot een verlengde latentietijd en/of

een vertraagde amplitudo.

Oorzaken van V.E.R. veranderingen zijn er naast de demyelinisatie

vele, onder andere: macula veranderingen, morbus Leber, compres-

sie van nervus opticus of chiasma opticum (van Lith 1982), begin-

nende opticus atrophie en ambliopie (van Lith 1981).

Typisch neurologische oorzaken van V.E.R. afwijkingen zijn daar-

enboven onder meer: ischaemische processen van de hemispheren,

morbus Huntington, morbus Jacob Creutzfeldt, uraemie, coma, mor-

bus Parkinson en epilepsie.

5.2.2. De onderzoekmethode

In deze studie is voor het opwekken van de V.E.R.'s gebruik ge-

maakt van schaakbord-omkeringsstimulatie (Halliday 1972/1973) .

Ten opzichte van de lichtflits techniek heeft de patroonstimula-

tie veel meer variabelen, die de responsies kunnen beïnvloeden.

De belangrijkste parameters zijn: de stimulus-frequentie, de hel-

derheid, de stimulus veldgrootte, de blokgrootte en de contour-

scherpte van het raster.

Voor de schaakbord-omkeringsstimulatie is gekozen omdat uit lite-

ratuurstudies blijkt, dat deze een hoge score afwijkingen aan-
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toont bij multiple sclerose en neuritis optica patiënten (5-3.).

Tevens is vanwege de consistente curve, pathologie eenvoudig

van normaal te onderscheiden.

Voor het onderzoek ligt de patient op een onderzoektafel. Onge-

veer 100 cm voor het aangezicht van de patient is een beeldbuis

(60 cm) geplaatst. Via het T.V. scherm worden prikkels toege-

diend door middel van zwarte en witte vlakjes (5 bij 5 mm), die

steeds 'ad random' wisselen met een gemiddelde van 3.3 Hz. Het

zwart-wit contrast kan in helderheid variëren. De hier toege-

paste helderheidsverhouding is 1:14. De veldgrootte is 33° 20'.

Er wordt afgeleid met zilverchloride-electroden ter hoogte van

0,-Fz (links occipitaal) en ter hoogte van 0, en Cz. De Fz-

electrode staat midfrontaal en is de referentie-electrode. C z

is de vertex referentie-electrode.

De versterking vindt plaats in een bandbreedte van 1-100 Hz. Er

worden tot 250 responsies gemeten, die gemiddeld worden door

een 'averager'. De verkregen V.E.R. wordt op een X-Y plotter

vastgelegd. De duur van het onderzoek is 30 minuten.

De normaal waarden verschillen afhankelijk van stimulus-tech-

niek en gebruikte apparatuur. Voor deze studie is een normaal

waarde van de P 100 top aangehouden van 105 +6.5 msec, met een

maximum van drie maal de standaard deviatie. Daarnaast worden

links/rechts verschillen van meer dan 8 msec, ook als afwijkend

beschouwd.

5.3. Het V.E.R. onderzoek bij multiple sclerose patiënten

Patiënten met multiple sclerose hebben vaak klachten van chro-

nisch progressieve visusvermindering. Daarnaast kan een acute,

passagere visusdaling ten gevolge van een neuritis optica voor-

afgaan aan een zich later ontwikkelende multiple sclerose. Pa-

thologisch-anatomisch blijkt het optische systeem vaak bij het

demyeliniserend proces te zijn betrokken (Oppenheim 1887;

Lumsden 1970; Ikuta en Zimmerman 1976). Niet altijd veroorzaak-

te de, bij obductie aangetroffen, demyelinisatie van het opti-

sche systeem tijdens het leven visusklachten.

Richey (1971) verrichtte V.E.R. onderzoek met lichtflitsprikke-
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ling bij 50 patiënten met multiple sclerose. Bij 20 van hen

1 vond hij vertraagde latentietijden. Hiervan hadden slechts 8

•' ̂ patiënten visusklachten. Bij de groep patiënten met vertraagde

i latentietijden waren er 8 met zuiver spinaal te localiseren

•t, symptomen. Met behulp van het V.E.R. onderzoek kunnen blijk-

'l'-. baar asymptomatische letsels in het optische systeem worden op-

:<f gespoord.
v Halliday (1972/1973) vergeleek bij multiple sclerose en neuri-

tis optica patiënten de V.E.R. resultaten, enerzijds opgewekt

met behulp van lichtflitsen en anderzijds met 'steady state'

patroonstimulatie. Door de laatstgenoemde methode konden meer

asymptomatische letsels in het optische systeem worden aange-

toond dan door middel van lichtflitsprikkeling. Het onderzoek

door Halliday uitgevoerd bij patiënten met een in het (recente)

verleden doorgemaakte neuritis optica, toonde latentietijd ver- .,

tragingen van het aangedane oog ondanks een volledig herstelde

visus. Evenzo vond hij een enkele maal een vertraagde latentie-

tijd van het asymptomatische oog.

Feinsod (1975) zag dat de V.E.R. in een vroeg stadium van mul-

tiple sclerose afwijkend kon zijn. Hieruit kan worden afgeleid,

dat het V.E.R. onderzoek voor het aantonen van multipliciteit

. in een vroege fase van het ziektebeeld van belang kan zijn.

\ Voor het aantonen van letsels in het optische systeem bij mul-

h. tiple sclerose en neuritis optica patiënten wordt algemeen aan-

fe genomen, dat de schaakbordpatroon-omkeringsstimulatie de meest

||, gevoelige methode is (Halliday 1973; Wilson 1980). Dit in te-

lt genstelling tot de eenmalige waarneming van Neetens (1979), die

met behulp van de lichtflits methode meer latentietijd vertra-

i gingen vond dan bij de schaakbordpatroon-stimulatie. Door in-

|, troductie van steeds andere vormen van V.E.R. stimulatie is ge-

|r tracht de gevoeligheid van het onderzoek te vergroten. Nilsson

f (1978) vond een hoger aantal afwijkende V.E.R.'s bij stimulatie

I met lichtemitterende dioden (L.E.D.) dan bij de schaakbordpa-

it troon-stimulatie. Cant (1978) en van Lith (1979) zagen, dat het

§• verschil tussen de V.E.R.'s bij normale personen en de V.E.R.'s

: bij multiple sclerose patiënten groter werd, indien stimulatie
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plaats vond door logaritmisch afnemende helderheid.

Hennerici (1977) trachtte met één enkele witte blok, omgeven

door een relatief groot zwart veld, alleen de fovea te stimule-

ren. Door deze wijze van stimulatie kon volgens hem de diagnos-

tische waarde van de V.E.R. bij multiple sclerose patiënten

worden verhoogd. Oepen (1981) kon een dergelijke bevinding, na-

gegaan bij 235 patiënten, echter niet bevestigen. Camisa (1981)

en Riemslag (1982) verhoogden de V.E.R. gevoeligheid door ge-

bruik van zwart-wit-grijs raster- en presentatiestimulatie.

Ondanks de diversiteit van stimulatie geven de meeste studies

aan, dat V.E.R. latentietijd vertragingen tot in 100% van de

clinisch zekere multiple sclerose en neuritis optica patiënten

kunnen worden gevonden (Kjaer 1979; van Lith 1979; Wilson 1980;

Bürki 1981; tabel 5.1.).

Naast de divergentie in stimulusmethoden is het criterium, wan-

neer de V.E.R. als vertraagd wordt beschouwd, bij de verschil-

lende onderzoekers wisselend. Als normaal waarde voor de P 100

top worden tijden vermeld variërend van 9 8 + 5 msec. (Oepen

1981) tot 121 + 8.5 msec, (de Weerd 1981). Deze variatie wordt

mede bepaald door de toegepaste methode van stimulatie (van

Lith 1981). Asselman (1975) en Hennerici (1977) beschouwen de

V.E.R. latentietijd vertraagd, indien deze drie maal de stan-

daard deviatie overschrijdt. De Weerd (1981) beziet de V.E.R.

latentietijd van max. twee maal de standaard deviatie als af-

wijkend. Lehman (1976) en Hoeppner (1978) beoordeelden links/

rechts verschillen van meer dan 6 tot 7 msec, eveneens als af-

wijkend. Lowitzsch (1976) geeft, uitgaande van eigen bevindin-

gen, gemiddelde latentietijden aan van de P 100 top voor de

verschillende clinische multiple sclerose patiënten (tabel 5.2.).

Tot op heden toe heeft de Weerd (1981) als enige, in zijn serie

van 2 5 onderzochte patiënten, bij één multiple sclerose patient

met een V.E.R. latentietijd vertraging, de aantasting van de

nervus opticus kort na het onderzoek door middel van obductie

kunnen bevestigen. Het licht microscopisch preparaat liet een

lymphocytair infiltraat zien van de nervus opticus. Over echte

demyelinisatie wordt echter niet gesproken.



Tabel 5.1. V.E.R. onderzoek bij multiple sclerose en neuritis optica patiënten

auteur

Richey

Halliday

Halliday

Asselman

Feinsod

Lowitzsch

Hennerici

Matthews

Hoeppner

Nilsson

Shahrokhi

Trojaborg

Tackmann

Neetens

Kjaer

Wilson

Confraveux

Oepen

Aminoff

Riemslag

jaar

1971

1972

1973

1975

1975

1976

1977

1977

1978

1978

1978

1979

1979

1979

1980

1980

1981

1981

1981

1982

1982

n

50

19

51

51

25

135

57

113

104

38

149

50

54

31

31

100

100

25

235

105

68

68

zeker

2 0/50

33/34

26/31

17/25

60/73

13/16

46/61

16/19

49/60

2 7/28

26/27

20/31

23/31

<%)

(40)

(98)

(85)

(70)

(80)

(80)

(75)

(84)

(80)

(96)

(96)

(70)

(80)

50/50(100)

80/100(80)

58/78

20/41

26/41

(76)

(49)

(63)

waarsch. (%)

5/ 5(100)

5/ 6

25/42

12/18

14/24

8/9

24/46

7/12

3/ 7

28/35

9/15

10/15

(85),

(60)

(66)

(58)

(90)

(50)

(58)

(40)

(80)

(60)

(67)

mogelijk (%)

11/12

3/14

13/20

10/23

16/28

(90)

(25)

(65)

(40)

(38)

49/104(47)

3/10

12/43

2/10

9/20

35/50

21/25

(30)

(30)

(20)

(48)

(70)

(85)

57/113(54)

28/105(26)

4/12

4/12

(34)

(34)

NO

17/19 (90)

25/27 (93)

15/15(100)

10/10 (100)

31/38 (81)

40/41 (98)

19/23 (80)

methode

lichtflits

flits/patroon

patroonomkering

patroonomkering

lichtflits

patroonomkering

patroonomkering

patroonomkering

patroonomkering

patroonomkering

patroon-flits

patroonomkering

patroonomkering

lichtflits

patroonomkering

patroonomke r ing

patroon-raster

patroonomkering

patroonomkering

patroon-flits

patroonomkering

patroonpresent.

P 100/msec.

95 + 20

115 + 10

118 + 5

9 1 + 4

105 +

103 +

101 +

96 +

96 +

102 +

9 3 + 5

109 + 16

102 + 5

9 5 + 1

102 + 3

128 + 13

7 8 + 5

102 + 11

102 + 11

max. msec.

130

120

130

113.9

112

112

111

109.6

109

114

104

107

110

120.5

155

90

135

135

-J
ID
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Gemiddelde V.E.R. latentietijden bij patiënten met multiple

sclerose (Lowitzsch 1976).

zeker

waarsch.

mogelijk

gemiddeld

134.0 msec.

119.2 msec.

117.6 msec.

S.DT S.D*links/rechts

36.1 msec. 13.4 msec. 13.0 msec.

20.4 msec. 8.3 msec. 11.4 msec.

17.4 msec. 15.0 msec 15.0 msec.

S.D. = standaard deviatie

5.4. Samenvatting

1. Door middel van registratie van visuele corticale responsies

(V.E.R.), kunnen bij multiple sclerose en neuritis optica

patiënten letsels in het optische systeem worden vastgesteld.

Meestal staan de V.E.R. latentietijd vertragingen in verband

met de visusklachten, die de patient aangeeft. Echter ook

bij patiënten zonder evidente visusvermindering kan de V.E.R.

afwijkend zijn.

2. Een patient met een (doorgemaakte) neuritis optica vertoont

latentietijd vertragingen van het aangedane oog, maar soms

ook van het asymptomatische oog. De latentietijd vertraging

van het neuritis optica oog kan, ondanks herstelde visus,

nog na jaren V.E.R. latentietijd afwijkingen veroorzaken.

3. Voor het aantonen van letsels in het optische systeem bij

multiple sclerose patiënten, is de schaakbordpatroon-omke-

ringsstimulatie een zeer gevoelige methode en eenvoudiger

te interpreteren dan de lichtflitsprikkeling-methoden.

De gevoeligheid van de V.E.R. methode lijkt toe te nemen

bij patroonstimulatie met verminderde helderheid.

4. Een V.E.R. latentietijd vertraging is niet typisch voor

multiple sclerose. Vooral als de afwijking duidelijk tot
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een zijde beperkt is, dient er een differentiatie met ruim-

te-innemende processen van of langs het optische systeem te

worden gemaakt.

Omdat het visuele systeem in een vroeg stadium van multiple

sclerose bij het ziekteproces wordt betrokken, is het V.E.R.

onderzoek van belang voor het stellen van een vroege diag-

nose.
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Hoofdstuk VI

DE TOEPASSING VAN AUDITORY BRAINSTEM EVOKED RESPONSE ONDERZOEK

BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

6.1. Inleiding

Met behulp van gevoelige electronische apparatuur is het sinds

het laatste decennium mogelijk kleine signalen, gegenereerd in

het centraal zenuwstelsel, door middel van op de hoofdhuid

aangebrachte oppervlakte-electroden vast te leggen.

Voor het auditory brainstem evoked response (A.B.E.R.) onder-

zoek wordt gebruik gemaakt van de biologische signalen ont-

staan binnen het in de hersenstam verlopende acoustische sys-

teem. Geluidsprikkels, die het trommelvlies bereiken, worden

via de gehoorbeenketen voortgeleid naar het orgaan van Corti

en de achtste hersenzenuw (nervus acusticus). Ter hoogte van

de pedunculus cerebellaris inferior bevinden zich de nuclei

cochlearis ventralis en dorsalis. Op dat niveau komen de ze-

nuwvezels van de nervus acusticus binnen. Via het corpus tra-

pezoldeum wordt er overgeschakeld naar de nuclei olivares

(lateraal en mediaal). Van daaruit stijgt de lemniscus late-

ralis op tot aan de colliculus inferior. Via de colliculus

inferior verlopen de acoustische signalen naar het "brachium

colliculus inferior, corpus geniculatum mediale en de ra-

diato acusticus naar de gyms temporalis transversus van de

hersenschors (figuur 6.1.). Door summatie van prikkelantwoor-

den in de orde van 2000 addities kunnen de relatief kleine

signalen in dit systeem worden vastgelegd.

6.2. De auditory brainstem evoked response (A.B.E.R.)

6.2.1. Het A.B.E.R. complex

Door micro-coagulatie bij dierexperimenteel onderzoek in de

hersenstam van katten, kon een hypothese worden ontwikkeld be-

treffende de anatomische genese van geregistreerde responsies

van het A.B.E.R. onderzoek (Jewett 1971). De A.B.E.R. toppen
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AUDITORY BRAINSTEM EVOKED RESPONSE STIMULATIE LINKER OOR

1 nervus acustlcut

2 nucleus cochlearis

3 corpus trapazoldaum

4 oliva superior

5 lemnicus lateral!»

6 colliculus inferior

7 corpus geniculatum medial!»

Figuur 6.1.

Schematische weergave van de hersenstam-structuren, die bij het genereren

van A.B.E.B. potentialen relevant zijn. De A.B.E.R. wordt bilateraal gere-

gistreerd na monaurale stimulatie. De zeven toppen en de daarmee overeen-

komstige hersenstam-structuren, dië kunnen worden waargenomen, zijn met

romeinse cijfers aangegeven.

worden aangeduid met romeinse cijfers I t/m vil. Deze toppen

worden in de oudere publicaties ook wel naar Jewett genoemd

(Jewett 1 t/m 7). Boven de nullijn zijn ze positief. De eerste

top (I) is de actie-potentiaal van de nervus acusticus. De

tweede top (II) ontstaat in de cochleaire kernen. De derde top

(III) komt uit het oliva superior complex. De vierde en vijfde

top (IV an V) geven de activiteit aan in de lemniscus, de nu-

cleus lateralis en de colliculus inferior (figuur 6.1.). De

oorsprong van de zesde en zevende top (VI en VII) is nog

steeds niet opgehelderd. Stockard (1977) duidt deze toppen als
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activiteit in resp. de thalamus en de auditieve schors. Hashi-

moto (1981) vond de zesde top (VI) specifiek voor het corpus

geniculatum mediale. Vooralsnog worden de laatste twee toppen

niet bij de beoordeling van de A.B.E.R. betrokken; temeer om-

dat zelfs bij gezonde personen deze niet altijd worden verkre- |

gen en vaak variëren in amplitudo en in latentietijd. De eers-

te tot en met de zevende top staan bekend als de vroege compo-

nenten van de A.B.E.R.; ze treden op binnen 10 milliseconden na

de toegediende acoustische stimulus. De zogenaamde late compo-

nenten vallen buiten het bestek van deze studie.

Anatomisch kan worden aangenomen dat afwijkingen in de laten-

tietijd van de eerste top (I) passen bij laesies van de nervus

acusticus of van de cochleaire kernen. Afwijkingen van top

twea en drie (II en III) passen bij een laesie van het tegmen-

tum pontis en stoornissen van top vier en vijf (IV en V) bij

een laesie van de ponto-mesencephale overgang (Wielaard en

Kamphuisen 1981).

De geregistreerde evoked response is onafhankelijk van arousal

of aandacht van de patient, waardoor het mogelijk is bij zeer

jonge patiënten en pasgeborenen dit onderzoek te verrichten.

Hoewel een metabool of toxisch coma de A.B.E.R. niet zou beïn-

vloeden, constateerde Hecox (1981) bij paediatrische metabole

aandoeningen, waaronder phenylketonurie (P.K.U.), wel A.B.E.R.

afwijkingen die hij verklaarde op grond van metabool bepaalde

myelinisatie—stoornissen. Bij hersendood wordt in het geheel

geen A.B.E.R. meer geregistreerd (Goldie 1981). De evoked res-

ponse wordt duidelijk beïnvloed door structurele afwijkingen

in de hersenstam bijvoorbeeld intramedullaire tumoren, hersen- . .

stam infarcten, demyeliniserende processen (Starr en Achor \ :

1975; Wielaard en Kamphuisen 1981). Kjaer (1979) vond bij

vrouwen significant kortere latentietijden dan bij mannen; een '.

waarneming die niet door anderen is bevestigd. Empirisch '

blijkt dat de geregistreerde latentietijd van de diverse top- ~

pen afhankelijk is van de sterkte van de toegediende acousti-

sche prikkel: een sterkere prikkelintensiteit geeft hogere am-

plitudo1 s en een kortere latentietijd (Wielaard en Kamphuisen
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1981) . Vast staat dat een afwijkende A.B.E.R. niet hoeft samen

te gaan met gehoorsverlies. Omdat anatomisch gezien de acous-

tische banen en kernen in de hersenstam zowel ipsilateraal als

contralateraal opstijgen, wordt er na monaurale stimulatie in

principe bilateraal afgeleid. De zijde waar het acoustische

systeem onderbroken is kan op die manier worden vastgesteld

(Oh 1981). In deze studie is een dergelijke wijze van stimule-

ren consequent toegepast op alle onderzochte patiënten. Robin-

son en Rudge (1977/1981) toonden aan dat er bij binaurale sti-

mulatie meer afwijkende A.B.E.R.'s worden verkregen dan bij

monaurale stimulatie. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat

er bij een binaurale stimulatie interferenties van de evoked

responsies worden gezien, die als fout positief afwijkende

bevindingen worden geduid.

•ütockard en Rossiter (1977) gaven een overzicht van A.B.E.R.

bevindingen en de clinische c.q. pathologisch-anatomische be-

vindingen van 14 patiënten met neurologische symptomen passend

bij hersenstam letsels (tabel 6.1.) .

6.2.2. De onderzoekmethode

De meettechniek werd voor het eerst beschreven door Sohmer en

Feinmesser (1970). Jewett (1971) maakte gebruik van de 'avera-

ging' methode om de A.B.E.R. te kunnen isoleren uit de achter-

grondruis van het E.E.G. De A.B.E.R. registratie vindt plaats

met conventionele E.E.G. oppervlakte-electroden. De electroden

worden geplaatst op de hoofdhuid ter hoogte van de vertex (Co-

Cz) en op de beide mastolden (A,-A_). Prikkeling van het acous-

tische systeem vindt monauraal of binauraal plaats door middel

van een klik-stimulus via een oortelefoon. Deze klik wordt

verkregen door een blokpuls van 0.1 msec, te geven. De stimu-

lussterkte is 70 d.B. boven de gehoorsdrempel van de onder-

zochte patient. Tegelijkertijd met de toegediende klik-stimu-

lus wordt de meetapparatuur in werking gezet. Door middel van

zilverchloride-electroden op de vertex en het mastoïd wordt 10

tot 29 milliseconden na het geven van de klik de hersenactivi-

teit gemeten. Elk oor wordt afzonderlijk gestimuleerd. De
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electrode op het contralaterale mastold wordt daarbij gebruikt

als aardelectrode. Het verkregen signaal wordt gefilterd. Met

de huidige standaardapparatuur wordt 1024 tot 2048 maal gemid-

deld. De kliks worden in een frequentie tot 15 Hz aangeboden.

Meestal wordt deze procedure ter controle een maal voor het-

zelfde oor herhaald. De opgewek^u responsie wordt vastgelegd

op een X-Y plotter.

Overzicht van clinische en pathologisch-anatomische bevindingen

bij 14 patiënten met afwijkende A.B.E.R. registraties

(Stockard en Rossiter 1977)

afwijking van:

eerste piek

tweede pxek

derde piek

vierde,

vijfde piek

zesde piek

zevende piek

pathologisch-anatomische bevindingen:

- brughoek tumor

- toxische labyrinthaire destructie

- chirurgische laesie nervus acusticus

- hersendood

- laterale ponto-medullaire infarcering

- ponto-cerebellaire tumor

- haemorrhagie caudale tegmentum pontis

- infarcering caudale pons

- mid- en rostraal pontine infarcering

- tumor bovenste 2/3 deel pons

- tumor rostraal midden hersenen

- tumor caudale deel thalamus

- leucodystrophie en demyelinisatie syndroom

- diep gelocaliseerde bilaterale

hemispherale laesies
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Normaal waarden van de A.B.E.R. zoals in deze studie aangehou-

den (Wielaard en Kamphuisen 1981)

amplitudo

I

II

III

IV

V

VI

VII

latentietijd in milliseconden
gemiddeld standaard deviatie spreiding

1. /2

2.85

3.81

5.07

5.71

7.54

9.48

0.10

0.15

0.14

0.27

0.20

0.40

1.52

1.55-1.92

2.67-3.16

3.63-4.13

4.53-5.54

5.39-6.10

6.88-8.13

7.97-9.43
7

interval latentietijd
interval standaard deviatie

i-iri

11 I-V

I-V

2
1

4

.19

.85

.04

+ 0
+ 0

+ 0

.12

.16

.20

spreiding

1.90-2.40

1.51-2.15

3.67-4.42

6.3. Het A.B.E.R. onderzoek bij multiple sclerose

In tegenstelling tot de veel voorkomende klachten van visus-

verlies, visusdaling of scotomen, klagen multiple sclerose

patiënten zelden over gehoorsverlias (6% Poser 1980). Duize-

ligheidsklachten worden veel vaker geuit (15% Muller 1949).

Ondanks deze clinische ervaring is het acoustische systeem»

in casu de hersenstam, pathologisch-anatomisch vaak bij het

proces van multiple sclerose betrokken (Ikuta en Zimmerman

1976). Vooral bij langer bestaande multiple sclerose worden

vaak tekenen gezien van internucleaire ophthalmoplegieën.



Tabel 6.3^

A.B.E.R. afwijkingen bij zekere multiple sclerose patiënten met en zonder hersenstam

verschijnselen.

auteur jaar n ++

Robinson, Rudge* 1975 27 15/17 (87%)

Robinson, Rudge* 1977 88 ** (78%)

Kjaer 1979 38 18/19 (95%)

Lacquaniti 1979 25

Wielaard 1979 14 5/ 8 (62%)

Mogensen, Kristensen 1978 24 7/10 (70%)

Chiappa 1980 81 34/60 (57%)

Robinson, Rudge 1981 32 14/18 (78%)

6/7 ( 86%)

2/2 (100%)

6/8 ( 75%)

5/10 (50%)

** (51%)

4/12 (33%)

16/25 (64%)

0/ 4

5/ 6 (80%)

4/21 (19%)

10/14 (71%)

stimulatie frequentie

binauraal ?

binauraal ?

monauraal 4 Hz

monauraal 10 Hz

monauraal 15 Hz

binauraal ?

monauraal lo Hz

binauraal ?
I;
-f;

0 = clinisch geen hersenstam afwijkingen

+ = anamnestisch hersenstam afwijkingen

++ = clinisch zekere aanwijzingen voor hersenstam afwijkingen (incl. internucl. ophthalmoplegie)

** = geen absolute aantallen hiervan bekend

* = Robinson en Rudge beschouwen amplitudo verlaging ook als een afwijking van de A.B.E.R.

die past bij demyelinisatie.

co

_.,-'. ./.:.-... > ^
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nystagmus en hersenzenuwparesen. Op anatomische gronden mag

dan worden verwacht dat de in de hersenstam verlopende acous-

tische banen f eveneens grote kans hebben in het demyelinise-

rend proces te worden betrokken- Dit ondanks het feit dat mul-

tiple sclerose patiënten niet of nauwelijks gehoorsverlies

aangeven en meestal een normaal audiogram hebben. Een mogelij-

ke verklaring is, dat door het bilateraal verlopen van acous-

tische informatie (6.2.) er een grote reservecapaciteit van

het acoustische systeem is. Dit in tegenstelling tot de opti-

sche prikkel, verlopend via de beide nervi optici, die vóór de

kruising in het chiasma geen overlapping aan informatie ver-

toont. Het registreren van een afwijkende A.B.E.R. bij een pa-

tient met multiple sclerose kan een aanwijzing zijn voor het

bestaan van clinische silent plaques in de hersenstam.

Robinson en Rudge (1977) registreerden bij 79% van de patiën-

ten met zekere multiple sclerose en duidelijke tekenen van

hersenstam laesies , zoals oogbewegingsstoornissen of hersenze-

nuwuitval, afwijkende A.B.E.R.'s. Ook bij 51% van de zekere

multiple sclerose patiënten zónder clinische tekenen van her-

senstam letsels leverde het A.B.E.R. onderzoek afwijkingen

op. Robinson en Rudge registreerden naast de vroege componen-

ten van de A.B.E.R. (eerste 10 msec.) ook de midden (10-70

msec.) en late componenten (70-280 msec.). verder beoordeel-

den Robinson en Rudge zowel latentietijd vertragingen als am-

plitudo verlaging indicatief voor het bestaan van demyelinise-

rende letsels. Deze mening wordt niet in andere studies noch

in onderhavige gedeeld. Van de toppen een (I) tot en met zeven

(VII) blijken bij multiple sclerose patiënten de vierde (IV)

en de vijfde (V) top de meeste vertragingen op te leveren. Dit

zou er op kunnen wijzen dat vooral de ponto-mesenphale struc-

turen en niet de nervus acusticus en de cochleaire kernen bij

deze patiënten zijn aangedaan.

De door Robinson en Rudge onderzochte patiënten ondergingen

allen een audiometrische test. Er bleek tussen de groep met

A.B.E.R. stoornissen en de groep met (lichte) audiometrische

stoornissen geen relatie te bestaan.
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Overzicht van afi-ijkende A.B.E.R. bevindingen bij patiënten met multiple sclerose ingedeeld naar

zeker (definite), waarschijnlijk (probable) en mogelijk (possible) (McAlpine 1965)

auteur

Robinson,

Rudge

Lacquaniti

Mogensen,

Kr.istensen

Wielaard

Chiappa

Prasher,

Gibson

Tackmann

Robinson,

Rudge

Kjaer

Khoshbin

Fischer

jaar

1977

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1981

n

88

25

24

24

60

202

25

25

54

76

99

73

155

zeker

56/88

16/2 5

15/24

18/24

7/14

38/81

9/10

7/10

6/23

24/32

41/49

14/28

22/33

(%)

(65)

(64)

(63)

(72)

(50)

(47)

(90)

(70)

(26)

(75)

(84)

(50)

(67)

waarsch. (%)

4/13 (30)

14/67 (21)

2/ 3 (67)

0/ 3

3/13 (23)

9/20 (45)

25/50 (50)

14/45 (31)

22/33 (67)

mogelijk {%)

5/33 (14)

12/54 (22)

8/12 (67)

1/12 ( 8)

4/ 9 (45)

23/44 (52)

13/68 (19)

totaal (%)

56/88 (65)

16/25 (64)

15/24 (63)

18/24 (72)

16/60 (27)

64/202(32)

19/25 (75)

8/25 (33)

13/54 (24)

56/96 (58)

66/99 (67)

28/73 (41)

57/155(36)

stimulatie

monauraal

monauraal

binauraal

monauraal

monauraal

monauraal

binauraal

binauraal

binauraal

monauraal

monauraal

monauraal

I
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Zowel Chiappa (1980) en Kjaer (1980) betrokken alleen de la-

tentietijden van de toppen een, twee en vijf (I, II, V) in de

A.B.E.R. beoordeling. Ze maakten verder geen gebruik van am-

plitude vormveranderingen. Overeenkomstig Robinson en Rudge

(1977) vonden Chiappa (1980) en Kjaer (1980) nauwelijks tot

geen latentietijd vertragingen van de eerste top (I) . Beide

laatste auteurs stimuleerden louter monauraal in tegenstelling

tot Robinson en Rudge (1977), die binauraal stimuleerden

(6.2.2.). chiappa (1980) gaat er vanuit dat unilaterale sti-

mulatie informatie geeft over de ipsilateraal acoustische ba-

nen. Dat dit niet geheel volledig is werd vermeld in 6.2.2.

(Oh 1981). Stimulatie met een toenemende frequentie van het

aantal kliks zou het aantal afwijkende A.B.E.R.'s kunnen doen

toenemen (Robinson en Rudge 1977/1980). Chiappa (1980) kon

dit echter niet bevestigen. De aantallen gevonden afwijkende

A.B.E.R.'s van Chiappa (1980) liggen lager dan de aantallen

van Robinson en Rudge (1977/1980). Deze verschillen hebben te

maken met een verschil in clinische verschijnselen bij de on-

derzochte groepen multiple sclerose patiënten; met name met

het aanwezig of afwezig zijn van clinische hersenstam ver-

schijnselen.

Chiappa vond bij 53% van de patiënten met een internucleaire

ophthalmoplegie een gestoorde A.B.E.R. (tabel 6.4.).

A.B.E.R. afwijkingen worden tot in 50% van gevallen gevon-

den bij aandoeningen zoals amyloïdose, Arnold-chiari deforma-

ties en 'supranuclear palsy'. Zoals bekend kunnen voornoemde

aandoeningen een op multiple sclerose gelijkend beeld tonen.

Bij 9 patiënten met een amyotrophische lateraal sclerose, on-

derzocht door Chiappa (1980) , werden geen A.B.E.R. afwijkingen

waargenomen.

Kjaer (1980) constateerde in een groep van 121 patiënten met

multiple sclerose een significante stijging van het aantal ge-

vonden afwijkende A.B.E.R.'s bij patiënten waarbij de ziekte

al langere tijd voortduurde.

Stockard en Rossiter (1977), Mogensen en Kristensen (1979) be-

schrijven in totaal 5 patiënten waarbij de A.B.E.H. stoornis-
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sen verbeterden na een toegepaste prednison kuur. Gezien de

vermelde gegevens kan het A.B.E.R. onderzoek wellicht gaan

fungeren als een longitudinale parameter, waarbij sneller ge-

gevens kunnen worden verkregen over de subclinische toestand

van de multiple sclerose patient. Tevens zou deze parameter

dienst kunnen gaan doen bij het vergelijken van verschillende

medicamenteuze therapieën.

In tabel 6.4. zijn de afwijkende A.B.E.R. bevindingen bij mul-

tiple sclerose patiënten samengevat, zoals deze werden gevon-

den door de verschillende onderzoekers. De patiënten zijn vol-

gens de criteria van McAlpine (zeker, waarschijnlijk en moge-

lijk) ingedeeld.

Voor de beoordeling van de A.B.E.R. heeft Kjaer (1979/1980)

een schaal opgesteld (tabel 6.5.). In deze studie is met het

oog op de later statistisch te bewerken gegevens géén gebruik

gemaakt van deze schaal. Er is alleen een oordeel gegeven in

de zin van wel of niet afwijkend. Volledigheidshalve wordt de

schaal hier vermeld.

Scoring van A.B.E.R. stoornissen naar Kjaer (1979/1980)

graad 1 = normaal (normale latentietijden met name van

I en II)

graad 2 = 'borderline' (een vertraagde latentietijd met

name van II en VI

graad 3 = 'moderate' (twee vertraagde latentietijden

II en VI) 'I

graad 4 = 'severely' (latentietijd van de golf V is ' •

vertraagd)

graad 5 = ' focal' (normale golven worden gevolgd door

volledig afwezige golven)

graad 6 = 'diffusely' (wisselende amplitudo's, , <•

wisselende latentietijden
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Uit de tabeloverzichten 6.3. en 6.4. blijken de percentages

afwijkende A.B.E.R.'s in de verschillende studies erg te va-

riëren (26% Tackmann 1980; 84% Kjaer 1980). Verklaringen hier-

voor zouden kunnen zijn:

1. verschil in gebruikte stimulus-technieken (unilateraal, bi-

lateraal, klik-frequentie etc.),

2. verschil in stimulus-intensiteit,

3. verschil in beoordelingscriteria,

4. een niet representatieve controle groep voor het vaststel-

len van de normaal waarden,

5. de verschillen in clinische vormen van de onderzochte mul-

tiple sclerose patiënten,

6. het niet volgens de juiste criteria vastleggen van de inde-

ling volgens McAlpine.

6.4. Samenvatting

1. De auditory brainstem evoked response (A.B.E.R.) kan een

zogenaamd stil letsel binnen het acoustische systeem van

het centraal zenuwstelsel aantonen (Stockard en Rossiter

1977) en daardoor aan de multipliciteit van de ziekte meer

zekerheid verlenen.

2. A.B.E.R. stoornissen staan niet in relatie met audiogrammen

bij eenzelfde groep multiple sclerose patiënten (Stockard

en Rossiter 1977).

3. De Jewett een, drie en vijf (I, III, V) toppen zijn in het

algemeen het best reproduceerbaar. Bij multiple sclerose

worden voornamelijk vertraagde latentietijden van de vijfde

top gezien (Robinson en Rudge 1977).

4. Amplitudo vergelijkingen bij het A.B.E.R. onderzoek zijn U

vanwege de grote spreiding van normaal waarden niet van be-

tekenis bij multiple sclerose diagnostiek (Mogensen en

Kristensen 1979).

5. Het is denkbaar dat de A.B.E.R. registratie in samenhang

met diagnostische of prognostische informatie, van dienst !

kan zijn als een longitudinale parameter in de beoordeling ,,

van verschillende therapieën toegepast bij de multiple
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sclerose patiënten (Mogensen en Kristensen 1979).

Kjaer (1979) constateerde bij multiple sclerose patiënten

een toename van de A.B.E.R. afwijkingen bij langere ziekte-

duur.

Multiple sclerose patiënten met aanwijzingen voor hersenstam

laesies hebben meer kans op een gestoofde A.B.E.R. bevinding

dan patiënten zonder hersenstam verschijnselen (Robinson en

Rudge 1977; Chiappa 1980). Mogensen (1979) kon dit echter

niet bevestigen.
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Hoofdstuk VII

DE TOEPASSING VAN S0MAT0SENSORY EVOKED RESPONSE ONDERZOEK

BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

7.1. Inleiding

In 1954 beschreef Dawson een methode, die het mogelijk maakte

somatosensibele signalen te registreren met behulp van op de

schedel geplaatste electroden. Deze potentialen zijn in prin-

cipe opwekbaar via alle bekende in het centraal zenuwstelsel

verlopende sensibele systemen. De tot nu toe meest onderzochte

somatosensory response is die, welke wordt voortgeleid via de

achterstrengen (fasciculi cuneati et graciles). Op hersenstam

niveau, vanaf de nucleus cuneatus en nucleus gracilis, kruist

de informatiebaan; vormt tezamen met de tractus spinothalami- (7

cus de lemniscus medialis en eindigt in de nucleus ventropos-

tero-lateralis thalami. vanuit de thalamus projecteren de

sensibele vezels gezamenlijk naar de gyrus centralis posterior

van de cortex.

De anatomie van de nervus trigeminus (hoofdstuk VIII) schept,

vanwege zijn groot sensibel interneuraal geleidingstraject in

de hersenstam, eveneens mogelijkheden voor het registreren van

somatosensory evoked responses (Stohr en Petruch 1979; Bennett

en jannetta 1980). Echter deze laatste mogelijkheid wordt nog

nauwelijks of niet toegepast en blijft in deze studie verder

buiten beschouwing.

7.2. De somatosensory evoked response (S.S.E.R.)

7.2.1. Het S.S.E.R. complex

De somatosensory evoked response is een signaal dat optreedt

na stimulatie van gevoelszenuwen. De potentialen kunnen worden

afgeleid in het verloop van de sensibele zenuwen, het rugge-

merg, de hersenstam en de cortex. Voor het opwekken van soma-

tosensibele potentialen kunnen zowel mechanische als electri-

sche stimuli worden toegepast. Omdat een mechanische prikkel
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SOMATO SENSORY EVOKED RESPONSE STIMULATIE LINKS

1 fasciculus cuneatus

2 fasciculus gracllic

3 nuclau* cunaatus

4 nuclaut gracillt

5 tamniicut madialis

6 n-jclauc vantralii pottlateralis

cortex

cervjcaal

Figuur 7.1.

Schematische weergave van het somato-sensibele systeem en een S.S.E.R. re-

gistratie opgewekt door stimulatie van de linker nervus medianus. De ver-

kregen potentialen zijn cervicaal (C7~Fo) en corticaal (C3 4~Fo) afgeleid.

varak moeilijk te doseren is, worden voor de diagnostiek elec-

trisclie stimuli aangeboden. Meestal vindt er electrische sti-

mulatie plaats van de nervus medianus en nervus ulnaris; even-

zo is prikkeling van de nervus tibialis en de nervus peroneus

mogelijk (Desmedt 1973/1977: Kamphuisen en Arts 1981).

Tussen de methode van opwekken en interpreteren van de somato-

sensory evoked response bestaat in de literatuur een zeer gro-

te onderlinge diversiteit; dit in tegenstelling tot het visual

en auditory brainstem evoked response onderzoek (hoofdstuk V

en VI).

Overeenkomstig het V.E.R. en A.B.E.R. onderzoek wordt bij het



- 99 -

S.S.E.R. onderzoek onderscheid gemaakt tussen 'near field' en

'far field' componenten. De 'far field' componenten zijn

waarschijnlijk afkomstig uit de plexus brachialis, de hersen-

stam, de cervicale achterstrengen en het diencephalon. Deze

vroege complexen kunnen worden geregistreerd in de eerste 20

tot 25 msec, na prikkeling van de nervus medianus. De 'near

field' componenten worden geregistreerd tussen 25 tot 200

; msec, na stimulatie van de nervus medianus; deze betreffen

voor het merendeel de corticale verwerking van de somatosensi-

bele prikkels. De 'near field' golfcomplexen zijn vanwege hun

•: diversiteit in registratie en interpretatie voor deze studie

verder buiten beschouwing gelaten.

De juiste interpretatie van de S.S.E.R. staat momenteel (nog)

. niet vast. Halliday en Wakefield (1963) zagen afwijkende

S.S.E.R.'s bij patiënten met verminderde positiezin en normale

responsies bij patiënten met verminderde temperatuursgevoelig-

heid en verminderde gevoeligheid voor spe.ldeprikken. Hieruit

is de conclusie getrokken dat de S.S.E.R. in ieder geval wordt

voortgeleid via de achterstrengen. Verder hangt de responsie

• samen met de integriteit van de lemniscus medialis. Yamada

'(. (1978) veronderstelt, afgaande op bevindingen bij een patient

;. met een stereotactisohe laesie van de nucleus ventralis van de

ï thalamus, dat de vroege componenten van de S.S.E.R. in laatste

'i instantie worden voortgeleid door specifieke thalamocorticale

* verbindingswegen. De late componenten vinden hun oorsprong in
r

\ verschillende lagen van de cortex.

j Bij de vroege S.S.E.R. worden normaal minstens vier toppen on-

L derscheiden. Afhankelijk van de onderzoeker worden deze posi-

j" tief (P) of negatief (N) geduid. Ongeacht dit verschil in

: waardeaanduiding zijn de latentietijden van de responsies

ü vrijwel identiek.

V
• 7.2.2. De onderzoekmethode

I De verschillen tussen de onderzoekmethoden voor de vroege com-

\ ponenten zijn in de literatuur nog veel groter dan voor de

\ overeenkomstige componenten van A.B.E.R. en V.E.R. Met name

f'



- 100 -

y

verschilt de wijze van afleiding. Cracco en Cracco (1976) lei-

den af van het schedeldak, oren, neus, nek en een referentie-

electrode naar handrug of knie. Er ontstaan op deze wijze po-

sitieve potentialen. Matthews en Small (1979) maken een aflei-

ding mogelijk vanaf de cervicale wervelkolom (c_ tot c_) naar

vertex electrode (Fo) of naar het oor. Men verkrijgt dan nega-

tieve potentialen. Het betreft bij beide methoden naar alle

waarschijnlijkheid dezelfde golfcomplexen, echter afhankelijk

van het type afleiding met omwisseling van polariteit.

Voor het verkrijgen van de S.S.E.R. in deze studie wordt ge-

bruik gemaakt van unilaterale stimulatie van de nervus media-

nus ter hoogte van de duim of van de pols. De intensiteit van

de prikkel is driemaal de gevoelsdrempel; de impulsduur is 0.1

msec. (lOHz). De patient moet in een uiterst gemakkelijke hou-

ding liggen ter voorkoming van storende spieractie potentialen

van de nekmusculatuur. Voor de subcorticale S.S.E.R. wordt ge-

bruik gemaakt van bipolaire afleidingen door middel van zil-

verchloride-electroden, gelocaliseerd boven de processus spi-

nosus van C- en op Fo. De corticale S.S.E.R. wordt bipolair

afgeleid tussen C~ en Fo en tussen C* en Fo. Terwijl de lagere

responsies bij 524 summaties goed af te lezen zijn, worden

voor de subcorticale S.S.E.R. 2024 summaties verricht. De

meettijd voor de subcorticale responsie bedraagt 20 tot 40

msec, en voor de corticale responsie 100 tot 400 msec.

In tabel 7.1. zijn de latentietijden van de vroege S.S.E.R.

weergegeven met daarnaast de anatomische aanduiding. De laten-

tietijden van de late componenten werden in deze studie niet

betrokken.

Afhankelijk van de plaats van stimulatie worden de latentie-

tijden langer of korter. Wordt bijvoorbeeld ter hoogte van de

fibulakop of nervus suralis gestimuleerd dan neemt de laten-

tietijd toe met resp. 14 en 18 msec. De latentietijd van de

S.S.E.R. is afhankelijk van de arm- casu quo beenlengte van

iedere individuele patient. De Weerd (1981) betrok de armleng-

te van iedere door hem onderzochte multiple sclerose patient

in de beoordeling van de S.S.E.R. In deze studie werd dit niet
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gedaan. Voor het beoordelen van de S.S.E.R. in dit onderzoek

is voornamelijk gekeken naar links/rechts asymmetrieën.

In de toepassing van de S.S.E.R. worden twee verschillende ge

bruiksmogelijkheden onderscheiden:

1. het onderzoek van het perifere zenuwstelsel;

2. het onderzoek naar laesies in het centraal zenuwstelsel.

Tabel

Latentietijden van de vroege S.S.E.R. componenten (Cracco en

Cracco 1976; Eisen en Odusote 1980)

top

P10-N10

Pll-Nll

P13-N13

P14-N14

P20-N20

latentietijd

9.0-11.4 msec

10.7-13.4 msec

12.0-15.0 msec

14.2-16.8 msec

19.0-22.0 msec

anatomische localisatie

plexus brachialis

cervicale achterstrengen

lemniscus medialis

thalamus

thalamo-corticale projectie

T\

7.3. Het S.S.E.R. onderzoek als hulpmiddel bij de diagnostiek

van multiple sclerose

Patiënten met multiple sclerose uiten vaak klachten over sen-

sibiliteitsverlies in de extremiteiten. Bij nadere analyse

blijkt dat paraesthesieën, bij grote groepen patiënten, vaak

vroege symptomen zijn van het ziektebeeld. Gezien de in 7.2.1.

vastgestelde oorsprong van de opgewekte S.S.E.R., kan men ver-

wachten dat bij multiple sclerose patiënten vaker S.S.E.R.

stoornissen kunnen worden gevonden. Namerow (1968) beschreef

als eerste sensory evoked response stoornissen bij multiple

sclerose patiënten die wél en géén klachten met betrekking tot

hun sensibiliteit vertoonden. Small (1978) kon geen specifieke

t J

T
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sensibiliteitsstoornissen bij de door hem onderzochte groep

patiënten vaststellen, die in verband konden worden gebracht

met een abnormale S.S.E.R. Wel werd door Small aangegeven dat

hij een relatie vond tussen S.S.E.R. afwijkingen en symptoma-

tologie , die samen gaat met aandoeningen van het ruggemerg zo-

als een piramidaal of achterstreng syndroom. Trojaborg en

Petersen (1979) vonden eveneens S.S.E.R. afwijkingen bij mul-

tiple sclerose patiënten met verminderde vibratiezin en posi-

tiezin. Hieruit concludeerden zij dat de S.S.E.R. via de ach-

ter strengen moet verlopen.

Aan de waarde van de S.S.E.R. bij de diagnostiek van multiple

sclerose is lange tijd getwijfeld. Dit komt voornamelijk door

het feit dat een afwijkende S.S.E.R. minder specifiek is voor

multiple sclerose dan een afwijkende V.E.R. of A.B.E.R.

Trojaborg en Petersen (1979) gaven de volgende uitspraak over

de waarde van de S.S.E.R.: "The value of evoked response me-

thods in the early diagnosis of multiple sclerosis, when there

has been only one transient episode of neurological symptoms

outside the visual symptoms, is not evident from this nor from

other studies". Small vond de S.S.E.R. niet van belang in het

licht van de bevestiging van de diagnose, maar zag wel een be-

tekenis in het aantonen van zogenaamde clinische silent pla-

ques. Bij de door Small (1978) als afwijkend gevonden respon-

sies had het merendeel van de patiënten clinisch geen tekenen

van sensibele stoornissen. Khoshbin (1981) bevestigde dit; hij

vond bij 7 van de 9 zekere multiple sclerose patiënten zonder

sensibele afwijkingen, een afwijkende S.S.E.R. en bij 5 van de

9 niet zekere multiple sclerose patiënten eveneens zonder sen-

sibele klachten, evoked response stoornissen. Cp deze wijze

kon bij 12 van de 18 patiënten een clinisch niet vermoed let-

sel in het sensibele systeem worden vastgesteld.

De meest recente studies, betreffende S.S.E.R. metingen bij

multiple sclerose patiënten, beoordelen alleen de vroege of

cervicale componenten van de S.S.E.R. Van de vier toppen wordt

meestal alleen gekeken naar de N14 en N20 top en het verschil

in latentietijd tussen beide (Matthews en Small 1979; Eisen en
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Odusote 1980). Het latentietijd verschil tussen N14 en N20

komt overeen met de geleidingstijd van de achterstrengen en

de thalamische projectie van de sensibele potentialen (Celesia

1979)- Een overzicht van bevindingen uit de literatuur wordt

gegeven in tabel 7.2.

Tot nu toe is er slechts één publicatie bekend , waarbij het

S.S.E.R. onderzoek werd verricht kort voor het overlijden van

een multiple sclerose patient. De betreffende 39-jarige pa-

tiënte had een afwijkende S.S.E.R. bij linkszijdige stimulatie:

van de nervus medianus. Ze overleed ten gevolge van een suba-

rachnoïdale bloeding. Bij obductie werd een plaque gevonden

ter hoogte van C, (linkerzijde 5 mm). Verder werden er in het

gehele ruggemerg geen plaques meer gezien. Omdat patiënte

nooit over sensibiliteitsverlies had geklaagd, concludeerden

Matthews en Esiri (1979) dat het hier een clinisch silent

plaque betrof.

Naast het vaststellen van de diagnose multiple sclerose met

gebruikmaking van evoked responses als V.E.R., A.B.E.R. en

S.S.E.R. zijn van de laatstgenoemde methode studies bekend,

die het verloop van het ziektebeeld proberen te associëren met

veranderingen van de responsie in tijd. Matthews (1979) vond

een minimale associatie tussen clinische veranderingen en ver-

anderde S.S.E.R.'s. In de dissertatie van de Weerd (1981) werd

getracht om bij 25 patiënten het clinisch verloop te vervolgen

door herhaald S.S.E.R. onderzoek. Bij het vrij geringe aantal

onderzochte patiënten werd geen statistische bewerking toege-

past zodat uitspraken achterwege bleven. In twee gevallen vond

hij zelfs een parodoxaal effect. Bij deze patiënten verbeterde

clinisch de sensibiliteitsstoornis terwijl de latentietijd

toenam. Bij patiënten die in de acute Schub werden behandeld

met A.C.T.H. en daarop clinisch verbeterden, konden geen

S.S.E.R. verschillen voor en na deze behandeling worden aange-

toond. Bij soortgelijke studies moet opgemerkt worden dat de

wijze van interpretatie en stimulatie van de S.S.E.R. aan gro-

te verschillen per onderzoeker onderhevig is. Derhalve moet

het gebruik van de S.S.E.R., bij het evalueren van het cli-



Tabel_7i2i

S.S.E.R. afwijkingen bij patiënten met multiple sclerose ingedeeld volgens de McAlpine criteria

(verzameld na 1977)
o
•o

auteur

Mastaglia

Small, Matthews

Trojaborg

Deltenre

Clifford

Lehmann

Green, Price

Chiappa

Tackmann

Kjaer

Eisen, Odusote

Khoshbin

de Weerd

Yamada

jaar

1977

1978

1978

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1980

1980

1981

1981

1982

patiënten
aantal

82

97

50

20

51

17

32

80

47

29

105

78

25

52

zeker

23/31

36/52

19/28

totaal

8/23

totaal

13/17

19/28

6/21

3/ 3

24/29

26/30

totaal

25/29

(°/=)

( 74)

( 69)

( 68)

( 35)

( 76)

( 68)

( 29)

(100)

( 83)

( 86)

(. 86)

waarsch. (%)

14/24 (58)

10/24 (42)

10/12 (83)

16/20 (80)

5/12 (41)

15/17 (88)

restant

22/33 (67)

4/12 (33)

2/ 3 (60)

36/46 (78)

restant

16/25 (64)

14/23 (61)

mogelijk (%)

9/27 (33)

11/21 (52)

5/10 (50)

6/16 (37)

8/15 (53)

7/19 (37)

7/14 (50)

11/23 (47)

12/30 (40)

28/48 (58)

afleiding medianus +
tibianus -

N14 N20 +

N14 +

NI P2 +

N14 N20 + -

N20 +

H20 +

N14 N20 +

N14 N20 +

N20 +

N14 N20 +

N14 N20 + -

N14 +

N13 N20 +

N13 N18 +
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nisch verloop onder invloed van nog te ontwikkelen therapieën,

eerst aan meer uniformiteit worden onderworpen. Vooralsnog

lijkt deze vorm van evoked response onderzoek geen consistente

bijdrage te kunnen leveren aan het vervolgen van multiple

sclerose bij de individuele patient.

7.4. Samenvatting

1. Overeenkomstig het V.E.R. en A.B.E.R. onderzoek (hoofdstuk

V en VI) kan met behulp van de S.S.E.R. een indruk worden

verkregen over de mate van demyelinisatie in somatosensibe-

ls structuren van patiënten met multiple sclerose.

Tevens kan een indruk worden verkregen over het aanwezig

zijn van letsels die clinisch (nog) geen symptomatologie

hebben voortgebracht.

2. Bij de registratie van de S.S.E.R. bij multiple sclerose.

: patiënten worden de vroege componenten beoordeeld en worden

de latentietijd verschillen tussen N14 en N20 voornamelijk

als criterium voor de beoordeling van de responsie gebruikt.

De anatomische aanduiding van de verschillende S.S.E.R.

toppen staat nog niet vast. Het latentietijd verschil N14-

*•*' N20 wordt beschouwd als de geleidingstijd tussen nuclei' cu-

Ï neati et gracili en de thalamo-corticale projectie.

f 3. Waarschijnlijk bestaat er een associatie tussen verminderde

?> vibratiezin en positiezin enerzijds en een gestoorde

fc S.S.E.R. anderzijds (Trojaborg en Petersen 1979).

? 4. Small (1978), Matthews (1979) en de Weerd (1981) geven de

mogelijkheid aan om met behulp van herhaald evoked response

>, onderzoek een inzicht te verkrijgen over de toename of af-

1 name van de aantasting van het centraal zenuwstelsel, bij-

& voorbeeld tijdens prednison of A.C.T.H. gebruik. Omdat deze

studie alleen een toepassing van verschillende methoden als

diagnostisch hulpmiddel bij multiple sclerose beoogt, is

verder niet ingegaan op clinische noch neurophysiologische

evaluaties.

5. Analoog aan de V.E.R. en A.B.E.R. literatuur bij multiple

sclerose patiënten, worden de meeste S.S.E.R. afwijkingen
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gevonden in de zekere groep van multiple sclerose (hoofd-

stuk V en VI) •
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Hoofdstuk VIII

DE TOEPASSING VAN OOGKNIP- CORNEA- EN MASSETERREFLEX

BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

8.1. Inleiding

Het stamreflex onderzoek, waaronder het opwekken van oogknip-,

cornea- en masseterreflex, behoort tot het routine onderzoek

van de neuroloog. Toch is het niet altijd eenvoudig links en

rechts asymmetrieën clinisch objectief vast te stellen. Door

middel van electromyographicche registraties is het mogelijk

tot een betere objectivering en daardoor beoordeling van deze

stamreflexen te komen (Ongerboer de Visser 1974; Bynke 1980).

Voor de electromyographische registraties wordt gebruik gemaakt

van de anatomische en physiologische kennis betreffende het

verloop van reflexbanen binnen het systeem van de nervus en nu-

cleus trigeminus en nervus facialis.

Het trigeminus-complex bevat een sensibel en een motorisch deel

deel. De sensibele vezels van de nervus trigeminus verlopen via

de rami ophthalmicus, maxillaris en mandibularis door het gan-

glion Gasseri. Zij geleiden sensibele prikkels afkomstig van

onder meer gelaat, slijmvliezen en craniële dura. De kernen van

de nervus trigeminus, lateraal in de hersenstam gelegen, strek-

ken zich uit over mesencephalon, pons en medulla oblongata. Het

meest rostraal hiervan ligt de nucleus mesencephalicus nervi

trigemini. Lateraal van het aquaduct (pons) is de nucleus moto-

ris nervi trigemini met efferente vezels gelegen (8.4.1.). In

caudale richting worden achtereenvolgens aangetroffen: de nu-

cleus mesencephalis nervi trigemini, de nucleus princeps nervi

trigemini (tast) en de tractus spinalis descendens nervi tri-

gemini (pijn en temperatuur). De laatste kan verlopen tot in

het C3-C, niveau. Aan de rostrale zijde kruisen de vezels waar-

over de sensibiliteit geleid wordt naar contralateraal en ver-

enigen zich dan met de ventraal en dorsaal verlopende tracti

spino-thalamicus, trigemino-thalamicus en lemniscus medialis.

i
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OOGKNIPREFLEX

1 ramus ophthalmicus

2 ramus maxllaris

3 ramus mandibularls

4 narvus trigenfmus

5 nucleus princeps nervi trigamini

6 nucleus motorlus nervi trigamini

7 nucleus mesencephali narvl trioemini

8 tractus spinalls narvl trigemlnl

9 nervus facialis

10 lemniscus madialis

11 nucleus ventralis thalami

12 nucleus facialis

STIMULATIE LINKS

•[02 mV

10ms

Figuur_8.1.

Het anatomisch verloop van de vroege en late oogknipreflex (Rx en R2) en

een registratievoorbeeld na eenzijdige stimulatie van de linker nervus

infraorbitalis. De late responsie (R2) verloopt bilateraal in tegenstel-

ling tot de vroege responsie (R^). Daardoor mist de contralaterale regi-

stratie een eerste potentiaal (naar Ongerboer de Visser 1976).

Deze projecteren op de nucleus ventralis posterior medialis

van de thalatnus. De nucleus facialis (motorisch) ligt medio

caudaal van de nucleus princeps nervi trigemini in de pons ce-

rebelli. Tussen de motorische facialis kern en de sensibele

delen van de nucleus trigeminus bestaan verbindingen.

8.2. De vroege en late oogknipreflex

De oogknipreflex (Overend 1896) wordt clinisch opgewekt door
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een mechanische stimulus (bijvoorbeeld een tik met een reflex-

hamer op het voorhoofd). De responsie bestaat uit een bilate-

raal sluiten van de ogen (musculus orbicularis oculi). De af-

ferente impuls van de oogknipreflex verloopt door de nervus

supraorbitalis naar de pons. Br zijn aanwijzingen dat de vroe-

ge oogknipreflex (R,) via de pons synapsen vormt op het niveau

van de nucleus princeps nervi trigemini. De impulsen voor de

late oogknipreflex (R_) worden centraal voortgeleid door de

tractus spinalis nervi trigemini naar het gebied van de nu-

cleus spinalis nervi trigemini (Ongerboer de Visser en Moffie

1979). De ongekruiste en gekruiste multisynaptische trigemino-

faciale verbindingen van de late oogknipreflex (R2) eindigen

op interneuronen van de laterale reticulaire formatie van de

medulla oblongata (figuur 8.1.). Hier liggen de verbindingen

tussen het sensibele deel van de nervus trigeminus en de lin-

ker en rechter nervus facialis (Ongerboer de Visser en Kuypers

1978,- Ongerboer de Visser 1980/1982) . De nervus facialis is

het efferente deel van de reflex. Vanwege het reactiepatroon

wordt de reflex ook wel orbicularis oculireflex genoemd.

8.2.1. De neurophysiologische registratie van de oogknip-

(blink) reflex

De eerste electromyographische registratie van de oogknipre-

flex werd gedaan door Kugelberg (1952). Mechanische of elec-

trische stimulatie van de nervus infraorbitalis of nervus su-

praorbitalis veroorzaakt een contractie van de musculus orbi-

cularis oculi. Een eenmaal opgewekte reflex brengt electromyo-

graphisch twee responsies teweeg. De eerste of vroege respon-

sie (R,) is een kleine amplitudo aan de gestimuleerde zijde.

Deze verschijnt na 10 tot 12 msec, en heeft in de latentietijd

maar een kleine variatie. De tweede of late responsie (R2)

ontstaat zowel ipsilateraal als contralateraal en heeft een

veel grotere variatie in latentietijd (21 tot 40 msec.) dan de

vroege responsie (R̂ ) Beide responsies staan duidelijk in re-

latie met de activiteit van de musculus orbicularis oculi, mo-

gelijk in verschillende delen van de spier. De veronderstel-
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ling, dat de vroege responsie (R̂ ) veroorzaakt wordt door een

monosynaptische reflexbaan (nervus trigeminus-nervus facialis)

en de late responsie (R«) door een multisynaptische nocio cep-

tievereflex, is nooit bewezen. De nervus trigeminus bevat de

informatie van het gelaat. De nervus facialis bevat de 'final

common path' van beide responsies. Hoewel de oogkniprefles: in

principe wordt opgewekt door mechanische of electrische sti-

mulatie van de nervus infra- of supraorbitalis zijn er ook

stimuli met licht of met geluid (Yates en Brown 1981). Zoals

bekend sluiten de ogen reflexmatig op geluids- en lichtprik-

kels. Echter de 'auditory evoked blinkreflex' is nogal eens

afwezig bij gezonde proefpersonen en daarom van minder diag-

nostische waarde.

8.3. De corneareflex

De corneareflex wordt opgewekt door een licht mechanische sti-

mulus (zoals aanraking van het hoornvlies met een watje). Als

responsie op deze prikkel ontstaat het bilateraal sluiten van

de oogleden door contractie van de musculus orbicularis oculi.

Het receptieve deel van de corneareflex wordt gevormd door een

netwerk van sensibele vezels in de cornea. De efferente zenuw-

vezels worden gebundeld in de nervus ciliaris longus, een tak

van de sensibele ramus ophthalmicus van de nervus trigeminus

naar de pons cerebelli. Vandaar gaan de impulsen langs affe-

rente vezels in de tractus spinalis nervi trigetnini (de affe-

rente trigeminus kern), in het laterale en het dorsale deel

van het verlengde merg, naar de kern van de tractus spinalis

nervi trigemini (Kugelberg 1952; Ongerboer de Visser 1979/

1980/1981/1982). De vezels eindigen op interneuronen van de

laterale reticulaire substantie. Deze weg is overeenkomstig

die van de late oogknipreflex (R„). De afferente vezels van de

corneareflex zijn echter gemyeliniseerde en ongemyeliniseerde

dunne vezels die langzaam geleiden. Bij electrophysiologische

registratie heeft de corneareflex, in tegenstelling tot de

oogknipreflex (R.), geen vroege ipsilaterale responsie. De

nervus facialis vormt de efferente baan naar de musculus orbi-

I

X
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cularis oculi. Deze multisynaptische reflex is van belang voor

de bescherming van de cornea tegen schadelijke invloeden van

buiten (figuur 8.2.).

8.3.1. Neurophysioloqische registratie van de corneareflex

Door middel van een metalen bolletje (diameter 2 mm) wordt de

cornea aangeraakt. Op het moment van aanraken wordt een elec-

tronisch circuit gesloten. Daardoor ontstaat er een blokvor-

mige puls. Het begin van de blokpuls valt samen met het con-

tact van de onderzochte proefpersoon. De latentietijden wor-

den berekend van het begin van het spoor tot het begin van de

deflectie van de opgewekte responsie. Door het gekruist en on-

gekruist verloop van de descenderende zenuwvezels in de nu-

cleus spinalis van de nervus trigeminus, ontstaat er bij cor-

nea prikkeling een bilaterale responsie die in vorm een over-

eenkomst vertoont met de late oogknipreflex {lO .

De latentietijd van deze reflex kan variëren van 36 tot 64

msec. Dit is aanzienlijk langer dan de latentietijd van de

late oogknipreflex (21 tot 40 msec). Kogelijk dat de cornea-

reflex over meerdere synapsen verloopt (Ongerboer de Visser

1979). Het verschil tussen de directe en de consensuele res-

ponsie bij eenzelfde patient is niet meer dan 6 msec. Het ver-

schil in latentietijd tussen responsie na stimulatie van lin-

ker en rechter cornea is normaal niet meer dan 8 msec. De la-

tentietijd heeft een neiging tot toename met de leeftijd. Van-

wege de grote variatie in de latentietijd (36 tot 64 msec.) is

er geen absolute standaardwaarde. Het is daarom van belang de

linker en rechter responsies bij de individuele patient te

vergelijken. Bij meer dan 10 msec, verschil tussen links en

rechts moet er aan pathologie worden gedacht, meestal geloca-

liseerd in nervus of nucleus trigemini (Ongerboer de Visser

19 79/1980/1982).

8.4. De masseterreflex

De masseterreflex wordt opgewekt door een tik met de reflexha-

mer op de kin van de patient. Reflexmatig sluit de onderkaak
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CORNEAREFLEX

1 ramus ophthalmlcus

2 ramus maxllaris

3 ramus mandibularis

4 nervus trigenimux

5 nucleus princeps nervi trigemini

6 nucleus motorius nervi trigemini

7 nucleus mesencephali nervi trigemlnl

0 tractus spinalls nervi trigemlnl

9 nervus facialis

10 lemniscus medialis

11 nucleus ventralis thalsmi

12 nucleus facialis

STIMULATIE LINKS

Figuur 8 .2 .

Het anatomisch verloop van de corneareflex komt overeen met het verloop van
de bilateraal late oogknipreflex (R2; figuur 8 . 1 . ) . De electromyographische
potentiaal treedt echter aanzienlijk trager op dan de late oogknipreflex
(R2). Verondersteld wordt, dat de corneareflex over meerdere synapsen ver-
loopt dan de late oogknipreflex (R2; naar Ongerboer de Visser 1979).

als gevolg van links en rechts sluitende onderkaakspieren.

De Watteville beschreef deze reflex voor het eerst in 1886. De

clinische beoordeling betreft een onderscheid in een normale

of een levendige reflex.

De motorische kern van de nervus trigeminus l igt mediaal van

de nucleus mesencephalis nervi trigemini. De masseterreflex is

een myotatische reflex. Vanuit de spierspoelen in de musculus

masseter verlopen de afferente vezels vermoedelijk door de

sensibele tak van de nervus trigeminus naar de pons cerebelli

(Ferguson 1978; Ongerboer de Visser 1974/1982). De vezels vor-

men synapsen met neuronen in de nucleus mesencephalis nervi
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trigemini. Van daaruit verlopen collateralen naar de motori-

sche kern van de nervus trigeminus. Efferente vezels vanuit de

nucleus motorius nervi trigemini gaan naar de musculi masseter,

temporalis en pterygoïdeus lateralis inferior (figuur 8.3.).

Centraal verloopt de masseterreflex in het mesencephalon; er

is geen overkruising naar contralateraal zoals bij de oogknip-

en corneareflex (Ongerboer de Visser 1974/1976/1981/1982).

8.4.1. De neurophysiologische registratie van de masseter-

reflex

Voor de registratie van de masseterreflex worden concentrische

naaldelectroden in de linker en rechter musculus masseter ge-

stoken of worden oppervlakte-electroden op de spierbuik beves-

tigd en verbonden met de versterker van de electromyograaf.

Op het moment van de tik met de reflexhamer ontstaan er twee '

responsies (links en rechts). De latentietijden worden gemeten

vanaf het begin van het spoor tot aan de opgetreden potentiaal.

Bij gezonde proefpersonen is er een spreiding in latentietijd

van 6.4 tot 9.2 msec, met een gemiddelde waarde van 7.6 msec.

Een eenzijdig afwezige reflex of een verschil in linker en

rechter latentietijd van meer dan drie maal 0.5 msec, wordt

als afwijkend beschouwd (Ongerboer de Visser 1974/1976).

8.5. Samenvatting electromyographie van de hersenstam

Registratie van alle drie de reflexen is van belang bij pa-

tienten met hersenstam pathologie. De vroege responsie (R.)

van de oogkniprefleu en het efferente deel van de masseter-

reflex hebben hun voornaamste schakelsystemen op het pontine

niveau. De late responsie (R2) er. de corneareflex geven in-

formatie over de medulla oblongata. Door systematische toe-

passing van deze drie reflexen kan er een hoogte localisatie

van een laesie in de hersenstam worden gegeven. In deze studie

is gebruik gemaakt van vroege en late oogknipreflex (R. en R_)

registraties en van registraties van de masseterreflex. De

corneareflex werd niet geregistreerd.
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MASSETERREFLEX

1 ramus ophthalmicus

2 ramus maxllaris

3 ramus mandibularis

4 nervus trigenimus

5 nucleus princeps nervi trigemini

S nucleus motorius nervl trigemini

7 nucleus mesencephali nervl trigemini

8 tractus spinalls nervl trigemini

9 nervus faclalis

10 lemnltcu» madlalis

11 nucleus ventralls thalami

12 nucleus faclalis

STIMULATIE KIN

Figuur 8.3.

Schematische voorstelling van het verloop van de masseterreflex vanaf de

spierspoelen in de ntasseterspier over de motorische trigeminuswortel. De

unipolaire cellichamen van de afferente vezels zijn in de mesencephale

trigeminuskern gelegen. Vanaf de motorische trigeminuskern in de pons lo-

pen efferente vezels over de motorische wortel naar de spiervezels van de

musculus masseter. De masseterreflex kruist niet naar de contralaterale

zijde (naar Ongerboer de Visse- 1981).

i



- 115 -

Tabel 8.1.

Normaal waarden latentietijden van het toegepaste electromyo-

graphisch onderzoek

oogknipreflex

standaard deviatie

afwijkende reflex

latentietijd R,

8-14 msec.

1.2 msec.

3x SD

of 1-2 msec,

li/re verschil

latentietijd R_

23-44 msec.

2.4 msec.

3x SD

of 10-12 msec.

li/re verschil

masseterraflex

standaard deviatie

afwijkende reflex

latentietijd responsie

6-8.5 msec.

0.5 msec.

3x SD

li/re verschil of uni- bilateraal

niet oowekbaar

7,

f t
corneareflex

standaard deviatie

afwijkende reflex

latentietijd responsie

36-64 msec.

niet goed vast te stellen

10 msec, li/re verschil

8.6. De vroege en late oogknipreflex als hulpmiddel bij de

diagnostiek van multiple sclerose

Demyelinisatie veroorzaakt geleidingsvertraging of geleidings-

blokkade van electrische impulsen. Dit werd experimenteel be-

vestigd door McDonald en Sears (1970). Met behulp van de regi-

stratie van de voorheen beschreven hersenstamreflexen, kunnen

bij multiple sclerose patiënten geleidingsvertragingen in de

hersenstam trajecten worden gediagnostiseerd. Namerow (1970)

verrichtte oogkniprefl-" —*~- * v""-1 "*0 patiënten met multi-
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ple sclerose en 20 gezonde personen. De 30 patiënten, waarbij

de diagnose multiple sclerose als zeker was gesteld, werden in

drie groepen verdeeld:

1. patiënten zonder tekenen van pontine letsels;

2. patiënten met tekenen van pontine letsels;

3. patiënten met internucleaire ophthalmoplegie.

Als normale latentietijden voor het optreden van de R. en R_

responsies gaf Namerow naar aanleiding van de 20 onderzochte

gezonde personen op: R, 10 msec. (S.D. 1.18 msec.); R, 28.6

msec. (S.D. 4.3 msec).

Ii de groep met de internucleaire ophthalmoplegieën (I.N.O.)

vond Namerow bij 12 van de 14 (86%) patiënten een vertraagde

R, latentietijd en bij 13 van de 14 (93%) patiënten een ver-

traagde R_ latentietijd. In de groep multiple sclerose patiën-

ten zonder pontine verschijnselen lagen deze <;.,stallen aanmer-

kelijk lager, resp. 7 van de 38 (18%) en 11 van de 38 (29%) .

De relatie internucleaire ophthalmoplegie werd ook gezien door

Kimura (1975), zowel bij de patiënten met zekere multiple

sclerose als bij de waarschijnlijke en mogelijke groepen mul-

tiple sclerose. Van de internucleaire ophthalmoplegie patiën-

ten vertoonden 29 van de 31 (94%) vertraagde R, responsies.

Ook bij multiple sclerose patiënten met andere aandoeningen

van de hersenstam dan internucleaire ophthalmoplegieën, vonden

Namerow (1970) en Kimura (1975) een groot aantal afwijkende

oogknipreflexen. Belangrijker zijn hun bevindingen bij multi-

ple sclerose patiënten zonder evidente hersenstam aandoeningen

(17 van de 38 (45%) Namerow; 37 van de 93 (40%) Kimura).

Kimura (1975) vond dat de afwijkende R, responsies met name

werden gezien bij pontine laesies. Vanwege de relatie inter-

nucleaire ophthalmoplegie en vertraagde R, responsie (Kimura

1975) mag worden verondersteld, dat de reflexbaan van de R^

responsie in de nabijheid van de fasciculus longitudinalis me-

dialis verloopt (tabel 8.2.). Omdat de R2 responsie ook afwij-

kend kan zijn bij pariëtale letsels (Kimura 1975; Ongerboer de

Visser 1982) evenals de corneareflex (Ongerboer de Visser

1981/1982), moet de R~ responsie als minder specifiek voor de
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hersenstam worden beschouwd dan de R, responsie. De R, respon-

sie wordt door Kimura (1975) minder vaak afwijkend gezien dan

de R. responsie.

Overzicht van oogknipreflex afwijkingen bij 260 patiënten met

zekere, waarschijnlijke en mogelijke multiple sclerose

(Kimura 1975)

zeker

n=145

waarsch.

n= 57

mogelijk

n= 58

n=260

Rl
R2

Rl
R2

Rl
R2

I.N

22/24

15/24

6/ 6

4/ 6

1/ 1

0/ 1

.0.

(91%)

(63% )

(100%)

( 66%)

(100%)

( 0%)

stam +

49/73 (67%)

2 7/73 (40%)

22/34 (64%)

15/34 (44%)

8/29 (27%)

3/29 (10%)

stam -

25/48 (52%)

8/48 (16%)

4/17 (24%)

2/17 (11%)

8/28 (29%)

5/28 (18%)

I.N.O. = internucleaire ophthalmoplegieën

stam + = hersenstam afwijkingen aanwezig

stam - = hersenstam afwijkingen afwezig

Van de 260 patiënten met multiple sclerose of verdacht van

multiple sclerose werd 145 maal (56%) een gestoorde R, respon-

sie gevonden en 81 maal (31%) een gestoorde R2 responsie.

Kimura constateerde een toename van afwijkende oogknipreflexen

bij die multiple sclerose patiënten, die al langer lijdende wa-

ren aan de ziekte. Bij 24 van de 69 (35%) van de patiënten met

een ziekteduur korter dan zes maanden en bij 44 van de 56 (79%)

\



Overzicht van de bevinding in de literatuur betreffende oogknipreflex registraties bij patiënten

met multiple sclerose ingedeeld naar cliniek volgens McAlpine.

auteur

Namerow

Kimura

Lowitzsch

classieke

oogknipreflex

optische

oogkn ipre f1ex

Lacquaniti

Kjaer

Tackmann

Yates, Brown

classieke

oogkr.ipr e flex

optische

oogknipreflex

Khoshbin

jaar

1970

1975

1976

1979

1980

1980

1981

1981

patiënten
aantal

30

260

107

107

25

29

50

112

112

60

zeker

Rl
R2
Rl
R2
Rl
R2

Rl + R2
Rl + R2

Rl + R2
Rl + R2
Rl + R2

R1+R2

R1+R2

R1+R2

17/30

22/30

96/145

50/145

17/ 62

33/ 62

3 7/ 62

40/ 62

15/ 25

2/ 3

11/ 22

61/ 94

71/ 94

9/ 22

(56%)

(76%)

(66%)

(34%)

(28%)

(53%)

(60%)

(65%)

(60%)

(66%)

(50%)

(58%)

(75%)

(41%)

Rl
R2
Rl
R2

Rl
Rl

Rl

Rl

Rl

Rl

R

waarschijnlijk

32/57

23/57

3/31

7/31

+R2 8/31

+R2 10/31

+R2 1/ 3

+R2 4/11

+R2 3/18

+R2 11/18

+R 7/38

(57%)

(40%)

( 9%)

(18%)

(26%)

(32%)

(33%)

(36%)

(17%)

(61%)

(18%)

Rl
R2
Rl
R2

Rl
Rl

Rl

Rl

mogelijk

17/58

8/58

1/14

2/14

+R2 2/14

+R_ 2/14
2

+R2 3/23

+R- 9/17

(29%)

(13%)

( 8%)

(16%)

(14%)

(14%)

(14%)

(53%)
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patiënten met een ziekteduur van meer dan zes jaar werden af-

wijkende R, responsies gezien. Ook de aantallen afwijkende R_

responsies stegen met de leeftijd.

Analoog aan bevindingen van Namerow (1968) bij de S.S.E.R.

(hoofdstuk VII) signaleerde Kimura (1975), bij enkele patiën-

ten waarbij de oogknipreflex in de loop van enkele jaren werd

herhaald, verbeteringen van de latentietijden. De publicatie

van Kimura (1975) is de omvangrijkste tot nu toe beschreven

studie met betrekking tot de oogknipreflex bij multiple scle-

rose.

Yates en Brown (1981) onderzochten multiple sclerose patiënten

met behulp van de zogenaamde 'light stimulus evoked blinkre-

flex'. Hierbij vertoonden 70 van de 94 (75%) zekere patiënten

een of meerdere afwijkende parameters van de oogknipreflex en

54 van de 94 (58%) patiënten een afwijkende classieke oogknip-

reflex. Opvallend was dat de stoornissen, gevonden met behulp

van de twee verschillende stimulatiemethoden, elkaar aanvulden

want in totaal hadden 77 (82%) van de patiënten een of beide

opgewekte oogknipreflexen afwijkend. Tot een gelijksoortige

conclusie komt Lowitzsch (1976). Een nadeel van de door licht

opgewekte oogknipreflex is dat het onderzoek niet zuiver de

stam betreft; immers geleidingsvertragingen in het optische

systeem, die bij multiple sclerose niet zeer zeldzaam zijn

(hoofdstuk V ) , kunnen bij het opwekken van deze oogknipreflex

ook vertragingen veroorzaken. Om de zuivere stamlet3els beter

te kunnen isoleren dient het V.E.R. onderzoek als controle

plaats te vinden.

8.7. De registratie van de cornearetlex als hulpmiddel bij de

diagnostiek van multiple sclerose

Zoals aangegeven in 8.3. verloopt de corneareflex parallel aan

de interneuronen van de late oogknipreflex (R-). In de litera-

tuur zijn er, behalve een korte mededeling van Ongerboer de

Visser (1980), tot nu toe geen uitgebreide studies bekend van

corneareflex onderzoek bij multiple sclerose. Ongerboer de

Visser vergeleek in een studie vier hersenstamreflexen, gere-
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gistreerd bij eenzelfde groep van 2 7 clinisch zekere multiple

sclerose patiënten. Opvallend in deze studie was dat de late

oogknipreflex bij 11 (39%) en de corneareflex bij 18 (67%) pa-

tienten afwijkend bleek. Dat de corneareflex bij een groter

aantal patiënten afwijkend is dan de late oogknipreflex is

niét alleen te verklaren door demyelinisatie. De corneareflex

verloopt over dunne en de late oogknipreflex (R_) over dikke

ongemyeliniseerde en gemyeliniseerde vezels in eikaars nabij-

heid. Bovendien is het totale aantal synapsen waarlangs de

late oogknipreflex (R_) verloopt groter dan het aantal van de

corneareflex. Op grond hiervan zou men een groter aantal af-

wijkende oogknip- dan afwijkende corneareflexen verwachten.

De gevonden vertragingen wijzen er op dat er waarschijnlijk

sprake is van een afwijkend functioneren van de ascenderende

keten van .interneuronen in de laterale reticulaire formatie.

Deze afwijking is verantwoordelijk voor de sterke vertraging

van zowel de late oogknipreflex (R2) als de corneareflex. Mo-

gelijk is het aantal neuronen dat beschikbaar is voor de late

oogknipreflex (R„) groter dan voor de corneareflex. De late

oogknipreflex (R_) kan dan langs intacte banen, om het letsel

heen, de facialis kernen bereiken. Dit zou voor de corneare-

flex in mindere mate of geheel niet mogelijk zijn (Ongerboer

de Visser 1980).

Studies over de corneareflex bij grote groepen multiple scle-

rose patiënten, geclassificeerd volgens McAlpine, zijn tot nu

toe (1982) niet bekend. In deze studie werd er geen electro-

physiologische corneareflex geregistreerd omdat deze methode

niet ter beschikking stond ten tijde van het onderzoek.

8.8. Registratie van de masseterreflex als hulpmiddel bij de

diagnostiek van multiple sclerose

In paragraaf 2.4.1. werd vermeld dat de trigeminusneuralgie

in 1 a 2% van de gevallen geassocieerd kon worden met multi-

ple sclerose (Muller 1949). Zelf geven multiple sclerose pa-

tienten soms anamnestisch aan dat ze in het verleden een aan-

doening hebben gehad , die bij een trigeminusneuralgie zou
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kunnen passen. Goodwill en o'Tuama (1969) onderzochten 32 pa-

tienten met zekere multiple sclerose neurophysiologisch door

middel van de registratie van de masseterreflex. De normale

I ' latentietijd was vastgesteld op 8-4 msec, met een standaard

,-. - deviatie van 1.0 msec. De masseterreflex werd als afwijkend

beschouwd bij een latentietijd van meer dan 10.5 msec, of in-

dien de reflex in zijn geheel niet kon worden opgewekt aan één

of beide zijden. Bij 12 van ds 32 (38%) patiënten werden af-

wijkingen geconstateerd; bij 7 patiënten werd een latentietijd

vertraging van de reflex gezien. Bij 4 patiënten kon unilate-

raal en bij 3 bilateraal de reflex niet worden opgawekt. Uit
:" deze aantallen blijkt dat er bij 2 patiënten enerzijds een

vertraagde en anderzijds een niet op te wekken responsie moet

zijn geweest. Er werd geen relatie gezien tussen het afwijkend

zijn van de reflex en de leeftijd van de patient of duur van ;

de ziekte. Een patient toonde, bij een tweede registratie die

vier maanden na de eerste werd verricht, een herstel van een

aanvankelijk niet op te wekken reflex.

Yates en Brown (1981) onderzochten 40 patiënten met zekere

multiple sclerose en 17 met waarschijnlijke multiple sclerose.

A s De meeste door hen geconstateerde afwijkingen bestonden uit

: het uni- of bilateraal afwezig zijn van de reflex (totaal 12

van de 40 = 30%) . Slechts bij 4 van de 40 (10%) multiple scle-

.i rose patiënten werden vertraagde latentietijden gezien. Bij 4

;"•%' van de 17 (24%) waarschijnlijke patiënten werden afwijkende

'•' masseterreflexen geconstateerd. Yates en Brown (1981) vergele-

* ken de masseterreflex afwijkingen bij deze patiënten met de

afwijkingen geconstateerd met de classieke oogknipreflex en de

oogknipreflex opgewekt met behulp van licht (8.2. en 8.6.). J

t Hoewel er duidelijk minder afwijkende masseterreflexen werden

• vastgesteld dan oogknipreflexen bij éénzelfde groep multiple

I sclerose patiënten is, door de relatief eenvoudige physiologie

.*:"• en anatomie van de masseterreflex, deze laatste van meer bete-

i' kenis voor het localiseren van hersenstam laesies dan de meer

complex verlopende oogknipreflex (tabel 8.4.). Tevens zijn er

patiënten met normale oogknipreflex registraties maar met een
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afwijkende raasseterreflex. Ongerboer de Visser (1979) onder-

zocht 2 7 zekere multiple sclerose patiënten met alle hier be-

schreven hersenstamreflexen (vroege en late oogknipreflex,

corneareflex en masseterreflex). Bij 3 patiënten bleek de

masseterreflex afwijkend te zijn terwijl de vroege oogknip-

reflex (R,) normaal was. Bij 11 patiënten bleek dit net an-

dersom het geval te zijn. De bevindingen steunen de opvatting

dat beide reflexen over verschillende banen verlopen en plei-

ten voor het masseterreflex verloop zoals is weergegeven in

figuur 8.3. (Furgeson 1978; Ongerboer de Visser 1981). Tevens

ondersteunen deze bevindingen de opvatting dat de vroege oog-

knipreflex (R,) geen myotatische reflex is zoals de masseter-

reflex.

Tabel_8i4_1

Responsies van drie electromyographische onderzoeken bij

zekere en waarschijnlijke multiple sclerose patiënten (Yates

en Brown 1981)

cliniek n masseter licht-oogknip classiek oogknip

zeker 40

waarsch. 17

16/40 (40%)

4/17 (24%)

29/40 (73%)

12/17 (71%)

19/40 (48%)

7/17 (41%)

8.9. Samenvatting hersenstamreflex onderzoek bij multiple

sclerose

1. Registratie van de beschreven drie hersenstamreflexen le-

vert meer afwijkingen op dan wanneer er één afzonderlijk

wordt bestudeerd. Tevens suggereren twee of meer gestoorde

reflexen dat op meerdere niveaus in de hersenstam letsels

aanwezig zijn. De letsels hoeven clinisch (nog) niet tot

uiting te zijn gekomen en kunnen dan als stille letsels

worden beschouwd.
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2. Oogknipreflex afwijkingen worden voornamelijk gesignaleerd

bij multiple sclerose patiënten, die clinisch of anamnes-

tisch aanwijzingen geven voor laesies in de hersenstam. Er

is met name een duidelijke relatie tussen internucleaire

ophthalmoplegie en afwijkende vroege oogknipreflex (R-)

(Namerow 1970; Kimura 1975).

3. De late oogknipreflex (R») is in verhouding met de vroege

oogknipreflex (R.,) minder vaak afwijkend bij multiple scle-

rose patiënten met en zonder hersenstam afwijkingen. Moge-

lijk dat de late oogknipreflex (R_) minder specifiek is

voor de beoordeling van de hersenstam (Namerow 1970; Kimura

1975).

4. Naarmate de patient langer lijdt aan multiple sclerose is

de kans op een afwijkende oogknipreflex groter (Kimura

1975).

5. Lacquaniti (1979) en Kjaer (1980) vonden een relatie tussen

afwijkende oogknipreflexen en afwijkende A.B.E.R.'s. Op

zuiver anatomische gronden is dit niet goed te verklaren

(figuur 6.1., figuur 8.1.; hoofdstuk XI).
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Hoofdstuk IX

DE TOEPASSING VAN HORIZONTALE OOGBEWEGINGSREGISTRATIES

BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

,V, 9.1. Inleiding

Er zijn slechts weinig studies bekend over electro-oculogra-

phisch onderzoek bij multiple sclerose patiënten (Baloh 1975;

Bird 1976; Mastaglia 1976/1979; Solingen 1977). Evenzo zijn de

publicaties, betreffende electronystagmographie verricht bij

multiple sclerose patiënten, schaars (Van Vliet 1979; Scarpaloz

1981). Alle gerefereerde auteurs wijzen er op dat deze methoden

van oogbewegingsregistratie, clinisch niet waarneembare oogbe-

wegingsstoornissen kunnen vaststellen.

De belangrijkste oogbewegingen zijn gladde continue of stapvor-

mige bewegingen, die saccades genoemd worden. De oogspieren

worden geïnnerveerd door de nervus oculomotorius (III), de ner-

vus trochlearis (IV) en de nervus abducens (VI) en hun drie me-

sencephalopontine kernarealen, die onderling in verticale en

horizontale richting in verbinding staan. De voornaamste twee

;. verbindende systemen in de hersenstam zijn de fasciculus longi-

% tudinalis medialis (F.L.M.) en de paramediane pontine reticu-

^ laire formatie (P.P.R.F.). In de P.P.R.F. is het horizontale

ï_. blikcentrum van Cajal gelegen.

De oogzenuwkernen staan onder invloed van de cortex (area 8 en

'~u area 17) , het vestibulaire kernensysteem (nuclei vestibularis,

medialis en superior) en het cerebellum. Een voor de oogbewe-

> gingen belangrijk schakelcentrum wordt gevormd door de colli-

|. culus superior. Deze verwerkt zowel visuele als auditieve en

L somatosensibele impulsen. Efferente signalen lopen vanuit de

i- colliculus superior, de interstitiële nucleus van Cajal via

f. de P.P.R.F, naar de nuclei III, IV en VI. Het systeem van

*; (willekeurige) snelle oogbewegingen wordt door de frontale cor-

f tex beïnvloed, terwijl de occipitale cortex een sturende wer-

king heeft op de langzame oogbewegingen. Beide systemen vormen

; synapsen met descenderende zenuwvezels ter hoogte van de colli-

I
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< * •

culus superior en area pretectica. Daardoor werken ze niet vol-

ledig onafhankelijk van elkaar.

9.2. De horizontale snelle en langzame oogvolgbewegingen

9.2.1. Het snelle (saocadische) volgsysteem

Indien ogen snel van het ene voorwerp naar het andere voorwerp

bewegen, zorgt het saccadische systeem ervoor dat het nieuwe

object op de fovea wordt geprojecteerd. Saccades zijn derhalve

snelle oogvolgbewegingen.

De cortexgebieden die de snelle oogbewegingen initiëren zijn

gelegen in de lobus frontalis (area 8; Robinson 1968/1969). Al-

gemeen wordt aangenomen dat de horizontale oogbewegingen in de

contralaterale cortex hun origine bezitten. Studies bij apen

(Bizzi 1968) hebben echter aangetoond dat de frontale neuronen

pas in activiteit veranderen op het moment van een saccadische

beweging en niet reeds ervoor, zodat het wellicht mogelijk is

dat saccades elders (in de hersenstam) ontstaan en er slechts

een frontale correctie plaatsvindt. De axonen van de frontale

cortex descenderen via de capsula interna, de globus pallidus

en de subthalamus. De vezels voor de horizontale bewegingen

verlopen door de reticulaire formatie van de middenhersenen

(pontine blikcentrum). Het horizontale systeem is een gekruist

systeem; het kruist ter hoogte van de kernen van de nervi III

en IV en eindigt in de contralaterale P.P.R.F. Het gebied waar

deze vezels uitkomen ligt ventraal van de F.L.M, en dorsaal van

het begin van de nervus VI.

Samengevat zijn de volgende anatomische structuren bij het ho-

rizontale saccadische systeem betrokken:

corticaal

frontale blikveld (area 8); de rechter lobus frontalis is ver-

antwoordelijk voor horizontale geconjugeerde blikbewegingen

naar links en omgekeerd is de linker lobus verantwoordelijk

voor bewegingen naar rechts;

corticofronto-mesencephale banen

deze zijn verantwoordelijk voor de horizontale saccades en ver-
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lopen vanaf de frontale lobus via de contralaterale P.P.R.F, en

colliculus superior tot de kernen van de nervi III, IV en VI;

cerebellum.

9.2.2. Het langzame volgsysteem

De corticale gebieden, die de langzame oogvolgbewegingen mede

sturen, zijn gelocaliseerd in de occipitale lobus (area 17).

Deze occipitale gebieden beïnvloeden de oogbewegingen naar de

contralaterale zijde maar mogelijk ook naar de ipsilaterale

zijde. De banen voor de horizontale langzame volgbewegingen

verlopen gezamenlijk met de vezels afkomstig van de area 8 naar

de mesencephale reticulaire formatie en vormen synapsen binnen

de P.P.R.F. nabij de kernen van de nervus VI. Ook langzame ho-

rizontale volgbewegingen staan onder invloed van het pontine

blikcentrum.

Samengevat zijn de volgende structuren bij de horizontale volg-

bewegingen betrokken:

corticaal

de lobus occipitalis; de rechter lobus is verantwoordelijk voor

volgbewegingen naar links en vice versa;

occipito-mesencephale banen

zenuwvezels verlopend van de occipitale cortex tot in de forma-

tio reticularis, meestal kruisend op het niveau van de nervi

III en IV.

De bewegingen worden, indien ze normaal gefixeerd en geprojec-

teerd zijn op de fovea, gekarakteriseerd door een korte laten-

tietijd (125 msec.). De maximale snelheid is 450°/sec. Indien

het optische systeem onderbroken wordt, bijvoorbeeld door een

centraal scotoom of door een letsel in de occipito-mesencephale

banen, kunnen saccades worden opgewekt. Wordt bij een proefper-

soon het object niet meer nauwkeurig op de fovea geprojecteerd,

dan kan de volgbeweging afgewisseld worden met saccadische cor-

rigerende bewegingen, hetgeen voornamelijk optreedt bij hogere

stimulus-frequenties (meer dan 30°/sec>)• Hieruit blijkt dat de

systemen niet onafhankelijk van elkaar functioneren (figuur

9.1.).

i
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Figuur 9.1^

Blokdiagram van het oogbewegingssysteem met afferente en efferente banen.

De interacties tussen het snelle (saccadische) en het langzame oogvolgsys-

teem zijn met pijlen weergegeven.

7.

9.3. De registratiemethode

Voor de registratie van de snelle (saccadische) en langzame

oogvolgbewegingen wordt éénzelfde meetopstelling gebruikt, met

voor beide oogbewegingssystemen een andere stimulusmethode

(figuur 9.2.) .

Voor de oogbewegingsregistratie worden er zilverchloride-elec-

troden links en rechts van ieder oog bevestigd en een referen-

tie-electrode op het voorhoofd, overeenkomstig de classieke

electro-oculographische methoden.

De patient wordt geplaatst in een donkere ruimte. Door de

lichtval op het netvlies ontstaat er ter plekke een negatieve

lading en zal er door influentie aan de voorkant een positieve

lading ontstaan, waardoor het oog als dipool gaat functioneren.

Door rotatie van het oog ontstaan er potentiaal-veranderingen

bij de electroden. De signalen worden met een optisch gekoppel-

de D.C. versterker 5000 maal versterkt (bandbreedte 0-60 Hz).

\



.- s,

- 129 -

optically
coupled
amplifier

J tape recorder

stimulus

Figuur_9i2i

Blokdiagram van de meetopstelling waarmee horizontale snelle (saccadische)

en langzame oogvolgbewegingen zijn vastgelegd. Het signaal wordt aanvanke-

lijk versterkt en gefilterd en op electro-magnetische band vastgelegd. De

plaatsing van de electroden bij de patient is in het schema opgenomen.

'f

Door middel van plaatsing van electroden is het mogelijk de be-

wegingen, van zowel beide ogen samen als van ieder oog afzon-

derlijk, te registreren.

Voor het registreren van snelle en langzame oogvolgbewegingen

wordt een vrijwel identieke meetopstelling gebruikt. De enige

wijziging is de stimulus. Voor het opwekken van saccades zit de

patient op een meter afstand van een scherm. Door middel van

zeven, daarop bevestigde, lichtemitterende diodes (L.E.D.; lab-

da = 635 ntn) worden stimuli aangeboden waarop de patient moet

fixeren. Het hoofd van de patient is gefixeerd in een 'hoofd-

voorhoofd-steun1 . De saccades worden vanuit de centrale positie

naar links of naar rechts uitgevoerd. Per meting worden 50 tot

100 saccadische bewegingen geregistreerd, afwisselend 10°, 20°,

30° naar links en naar rechts. Elke, willekeurig aangeboden,

stimulus wordt gedurende een tijdsinterval van twee tot vier

seconden gefixeerd op de centrale fixatiespot. Na het uitvoeren
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van ongeveer 10 saccades wordt een minuut gepauseerd. Voor de

verwerking van de meetgegevens worden de signalen op magneti-

sche tape vastgelegd (Bell en Howell; type CR 3000) . Er wor-

den twee signalen geregistreerd:

- een signaal dat aangeeft welke L.E.D. brandt. Fixatie naar

links komt overeen met 0.2 V (10°), 0.4 V (20°), 0.6 V (30°).

- een signaal dat de oogpositie aangeeft. Hiervan worden de

latentietijd, de maximale snelheid en de duur van de sacca-

dische oogbewegingen bij verschillende graden gemeten (tabel

9.1.).

De normaal waarden van snelle (saccadische) oogbewegingen bij

15 normale personen

grootheid

latentietijd

sacc. duur 10

sacc. duur 20c

sacc. duur 30c

gemiddeld

206 msec.

45 msec.

71 msec.

97 msec.

S.D.

max. snelh. 10 2 70 /sec.

max. snelh. 20° 360 /sec.

33

10%

9

38

30

msec.
msec.

msec.

msec.

msec.

msec.

afwijkend indien

250 msec. e.v.

62 msec. e.v.

92 msec. e.v.

165 msec. e.v.

tot 320°/sec.

tot 400°/sec.

max. snelh. 30° 450 /sec. + 45 msec, tot 500°/sec.

\ '
Voor het registreren van de langzame oogvolgbewegingen wordt

het scherm met de L.E.D.'s vervangen door een continue, in het

horizontale vlak bewegende, sinusvormige laserstraal (labda =

630 nm, 0.1 mW) . De beweging slaat uit tot 10° aan weerszijden

van het ho'ofd van de patient. De frequentie van de sinusvormige

beweging varieert van 0.2 tot 1.3 Hz; de stimulatie duurt der-

tig seconden. Indien de langzame oogvolgbeweging niet goed mo-

gelijk is, bijvoorbeeld door laesies in de occipito-mesencepha-

le banen, dan kunnen deze bewegingen onderbroken worden door
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saccades. Dit gebeurt in het bijzonder wanneer de stimulusfre-

quentie voor het oogbewegingssysteem van het betrokken individu

te hoog is. De eventueel aanwezige nystagmus wordt opgewekt

door de patient, met open en gesloten ogen naar links en rechts

rechts, te laten staren.

9.4. De internucleaire ophthalmoplegie

Patiënten met laesies in de hersenstam krijgen vaak een cli-

nisch waarneembare internucleaire ophthalmoplegie (Sauvineau

1895; Smit en Cogan 1959). Bij het zijwaarts kijken ontstaat

een nystagmus van het abducerende oog en komt het adducerende

oog niet over de mediaanlijn. Bij demyeliniserende processen

wordt regelmatig een bilaterale internucleaire ophthalmoplegie

gevonden. De meest voorkomende oorzaak van een unilaterale in-

ternucleaire ophthalmoplegie is een infarct van de hersenstam.

Maar ook hersenstam tumoren, myasthenia gravis, neurosyphilis,

Arnold-Chiari en syringobulbie kunnen internucleaire ophthal-

moplegieën veroorzaken. Anatomisch moet de oorzaak van de in-

ternucleaire ophthalmoplegie gelegen zijn in de fasciculus

longitudinalis medialis tussen de kernen van de nervi III en

VI (Crevits 1975; Bird 1976; figuur 9.3.). Met behulp van de

registratie van saccadische oogbewegingen kan de aanwezigheid

van een internucleaire ophthalmoplegie worden aangetoond, ook

als deze clinisch nog niet zichtbaar is (Fricker 1975; Bird

1976; Krikham 1977). De oogbewegingssnelheid van het aangedane

oog neemt bij de internucleaire ophthalmoplegie af (figuur

9.3.) .

9.5. Registraties van horizontale snelle en langzame ooqvolqbe-

wecrinqen bij patiënten met multiple sclerose

Over de toepassing van oogbewegingsregistraties bij patiënten

met multiple sclerose is tot nu toe weinig gepubliceerd.

Mastaglia (1976) gaf een overzicht van saccadische oogbewe-

gingsstoornissen , zoals hij die gezien had bij 50 patiënten met

multiple sclerose ingedeeld volgens de criteria van McAlpine.

f!



- 132 -
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1 colliculus superior
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Figuur 9.3.

Schema van de hersenstamkernen, die zijn betrokken bij de sturing van de

oogvolgbewegingen en een registratievoorbeeld van een normale saccadische

oogvolgbeweging met een latentietijd van 200 msec, na de stimulus. Tevens

is een registratievoorbeeld van een classieke internucleaire ophthalmople-

gie weergegeven, waarbij er afwisselend een adductie-zwakte van het linker

en rechter oog optreedt met contralaterale nystagmus.

Van deze 50 patiënten hadden er 6 een unilaterale en 12 een bi-

laterale internucleaire ophthalmoplegie ,• in totaal 18 van de 50

(36%) onderzochte patiënten. Bij 14 van de 50 (28%) patiënten

werden uni- of bilaterale abductie beperkingen waargenomen. Bij

8 van de patiënten met een afwijkende electro-oculographie wa-

ren er clinisch geen oogbewegingsstoornissen waarneembaar (ta-

bel 9.2.). Bird (1976) vond bij 10 van de 18 onderzochte multi-

ple sclerose patiënten abductie en adductie stoornissen, pas-



Tabel?}^

Percentages afwijkende oogbewegingen bij patiënten met multiple sclerose

saccadische oogvolgbewegingen langzame
auteur jaar n snelheid latentietijd nauwkeurigheid volgbewegingen I.N.O.

!;

Mastaglia 1976 50 22/50 (44%) 18/50 (36%) |:

Solingen* 1977 16 5/16 (31%) 5/16 (31%) 7/16 (43%) 6/16 (38%) 1/16 ( 6%) ]:

b
Mastaglia 1979 46 9/46 (20%) 15/46 (33%) 11/46 (24%) 19/46 (41%) I

• De patiënten van Solingen zijn niet ingedeeld naar de criteria van McAlpine en behoren
waarschijnlijk alleen tot de zekere groep multiple sclerose

»*I.N.O. = internucleaire ophthalmoplegie

l

M

I
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send bij een clinische dan wel een subclinische internucleaire

ophthalmoplegie. De multiple sclerose patiënten van Bird werden

niet ingedeeld volgens de McAlpine criteria. Solingen (1977)

onderzocht bij 16 'well documented' multiple sclerose patiënten

zowel snelle als langzame oogvolgbewegingen. De patiënten wer-

den ingedeeld volgens de 'disability status scale ' van Kurtzke

(1961). Geen van de 16 patiënten had clinisch manifeste oogbe-

wegingsstoornissen. De beide testen gaven bij 13 van de 16 pa-

tienten afwijkingen te zien. Slechts 1 van deze 16 patiënten

zou een duidelijk clinisch beeld hebben vertoond van een inter-

nucleaire ophthalmoplegie (tabel 9.2.). De afwijkende oogbewe-

gingsscores van Solingen (1977) zijn hoog. Wellicht dat dit te

verklaren is door de opmerking 'well documented' multiple scle-

rose , hetgeen waarschijnlijk betekent dat de patiënten als cli-

nisch zeker moeten worden opgevat. Hierdoor kan ook het hoge

aantal gevonden afwijkingen verklaard worden. Tevens vermeldde

Solingen (1977) bij 12 van de 16 patiënten clinische hersenstam

verschijnselen.

Ochs (1978) vond vertraagde saccadische latentietijden bij 19

van de 20 (95%) multiple sclerose patiënten. Hierbij moet ech-

ter aangetekend worden dat de normale latentietijd door Ochs op

170 msec. (S.D. + 20) werd gehouden. Ochs verrichtte naast het

onderzoek naar saccadische oogvolgbewegingen bij 9 patiënten

een pattern reversal (V.E.R.) onderzoek. Bij 4 van de 9 patiën-

ten vond hij een vertraagde P100 top. Deze 4 patiënten hadden

vertraagde latentietijden van de saccadische oogvolgbewegingen.

Ochs opperde de veronderstelling dat de vertraagde saccadische

latentietijden kunnen samenhangen ' "t de geleidingsvertraging

van de visuele stimulus (hoofdstuk XIII).

Grotere aantallen patiënten werden door Mastaglia (1979) onder-

zocht. Van alle 108 patiënten ingedeeld volgens de criteria van

McDonald en Halliday (1977; hoofdstuk III), werden de oogvolg-

bewegingen geregistreerd. 3esenveertig patiënten werden onder-

zocht op saccadische oogvolgbewegingen. Bij 42 patiënten werd

tevens een pattern reversal (V.E.R.) onderzoek verricht (tabel

9.2.). In de groepen mogelijk, waarschijnlijk of latent werden

f
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meer abnormale horizontale oogvolgbewegingsregistraties gevon-

den dan vertraagde V.E.R.'s. In de clinisch zekere groep van

multiple sclerose liggen de bevindingen, met betrekking tot het

horizontale oogbewegingsonderzoek en de V.E.R., net omgekeerd.

Er zijn drie bezwaren in te brengen met betrekking tot het on-

derzoek van Mastaglia (1979):

1. niet alle 108 patiënten zijn systematisch op alle parameters

onderzocht (saccadische nauwkeurigheid, saccadische snelheid,

saccadische latentietijd, langzame oogvolgbewegingen en

V.E.R.);

2. bij de 42 door electro-oculographisch en V.E.R. onderzoek

onderzochte multiple sclerose patiënten, is niet vermeld

welk soort (snelle of langzame) oogbewegingsstoornissen werd

gevonden. Dit mede in verband met de opmerkingen van Ochs

(1978) dat visuele en daardoor mogelijke V.E.R. stoornissen,

de latentietijd van de saccadische beweging zouden kunnen

vertragen;

3. het al dan niet doorgemaakt hebben van een neuritis optica

in relatie met de V.E.R. vertraging en de vertraagde sacca-

dische latentietijden, is in betrokken studie niet nagegaan

(Ochs 1978)

9.6. Samenvatting

1. Het registreren van horizontale oogvolgbewegingen bij multi-

ple sclerose patiënten, kan een hulpmiddel zijn in het opspo-

ren van een clinisch niet waarneembaar letsel.

2. Het vinden van een uni- of bilaterale internucleaire oph-

thalmoplegie kan bij patiënten met een spinale vorm van mu—

tiple sclerose een aanwijzing zijn, dat de ziekte zich mani-

festeert op het niveau van de hersenstam (Mastaglia 1976/

1979) .

3. Analoog aan de bevindingen bij het evoked response onderzoek

(hoofdstuk V, VI en VII) beschrijft Mastaglia (1979) patiën-

ten, waarbij in vervolgstudies de electro-oculographische

internucleaire ophthalmoplegieën verdwijnen.
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4. Horizontale oogbewegingsregistraties in combinatie met het

V.E.R. onderzoek, geven een hogere score abnormale bevin-

dingen bij multiple sclerose patiënten dan beide onderzoeken

afzonderlijk (Mastaglia 1979).

5. Toepassing van de vier parameters van de horizontale oog-

volgbewegingen (saccadische snelheid, saccadische nauwkeu-

righeid, saccadische latentietijd en langzame volgbewegin-

gen) geven in combinatie totaal een hoger percentage afwij-

kingen dan wanneer deze afzonderlijk worden beoordeeld

(Mastaglia 1979).
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Hoofdstuk X

DE TOEPASSING VAN HET COMPUTER TOMOGRAPHISCH ONDERZOEK

BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

I
I
?•'•V

10.1. Inleiding

De gedachte om het computer tomographisch onderzoek (de CT-

scan) te gebruiken bij de diagnostiek van multiple sclerose is

gebaseerd op het idee , dat de macroscopische plaques, die bij

obductie te zien zijn, ook door middel van de CT-scan techniek

opgespoord kunnen worden.

Het CT-scan onderzoek is in 1975 geïntroduceerd bij de multiple

sclerose diagnostiek, nadat Cohan (1975) bij een patient in de

Schub fase van de ziekte met behulp van radioactieve technetium

scan een laesie in de cortex vond met verhoogde contrastopname;

deze bleek kort daarop, bij herhalingsonderzoek, te zijn ver-

dwenen. Het zichtbaar worden van de laesie wordt verklaard als

een gevolg van destructie van de bloedhersenbarrière in de acu-

te fase van de ziekte. Bij grote series multiple sclerose pa-

tienten bleek het aantal isotopen-opnemende laesies geringer

dan verwacht ( Atunes en Schlessinger 1974) . Slechts 3 van de

160 patiënten toonden bij het gebruik van de technetium scan

dergelijke laesies.

Het CT-scan onderzoek laat meer afwijkingen zien. De eerste se-

ries onderzochte patiënten werden gepubliceerd door Cala (1975),

kort daarop gevolgd door Gyldensted (1976).

10.2. Het CT-scan onderzoek

10.2.1. De demyeliniserende plaques

Het is gebruikelijk dat er bij het CT-scan onderzoek twee se-

ries opnamen worden gemaakt. Een serie zonder en een serie met

contrast. Meestal worden jodidehoudende contraststoffen ge-

bruikt (Isopaque, Telebrix). De stoffen worden intraveneus toe-

gediend. Bij multiple sclerose patiënten blijkt dat een aantal
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laesies, die op de normale scan niet worden gezien, wel zicht-

baar worden met het gebruik van deze contraststoffen (Radue

1978; Harding 1978; Lebow 1978; Hyman 1979; Marano 1980; Mikol

1980). Deze aankleuring met behulp van het contrast berust

waarschijnlijk op een beschadiging van de physiologische bloed-

hersenbarrière in de vroege fase van het ontstaan van een de-

myeliniserende plaque. Daardoor is het mogelijk dat er een ex-

travasatie optreedt van contrastmateriaal waardoor het letsel

zichtbaar wordt (Gado 1975) . Dit laatste zou er op kunnen wij-

zen dat de, met behulp van contraststoffen aangetoonde , lae-

sies verse letsels zijn (Harding 1978; Sears 1978; Weinstein

1978; Lebow 1978; Marano 1978) .

De door middel van het CT-scan onderzoek aangetoonde plaques

zijn meestal gelocaliseerd in de witte stof en soms in de cor-

tex. Een echte voorkeurslocalisatie lijkt periventriculair te

zijn. De aangetoonde laesies komen niet vaak overeen met de

clinische symptomen (Aita 1978; de Weerd 1981). Verder vermel-

den alle publicaties dat de hypodense (demyeliniserende) lae-

sies geen ruimte-innemend aspect vertonen. Een uitzondering op

deze bevinding is de éénmalige waarneming van v.d. Velden

(1979) betreffende een ruimte-innemend proces, dat met behulp

van het CT-scan onderzoek rechts temporo-pariëtaal werd gezien

bij een 60-jarige man. Bij obductie bleek dat de patient aan

multiple sclerose leed en het ruimte-innemend proces van demye-

liniserende aard was. \

De divergentie tussen cliniek en CT-scan bevindingen blijkt te- ,1

vens uit de casus-beschrijving van Sears en Tindall (1978) , 'f

waarbij een suspecte laesie op de CT-scan verd gezien twaalf

uur voordat de eerste clinische verschijnselen van multiple

sclerose zich voordeden. Deze laesie verdween onder invloed van

corticosterolden. Marano (1980) verrichtte een hersenbioptie

uit een op de CT-scan zichtbare laesie. Het lichtmicroscopisch

beeld (haematoxyline-eosine kleuring) gaf perivasculaire infil-

tratie en gebieden met totale demyelinisatie te zien. Het beeld

paste bij een demyeliniserende leuco-encephalitis.

Cole en Ross (1977) betwijfelden of alle actieve demyelinise-

\
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rende haarden zichtbaar worden op het moment van het CT-scan

onderzoek met contrast. Lebow (1978); Haughton (1979) en de

Weerd (1981) vergeleken de, in vivo verkregen, CT-scan resulta-

ten bij multiple sclerose patiënten met later verkregen obduc-

tie gegevens van dezelfde patiënten. De plaques en de acute

laesies, zoals bij het CT-scan onderzoek waargenomen, werden

ook bij obductie terug gevonden. Alleen bleken in het preparaat

meer laesies zichtbaar te zijn dan door middel van scanning was

aangetoond. Van de 39 plaques, gezien in het obductie preparaat,

had Haughton (1979) er slechts drie door middel van het CT-scan

onderzoek in vivo gezien. Gelijksoortige bevindingen vermeldt

Lebow (1978).

Aita (1978) en Haughton (1979) verdelen de laesies, zoals ze

door middel van het CT-scan onderzoek zijn te vinden, in twee

soorten:

- laesies zoals ze zijn beschreven door Gyldensted (1976) en

aangeduid als hypodense plaques die zichtbaar gemaakt kunnen

worden zonder het gebruik van contrast ('chronic high atte-

nuation lesions'),

- hyperdense laesies die gevonden worden na gebruik van jodide-

houdend contrast en waarschijnlijk letsels vertegenwoordigen

in de acute fase van de ziekte waarbij de bloedhersenbarriere

beschadigd is.

De plaques door middel van het CT-scan onderzoek gevonden zijn

meestal van tijdelijke aard. Weinstein (1978) en Hyman (1979)

zien beiden de plaques spontaan verdwijnen, terwijl Sears en

Tyndall (1978) het minder worden van de hypodense intensiteiten

wijten aan het gebruik van corticosteroïden. Deze ogenschijn-

lijk tegenstrijdige berichten kunnen toch op correcte waarne-

mingen gebaseerd zijn, omdat het natuurlijke beloop van multi-

ple sclerose zich, zoals bekend, als Schub kan manifesteren.

Dit houdt echter wel in dat de CT-scan niet de methode van on-

derzoek kan zijn om therapeutische resultaten te beoordelen.

10.2.2. Atrcphie en ventrikelverwijding

Naast de hypo- of hyperdense zones worden er, bij multiple



Tabel_10ili I

Overzicht van het CT-scan onderzoek bij multiple sclerose patiënten *>•
o

auteur jaar n . plaques atrophie* plaques normaal CT-scan matrix contrast

atrophie*

Cala, 1976 19 10 (53%) 4 (20%) 1 ( 5 % ) 6 (30%) E.M.I. 160/160

Mastaglia

Gyldensted 1976 110 41 (37%) 50 (45%) 29 (26%) 19 (18%) E.M.I. 160/160; 80/80 28

Cala, 1978 100 47 (47%) 44 (44%) 25 (25%) 28 (28%) E.M.I. 160/160? 80/80

Mastaglia

Radue, 1978 49 11 (23%) 17 (35%) 21 (43%) E.M.I. 160/160 16

Kendall

Delouvrier 1980 33 28 (85%) 24 (72%) 24 (72%) 5 (15%) E.M.I. 160/160

Mikol 1980 60 20 (30%) 26 (45%) 14 (25%) A.C.T.A. 256/256 48

Reisner, 1980 43 13 (31%) 15 (33%) 15 (33%) 128/128

Maida

de Weerd 1981 100 47 (47%) 21 (21%) 35 (35%) 32 (32%) E.M.I./ 160/160 33

C.G.R. 256/256

*atrophie = cerebrale atrophie (corticale atrophie en ventrikelverwijding).
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sclerose patiënten die (langer) aan de ziekte lijden, tekenen

gevonden van corticale atrophie al dan niet in combinatie met

ventrikelverwijding (tabel 10.1.). De beoordeling corticale

atrophie of ventrikelverwijding is, hoewel er criteria voor

zijn beschreven, vaak subjectief (Huckmann 1975). Tevens wordt

aangenomen dat met het toenemen van de leeftijd de hoeveelheid

hersenmassa in totaliteit afneemt. Gyldensted (1977) vond met

het stijgen van de leeftijd een vermeerdering van de wijdte van

de hemispherale sulci; deze toename stond in relatie met de

eveneens toenemende maximale wijdte van het derde ventrikel.

Ook zag Gyldensted (1977) een toename van de wijdte van de sel-

la media met de leeftijd. Om de mate van corticale atrophie

vast te stellen kunnen de breedten van de corticale sulci wor-

den opgeteld. Een andere mogelijkheid voor het vaststellen van

cerebrale atrophie is het tellen van het aantal sulci in de op

één na hoogste corticale CT-scan snede (1 tot 5 mm). Zijn hier

meer dan vijf sulci te zien dan krijgt de scan het predicaat

'cerebrale atrophie1. Deze methode is door de Weerd (1981) toe-

gepast. Het meten van de ventrikelwijdte kan geschieden door de

afstand tussen de beide frontale hoornen van de zijventrikels

te bepalen, ter hoogte van het meest frontale punt en nucleus

caudatus. Zo ontstaat het getal van Huckmann (1975). De hoog-

ste waarde die nog als normaal wordt beschouwd is 55 mm (Cala

1978; de Weerd 1981). Ondanks deze hulpmiddelen blijft de uit-

spraak ventrikelverwijding en corticale atrophie aan subjecti-

viteit onderhevig (tabel 10.2.).

In deze studies zijn de CT-scan's beoordeeld met behulp van de

door Huckmann (1975) opgestelde criteria. Toch moet er aan de

betekenis van deze bevindingen voor het stellen van de zekere

diagnose multiple sclerose worden getwijfeld, indien er niet

tegelijkertijd hypo- of hyperdense haarden worden gevonden die

zouden kunnen passen bij demyelinisatie. De bevindingen corti-

cale atrophie en/of ventrikelverwijding zijn, in het kader van

de hier beoogde studie, te aspecifiek voor het vaststellen van

de diagnose multiple sclerose.
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i
Tabel_10i2i

CT-scan bevindingen bij 100 multiple sclerose patiënten gezien

door Cala (1978) en de Weerd (1981)

Cala (1978) plaques

n = 100

zeker

waarsch.

mogelijk

26/46 (57%)

9/26 (35%)

12/28 (43%)

atrophie

28/46 (61%)

7/26 (2 7%)

9/28 (27%)

n. opticus normaal

20/32 (63%)

4/12 (34%)

4/ 9 (45%)

8/46 (17%)

12/26 (44%)

8/28 (31%)

totaal 47 (47%) 42 (42%) 28/53 (52%) 28 (28%)

de Weerd (1981)

n = 100

zeker

waarsch.

mogelijk

totaal

30/60 (50%) 14/60 (23%)

14/30 (46%) 5/30 (17%)

3/10 (30%) 2/10 (20%)

47 (47%) 21 (21%)

15/60 (25%)

12/30 (40%)

5/10 (50%)

32 (32%)

10.3. Samenvatting

1. Voor het aantonen van cerebrale hypo- of hyperdense haarden

kan gebruik gemaakt worden van het CT-scan onderzoek. In

grotere studies (Cala 1978; de Weerd 1981) werden bij 40 a

50% van de multiple sclerose patiënten dergelijke haarden

gezien (tabel 10.2.). Waarschijnlijk worden er, met behulp

van contrast bij het CT-scan onderzoek, laesies gevonden die

in een actieve fase van het proces verkeren. De waarschijn-

lijke destructie van de bloedhersenbarrière bij demyelinisa-

tie speelt hierbij een rol. Niet alle aanwezige letsels wor-

den door middel van het CT-scan onderzoek aangetoond

(Haughton 1979).

CT-scan onderzoek voor het aantonen van cervicale of wel-
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licht spinale letsels lijkt, met de huidige generatie scan-

ners, nog niet zinvol (Coin 1979).

2. Voor het CT-scan onderzoek bij multiple sclerose wordt een

snede-dikte van 8 mm geschikter geacht dan de vaak als stan-

daard toegepaste schijf-dikte van 13 mm (Cala 1978; Mikol

1980).

3. Als differentiaal diagnosen van een hypodense zone op de

CT-scan, zonder ruimte-innemend effect, komen alle omschre-

ven letsels die dit vertonen in aanmerking, zoals een in-

farct, een cyste en sommige tumoren.

4. De CT-scan bevindingen die men bij multiple sclerose patiën-

ten kan verwachten en in deze studie ook waargenomen (hoofd-

stuk XIII) zijn:

- door middel van contrast aantoonbare acute hyperdense zo-

nes,

- hypodense haarden zonder massa effect, die zichtbaar wor-

den zonder het gebruik van contrast.

De beide soorten plagues hebben een voorkeurslocalisatie in

het periventriculaire gebied.

- atrophia cerebri gezien de leeftijd van de patient,

- ventrikelverwijding.

Deze laatste twee bevindingen blijven aspecifiek maar worden

vaker gezien bij patiënten die langer lijdende zijn aan de

ziekte.
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Hoofdstuk XI

DE HYPOTHETISCHE ANATOMISCHE LOCALISATIE VAN DE MET

NEUROPHYSIOLOGISCH EN RONTGENOLOGISCH ONDERZOEK AANTOONBARE

AFWIJKINGEN BIJ MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

11.1. Inleiding

De clinische vormvariatie van multiple sclerose, zoals beschre-

ven in hoofdstuk II, is het gevolg van de variatie in en multi-

piiciteit van de localisatie van de demyeliniserende plaques.

Vrijwel al het hulponderzöek (hoofdstuk V t/m X) is in staat

letsels aan te tonen. Naast bevestigingen van laesies in het

centraal zenuwstelsel, die zich clinisch uiten, is het hulpon-

derzoêk in staat asymptomatische plaques op te sporen. Hierdoor

is er een mogelijkheid ontstaan om de multipliciteit van het

ziektebeeld in een vroege fase aan te tonen. De asymptomatische

letsels behoeven in de toekomst clinisch niet tot uiting te ko-

men. Poser (1980) veronderstelt zelfs dat bij een patient met

multiple sclerose vanaf hét begin der ziekte alle plaques aan-

wezig zijn en dat de clinische symptomatologie veroorzaakt

wordt door kleine en vaak subtiele metabole veranderingen van

het milieu intérieur. De algemeen aanvaarde opvatting, dat een

nieuw ontstaan symptoom in het. ziektebeeld een uiting is van

een vers demyeliniserend letsel, geldt in de theorie van Poser

(1980) niet. Hij' refereert, ter ondersteuning van deze hypothe-

se, aan een artikel van Thygesen {1953) , waarin bij 60 geobser-

veerde multiple sclerose patiënten in 105 exacerbaties slechts

twintig maal niéuwe symptomatologie tot uiting kwam. Alle ande-

re Sehübe zijn herhalingen of verergeringen van eerder doorge-

maakte symptomen. Pleiocytose in de liquor zou een maat voor de

activiteit van de ziekte kunnen zijn.

Een ander hulpmiddel in het vervolgen van het ziektebeeld is

wellicht mogelijk met behulp van het electrophysiologisch on-

derzoek. De Weerd (1981) geeft in zijn dissertatie aan dat, met

behulp van het evoked response onderzoek (S.S.E.R. en V.E.R.),

de mate van aantasting van het zenuwstelsel zou kunnen worden
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vervolgd door veranderingen van de gemeten signalen in tijd te

vergelijken. Uitgaande van het feit dat deze methoden vaak cli-

nisch asymptomatische plaques aanwijzen, hoeft een verbeterde

electrophysiologische registratie tijdens het verloop van het

ziekteproces nog geenszins te betekenen, dat het clinisch beeld

van de patient hiermede gelijke tred houdt. Aangezien de te me-

ten signalen moeilijk te reproduceren zijn op eenzelfde tijd-

stip, lijken de suggesties van de Weerd (1981) nogal hypothe-

tisch.

De conclusie aie gesteld kan worden met betrekking tot het toe-

passen van verschillende electrophysiologische en röntgenologi-

sche technieken is, dat met deze hulpmiddelen clinisch sympto-

matische en asymptomatische plaques kunnen worden aangetoond.

Voorts kan het toepassen van het hele scala van onderzoekmetho-

den in combinatie met uitgebreid clinisch onderzoek, een indruk

geven over de mate waarin het centraal zenuwstelsel door de

ziekte is aangetast.

11.2. Het combinatie onderzoek bij multiple sclerose patiënten

Het idee om de, in hoofdstuk IV t/m X beschreven, hulponderzoek-

methoden, die bij patiënten verdacht van multiple sclerose kun-

nen worden toegepast, te combineren is niet nieuw. In tabel 11.1.

| wordt een overzicht gegeven van enkele combinaties zoals die

i: van 1976 t/m 1981 werden gepubliceerd.

f De combinatie van onderzoekmethoden is in vele gevallen niet op

t de totale groep beschikbare patiënten uitgevoerd. Dit hangt

f: waarschijnlijk samen met practische moeilijkheden om dit te

verwezenlijken. Lowitzsch (1976) verrichtte het V.E.R. onder-

zoek bij de totale groep van 125 patiënten, het oogknipreflex

onderzoek slechts bij 108 patiënten. Mastaglia (1977) paste het

V.E.R. onderzoek bij alle 102 patiënten toe en het S.S.E.R.,

E.N.G. en CT-scan onderzoek slechts bij resp. 82, 54 en 62 pa-

tienten. Het hele scala van horizontale saccadische en langzame

oogvolgbewegingen werd door Mastaglia (1979) bij slechts 46 van

de in totaal 108 patiënten toegepast. Tackmann (1980) betrok in

zijn onderzoek 55 patiënten met multiple sclerose. Hij verricht-

r



Overzicht van enkele gecombineerde onderzoekmethoden verricht bij patiënten met multiple sclerose

liquor VER ABER SSER OOGKNIP MASSETER CORNEA OOGVOLGBEW. CT-Scanauteur
Lowitzsch

Mastaglia

Cliffort-Jones

Deltenre

Kjaer

Kjaer

Mastaglia

Matthews

Lacquaniti

Trojaborg

Chiappa

Green

Ongerboer de visser

Tackmann

Khoshbin

de Weerd

Trojaborg

eigen materiaal

jaar
1976

1977

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1980

1981

1981

1981

1982

n
135

102

43

99
29
108

27

25

50

32
27

55
80

125

80
114

• = saccadische of snelle volgbewegingen

w = langzame volgbewegingen

V. -'>•>:, ...
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te V.E.R., A.B.E.R., corticaal en cervicaal S.S.E.R. onder-

zoek, E.N.G. en oogknipreflex onderzoek bij resp. 55, 54, 55,

53, 47 en 50 patiënten. In de dissertatie van de Weerd (1981)

werd gebruik gemaakt van drie onderzoekmethoden. Daarvan werd

het CT-scan onderzoek uitgevoerd bij 100 multiple sclerose pa-

tienten en het V.E.R. en S.S.E.R. onderzoek bij 25 andere pa-

tienten .

In het overzicht van publicaties (tabel 11.1.) komt de combina-

tie van het V.E.R., A.B.E.R., S.S.E.R. onderzoek het meest voor

(12/17). Een andere combinatie is het A.B.E.R. met het oogknip-

reflex onderzoek (Lacquaniti 1979; Kjaer 1980; Tackmann 1980;

Khoshbin 1981). Veelvuldig wordt het V.E.R. onderzoek in de ver-

schillende combinaties betrokken (15/17). Het volledig electro-

myographisch onderzoek wordt slechts in een klein aantal van de

publicaties toegepast. De combinatie oogknip-, masseter-, en

corneareflex is slechts éénmalig toegepast (Ongerboer de Visser

1979) . Alleen Mastaglia (1977) combineerde electrophysiologi-

sche onderzoekmethoden met het CT-scan onderzoek.

Slechts één publicatie betrekt het liquor onderzoek in de combi-

natie (Trojaborg 1981)• De liquor onderzoek techniek door hem

toegepast betreft alleen de radio-immuno-assay methode van

Laurell (hoofdstuk IV). Trojaborg bepaalde de Delpech-Lichtblau

(igG) index met als maximale waarde 0.63. De normaal waarde van

het liquor laboratorium van het- Academisch Ziekenhuis te Lei-

den, en in deze studie aangehouden, is max. 0.85. Verder paste

Trojaborg geen qualitatief liquor onderzoek toe, waardoor zijn

studie als obsoleet moet worden beschouwd met betrekking tot

de liquor specificiteit (hoofdstuk IV). Tevens probeerde hij in

zijn studie een positieve relatie te vinden tussen het aantal,

door middel van electrophysiologisch onderzoek aangetoonde,

letsels in het centraal zenuwstelsel en de mate van stijging

van de IgG-index. Deze hypothetische relatie vond hij echter

niet.

In hoofdstuk XIII zal een overzicht worden gegeven van alle be-

vindingen, inclusief quantitatief en qualitatief liquor onder-

zoek, bij de voor deze studie onderzochte patiënten. De voor-



naamste conclusie uit de, in tabel 11.1. genoemde, literatuur

is, dat de combinatie van met name electropysiologische onder-

zoekmethoden in totaliteit meer laesi.es kan aantonen dan één

enkel onderzoek afzonderlijk. Het is echter van meer belang te

achterhalen welke combinatie van methoden het meest efficient

is, om over de eventuele multipliciteit van het ziektebeeld

snel geïnformeerd te geraken. Om een hypothese hierover te kun-

nen geven worden de beschikbare onderzoekmethoden (hoofdstuk V

t/m X) , exclusief het liquor onderzoek, naar vijf anatomische

delen van het centraal zenuwstelsel geordend.

11.3. De anatomische localisatie

11.3.1. Het onderzoek van de nervus opticus

De mogelijkheid van het aantonen van letsels in het optische

systeem, met 'behulp van het V.E.R. onderzoek, is besproken in

hoofdstuk V. Bij patiënten met multiple sclerose maar ook bij

patiënten met een doorgemaakte neuritis optica kunnen latentie-

tijd vertragingen worden waargenomen, die de diagnose van het

verondersteld aanwezige demyeliniserend proces mede ondersteu-

nen. Het CT-scan onderzoek is voor het aantonen van laesies in

de nervus opticus minder geschikt.

11.3.2. Het hemispherale onderzoek

Bij het aantonen van, op hemispheraal niveau gelegen, demyeli- !

niserende laesies geldt op dit moment als voornaamste hulpmid- \

del de CT-scan. \

Er zijn bij dit onderzoek twee beperkingen, te weten:

- slechts een minderheid van de demyeliniserende letsels blijkt 'I

door middel van het CT-scan onderzoek zichtbaar gemaakt te

kunnen worden (hoofdstuk X ) , ;

- een deel van de plaques kan alleen met behulp van contrast-

stof zichtbaar gemaakt worden; hetgeen betekent dat het CT- J

scan onderzoek gevoeliger is voor detectie van verse en ac- j

tieve dan voor detectie van oude plaques. i

Naast af te grenzen demyeliniserende letsels geeft het CT-scan I
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onderzoek informatie over de globale aantasting in beide hemi-

spheren, doordat bij een groot aantal patiënten met multiple

sclerose ventrikelverwijding en corticale atrophie op relatief

jonge leeftijd kunnen worden vastgesteld (hoofdstuk IX). Naar-

mate de ziekteduur van deze patiënten langer is wordt cortica-

le atrophie vaker aangetroffen. Daar corticale atrophie altijd

toeneemt met de leeftijd is dit een aspecifiek verschijnsel.

Mastaglia (1977) combineerde als enige , V.E.R. registratie en

CT-scan onderzoek bij eenzelfde groep multiple sclerose patiën-

ten (tabel 11.2.).

Combinatie onderzoek (V.E.R. en CT-scan) bij 102 patiënten met

multiple sclerose (Mastaglia 1977) . *berekende percentages.

zeker

waarsch.

mogelijk

totaal

V.E.R.

32/40 (80%)

13/30 (43%)

7/32 (22%)

52 (51%)

CT-scan

14/23 (62%)

13/25 (52%)

2/14 (14%)

29/62 (47%)

V.E.R. en CT-scan

90%*

58%*

36%*

61%*

11.3. Het gecombineerde hersenstam onderzoek

De op dit moment beschikbare neurophysiologische onderzoekme-

thoden van de hersenstam (E.M.G., evoked responses en E.N.G.)

zijn in hoofdstuk V t/m IX afzonderlijk beschreven. Het E.M.G.

onderzoek (vroege (R.), late (R-) oogknip-, cornea- en masse-

terreflex) geeft de physiologie weer van het, in de hersenstam

verlopend, nucleus trigeminus-complex. Het A.B.E.R. en het cer-

vicale S.S.E.R. onderzoek beoordelen voornamelijk de lemnisci

laterales en mediales. Het onderzoek van de horizontale oog-

volgbewegingen geeft met betrekking tot de hersenstam, informa-



Tabcl_ll13i

Gecombineerde bevindingen van enkele neurophysiologische onderzoekmethoden, die met name de hersenstam

betreffen

auteur jaar n oogkniprefl. A.B.E.R.

Lacquaniti 1979 25 15/25 (60%) 16/25 (64%)

Tackmann* 1980 23 11/22 (50%) 6/21 (26%)

Kjaer** 1980 3 2/3 (66%) 1/ 3 (33%)

Khoshbin* 1981 30 9/22 (40%) 14/28 (50%)

S.S.E.R.

13/25 (54%)

8/23 (37%)

3/ 3 (100%) 1/ 3 (33%)

26/30 (86%)

oogkn. + A.B.E.R. oogkn. + A.B.E.R. +
S.S.E.R.

1/ 3 (33%)

• Zowel Tackmann (1980) als Khoshbin (1981) hebben de drie methoden niet op de totale groep (n = 23 en

n = 30) multiple sclerose patiënten uitgevoerd

» D e getallen van Kjaer zijn te klein om er conclusies uit te trekken.

I

UI
(-•

I
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tie over de fasciculus longitudinalis medialis, de P.P.R.F. en

de colliculus superior. Het CT-scan onderzoek is met de huidige

generatie scanners voor de neurologische diagnostiek in de her-

senstam nog niet van grote betekenis (o.a. Coin 1979).

Het is om anatomische redenen aan te nemen dat meervoudig ge-

stoord hersenstam onderzoek niet wijst op multipliciteit van de

aandoening, maar in feite slechts de aanwezigheid aantoont van

één enkele plaque die meerdere baansystemen onderbreekt. Dit

komt omdat een aantal te onderzoeken baansystemen in de hersen-

stam parallel lopen. Tackmann (1980) schrijft hierover: "The

evidence of pathological results in two or more electrophysio-

logical methods, however, does not mean necessarily the exis-

tence of two or more sites of demyelinisation. Because of the

very close anatomical relationships of different functional

systems in the brainstem, it sometimes may be rather crucial to

establish the existence of two different lesions in this small

region, also by electrophysiological methods". Hoewel deze ver-

onderstelling om anatomische redenen te handhaven is, verzuimt

Tackmann (1980) deze statistisch te toetsen. Even voor de pu-

blicatie van Tackmann (1980) , stelde Lacquaniti (1979) een as-

sociatie vast tussen een abnormaal bevonden oogknipreflex en

een abnormale A.B.E.R. Van de 25 zekere multiple sclerose pa-

tienten vond Lacquaniti bij 13 van de 25 (52%) patiënten beide

registraties gestoord en bij 7 van de 25 (28%) patiënten beide

registraties normaal. Slechts 5 van de 25 (20%) patiënten had-

den een gestoorde oogknipreflex of A.B.E.R. afzonderlijk, in

tabel 11.3. wordt een overzicht gegeven van enkele in combina-

tie verrichte studies bij zekere multiple sclerose patiënten.

De oogknipreflex wordt als minst gevoelig bevonden (Khoshbin

1981). Wel zijn er patiënten met een normale A.B.E.R. en toch

een gestoorde oogknipreflex (Lacquaniti 1979; Khoshbin 1981).

De bovenvermelde relatie tussen oogknipreflex en A.B.E.R. is

een ondersteuning van de suggestie van Tackmann (1980).

Trojaborg (1981) veronderstelt, bij de interpretatie van de

S.S.E.R. de mogelijkheid vier letsels aan te kunnen tonen bij

eenzelfde multiple sclerose patient. De theorie van Tackmann

i
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i
j. (1980) én de, in hoofdstuk VII beschreven, moeilijkheden bij de

l S.S.E.R. beoordeling doen een verkeerde interpretatie veronder-

| stellen.

I I
t' |- 11.3.4. Het spinale onderzoek

: Een vaak, hoewel niet altijd even vroeg, optredend verschijnsel

: bij multiple sclerose, is de spasticiteit in de vorm van pees-

: reflexverhoging aan de benen met clonusvorming en het verschij-

;• nen van reflexen volgens Babinski (1896). Naast dit piramide-

, baan syndroom klagen de patiënten vaak over paraesthesieën in

• de extremiteiten, waarbij ook sensibiliteitsstoornissen van di-

; verse qualiteiten kunnen optreden.

: Verschillende onderzoekers vinden een duidelijke relatie tussen

' het optreden van deze sensibiliteitsstoornissen en een afwij-

kende S.S.E.R. (hoofdstuk VII). Op spinaal niveau geeft het

S.S.E.R. onderzoek informatie over het functioneren van de fas-

ciculi gracilis et cuneatus en op hersenstam niveau van de lem-

niscus medialis. In analogie van de opmerkingen in 11.3.3.

(Tackmann 1980), betekent de combinatie piramidebaan syndroom

'^- (clinisch) en een afwijkende spinale S.S.E.R. (nervus tibialis

•*• | stimulatie) geenszins dat er twee gescheiden spinale letsels

F bestaan, maar dat deze verschijnselen even zo goed verklaard

£ kunnen worden door één enkele plaque gelocaliseerd in het

laatste deel van de medulla oblongata of ter hoogte van de de-

cussatio tractus pyramidalis.

Bij de elders gepubliceerde resultaten van S.S.E.R. bevindingen

(Small 1978; Trojaborg 1979) is wel het verband gelegd met de

anamnestisch en door middel van physisch-diagnostisch onderzoek

vastgestelde sensibiliteitsstoornissen, maar nooit met andere

clinische, eveneens spinaal bepaalde, parameters.

Het CT-scan onderzoek is voor het aantonen van spinale letsels

(nog) niet van belang.

11.3.5. Het cerebellaire onderzoek

De bij multiple sclerose patiënten vaak waar te nemen intentie-

tremor, loop- en rompataxie worden als van cerebellaire origine

i
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geduid.

: Analoog aan de uit de physica bekende oscillaties bij meetsys-

: temen met een lange latentietijd moet de intentietremor in een

; moderner continuum wellicht gezien worden als uiting van os-

. cillaties, die ontstaan door geleidingsvertraging in het denta-
; to-rubro thalamisch systeem.

Bij multiple sclerose patiënten zonder clinische verschijnselen

: van een cerebellair letsel kunnen, door middel van het in

hoofdstuk IX beschreven oogbewegingsonderzoek, stoornissen wor-

den gevonden die passen bij een cerebellaire laesie. Deze

stoornissen kunnen zijn: 'flutter' bewegingen, oculaire dysme-

[i trieën en bepaalde fixatiestoornissen. Van het CT-scan onder-

i. zoek zijn er tot nu toe geen uitgebreide bevindingen bekend van

demyeliniserende laesies op cerebellair niveau, zodat dit on-

derzoek voor het vinden van cerebellaire plaques verder niet

van aanvullende betekenis is. Bij pathologisch-anatomisch on-

derzoek worden er bij max. 10% van de patiënten wel plaques in

het cerebellum aangetroffen (Lumsden 1970; Zeumer 1980).

De andere, in hoofdstuk V t/m IX beschreven, electrophysiologi-

sche onderzoekmethoden geven eveneens geen informatie over het

/ cerebellum.

11.4. Samenvatting

;/; 1. Het combineren van aanvullend röntgenologisch en neurophy-

: siologisch onderzoek bij patiënten met verdenking op multi- ',

ple sclerose geeft in cumulatieve zin afwijkingen te zien , ï

die de aanwezigheid van een of meer demyeliniserende letsels •

: waarschijnlijk maken. :

\ 2. Uit literatuurstudies blijkt een relatie te worden gevonden I;

t tussen afwijkend A.B.E.R. en oogknipreflex onderzoek bij \

't multiple sclerose patiënten (Lacquaniti 1979; Kjaer 1980; ]

f Tackmann 1980; Khoshbin 1981). ]

'c. 3. Of met betrekking tot het hersenstam onderzoek de oogknip- ;

!, reflex inderdaad het minst gevoelig is (Khoshbin 1981) is i

't. nauwelijks na te gaan, daar de neurophysiologische achter-

f grond van het evoked response onderzoek van andere aard is
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dan het zuivere E.M.G. onderzoek (oogknip-, masseter- en

corneareflex). Oogknipreflexen kunnen afwijkend zijn bij pa-

tienten waarbij A.B.E.R. onderzoek ongestoord bleek

(Lacquaniti 1979). Mogelijk hangt dit samen met een verschil

in tijdstip tussen de uitgevoerde onderzoekmethoden.

Bij multiple sclerose patiënten die in de loop van het ziek-

tebeeld een piramidebaan syndroom hebben ontwikkeld, kan er

een relatie worden gevonden tussen S.S.E.R. bevindingen en

piramidebaan letsels. Derhalve zal het S.S.E.R. onderzoek en

in het bijzonder de cervicale S.S.E.R. meer informatie op-

leveren bij het zoeken naar hersenstam letsels (lemniscus

medialis) dan bij het zoeken naar spinale letsels.
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Hoofdstuk XII

DE CLINISCHE INDELING EN SYMPTOMATOLOGIE

VAN DE 114 ONDERZOCHTE PATIËNTEN

12.1. Inleiding

Om tot een numerieke waardebepaling te komen van de, in hoofdstuk

IV t/m X beschreven, onderzoekmethoden moet de mate waarin de cli-

nische diagnose vaststaat, goed zijn vastgelegd. Tevens mag de

tijd tussen het clinisch onderzoek en de diagnostische test(s)

niet groot zijn. Tourtelotte schreef reeds in 1972: "For studies

concerning comparison between sensitive (laboratory) tests and

clinical course, it is necessary to have a classification of the

diagnostic probality at time of the laboratory test".

Voor deze studie werden 114 patiënten onderzocht. Bij 89 van hen

stond de clinische diagnose multiple sclerose in verschillende

graden van zekerheid vast (HcAlpine 1965). De overige 25 patiën-

ten maakten tot op het moment van onderzoek één of meerdere malen

een neuritis optica door. van de in totaal 114 patiënten werden er

26 ten tijde van het onderzoek voor het eerst clinisch of policli-

nisch gezien.

Om na te kunnen gaan in hoeverre neuritis optica een begin- of

voorstadium is van multiple sclerose werden de gegevens, van alle

neuritis optica patiënten gediagnostiseerd vanaf 1976 op de afde-

lingen oogheelkunde van de vier bij dit onderzoek betrokken zie-

kenhuizen, opgevraagd. Dit waren er in totaal 27. Dertien neuritis

optica patiënten werden gezien tijdens de lopende periode van on-

derzoek. Van deze totaal 40 neuritis optica patiënten behoorden er

15, aan het einde van de onderzoek-periode, tot de groep van 89

multiple sclerose patiënten (figuur 12.1.).

De 89 multiple sclerose patiënten zijn, met behulp van het sco-

rings systeem van Poser (1979; hoofdstuk III), ingedeeld naar de

clinische indeling van McAlpine (1975):

1. clinisch zekere multiple sclerose (n = 31),

2. clinisch waarschijnlijke multiple sclerose (n = 31),

3. clinisch mogelijke multiple sclerose (n = 27).

II
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De 114 patiënten ingedeeld naar neuritis optica en multiple sclerose
symptotnatologie

1976
NEURITIS OPTICA

61 13

40

15 25

MULTIPLE SCLEROSE

89

114

Figuur_12.1.

Schematisch overzicht van de 114 onderzochte patiënten. Van de 40

neuritis optica (A) patiënten, gezien na 1976, behoorden binnen 6

jaar 15 tot de multiple sclerose groep (B); zodat 15 patiënten in

beide onderzochte groepen voorkomen. In totaal hadden 28 van de 89

multiple sclerose patiënten ooit een neuritis optica doorgemaakt.

Dit betrof 13 maal een doorgemaakte neuritis optica voor 1976.

Dat de 114 patiënten (inclusief neuritis optica, n = 25) evenredig

over de vier groepen verdeeld zijn, is toeval.

Zoals in hoofdstuk II werd aangeduid, is het voor een studie als

deze, die tot doel heeft met een eenmalig toegepast hulponderzoek

zekerheid te verkrijgen voor het wel of niet aanwezig zijn van

multiple sclerose, niet mogelijk het definitieve bewijs van de

juiste diagnose te leveren door middel van een vervolgonderzoek of

obductie. Om toch tot een ijking van de onderzoekmethoden te ko-

men, kan de clinisch zekere groep patiënten (31) als uitgangspunt

dienst doen. Van de drie overige groepen patiënten (waarschijn-

lijk, mogelijk en neuritis optica) moet het mogelijk zijn om een

meer definitieve uitspraak te kunnen doen, na toepassing van het
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in hoofdstuk IV t/tn X beschreven hulponderzoek, over het al dan

niet aanwezig zijn van multiple sclerose.

12.2. Indeling naar woonplaats, geslacht, leeftijd, ziekteduur en

familiair voorkomen

Het is voor de interpretatie van de verkregen gegevens van belang,

geïnformeerd te zijn over de clinische representativiteit van de

onderzochte 114 patiënten. De onderzochte groep is uiteindelijk

geselecteerd omdat ze ooit, hetzij verwezen hetzij op eigen ini-

tiatief, specialistisch (neurologisch) is gepresenteerd. De fout

negatieve diagnosen zijn daardoor afgevallen. Door een procentuele

vergelijking met recent gepubliceerde clinische studies van West-

Europese multiple sclerose patiënten (Poser 1974/1978; Confavreux

1980; Broman 1981), kan de representativiteit van de onderzochte

114 patiënten worden nagegaan.

Clinische indeling naar geslacht volgens de criteria van McAlpine

van de 89 multiple sclerose patiënten. De in procenten uitgedrukte

getallen worden vergeleken met drie recent gepubliceerde clinische

P$ studies (Poser 1978; Confavreux 1980; Broman 1981). De evenredige

I verdeling van de eigen 89 multiple sclerose patiënten valt daarbij

auteur

Poser

Confavreux

Broman

eigen pat.

multiple

sclerose

neuritis

optica

]aar

1978

1980

1981

1982

1982

n

1271

349

312

89

25

zekei

63%

50%

74%

35%

: waarsc

29%

30%

17%

35%

n. mog

8%

20%

9%

30%

62%% 37%%
61%% 38%%
60 % 40 %

61%% 38%%

68 % 33 %
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Van de 114 patiënten zijn er 65 (57%) afkomstig uit Zuid Limburg

(45 multiple sclerose en 20 neuritis optica); 49 (43%) patiënten

zijn afkomstig uit de omgeving van Utrecht (44 multiple sclerose

en 5 neuritis optica). In totaal werden 70 (61.4%) vrouwen onder-

zocht (53 multiple sclerose en 17 neuritis optica) en 44 (38.6%)

mannen (36 multiple sclerose en 8 neuritis optica). Ook Poser

(1978), Confavreux (1980) en Broman (1981) vinden in hun studies,

met grotere aantallen patiënten, vrouwen vaker aangedaan dan man-

nen (tabel 12.2.). Een duidelijke verklaring hiervoor kan (nog)

niet worden gegeven.

De leeftijd van de 89 multiple sclerose patiënten op het moment van onderzoek

*• f'

50%

37!*-

25 -

vrouwen (n = 53)

RSSSSJ mannen (n = 36)

2 2 13 ,4 13 6 8.
M 7 I

IX) "11

11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

i
61-70

Tabel_12i2i

Er is geen significant verschil in leeftijdsverdeling (kolommen van 10 jaren)

tussen de 36 mannelijke en de 53 vrouwelijke multiple sclerose patiënten op

het moment van onderzoek (toets van Wilcoxon: p = 0.126).
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Van de in totaal 114 patiënten werd 62 (54.3%) maal de diagnose

(neuritis optica of multiple sclerose) gesteld casu quo overwo-

gen voor het vijfendertigste levensjaar. Bij 10 (9%) van de 114

patiënten traden de verschijnselen pas op na het vijftigste le-

vensjaar (2 neuritis optica en 8 multiple sclerose). De jongste

2 patiënten zijn tien jaar (neuritis optica) en vijftien jaar

(multiple sclerose met acute hemiparese).

De leeftijd waarop de eerste verschijnselen van multiple sclerose zich voordeden,

inclusief neuritis optica, bij de 89 patiënten

•'f-

I
•ir .

I;
'S-
f

50%

Ilh-

25 •

vrouwen (n = 53)

mannen (n = 36)

5 •• 2 :;•'

11-20

1 7 [..12:;::

21-30

18 14 12

31-40 41-50 51-60 61-70

Er is geen significant verschil in leeftijdsverdeling (kolommen van 10 jaren)

tussen de 36 mannelijke en 53 vrouwelijke multiple sclerose patiënten met

betrekking tot het moment waarop de eerste klachten van de ziekte zich open-

baarden (toets van Wilcoxon: p = 0.677).

v ;
j
i

\:
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Omdat de 25 neuritis optica patiënten geselecteerd zijn vanwege

een opgetreden neuritis na 1976 worden deze patiënten, voor wat

betreft leeftijdsverdeling en ziekteduur, verder buiten beschou-

wing gelaten. Bij de leeftijdsverdeling van de multiple sclerose

patiënten op het moment van onderzoek en op het moment van het

ontstaan van eerste klachten, blijkt er geen verschil te zijn tus-

sen mannelijke (n = 36) en vrouwelijke (n = 53) multiple sclerose

patiënten (tabel 12.2., tabel 12.3.). Bij de indeling van de 89

multiple sclerose patiënten naar ziekteduur en naar clinische

groepen van McAlpine (1965) behoren de patiënten met de kortste

ziekteduur significant vaker tot de groep met de clinisch minst

zekere diagnose (tabel 12.6.).

Van de 89 multiple sclerose patiënten vermeldden er 15 het voorko-

men van de ziekte in de familie; 12 patiënten hadden een broer of

zus bekend met multiple sclerose en bij 3 patiënten leed een van

beide ouders aan multiple sclerose. Bij deze groep van 15 patiën-

ten met familiaire multiple sclerose bevonden zich 4 patiënten

uit twee verschillende families, te weten een maal een vader en

een dochter en een maal twee zussen. Het procentuele voorkomen be-

draagt hierdoor in werkelijkheid 15% (13/87). Dit percentage ligt

hoger dan de door McAlpine (1965) gerefereerde percentages, die

varieerden van 2h% tot 12%% met een gemiddelde van 7.4%. In de

groep neuritis optica patiënten (25) kwamen geen familiaire vor-

men van multiple sclerose noch van neuritis optica voor (Ebers

1981).

12.3. Symptomatologie van de onderzochte patiënten

Bij de bespreking van de symptomatologie van de patiënten worden

de neuritis optica patiënten gescheiden van de overige 89 multiple

sclerose patiënten. De cliniek van de 25 neuritis optica patiënten

is verder eenduidig; allen hadden visusklachten aan het linker of

rechter oog op één patient na. Deze maakte in de loop van twee

jaar twee maal een links en rechts gelocaliseerde neuritis optica

door. Op het moment van onderzoek was de visus 10/60 links en

15/60 rechts. Verder werden er bij lichamelijk onderzoek van de 25

neuritis optica patiënten geen tekenen gevonden, die zouden kunnen
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passen bij multiple sclerose.

Van de 89 multiple sclerose patiënten hadden er in totaal 28

(31%%) een neuritis optica in de anamnese. Bij deze 28 patiënten

was de neuritis optica de eerste objectief waarneembare manifesta-

tie van multiple sclerose. Hoewel 17 van de 27 patiënten bij nauw-

keurige anamnese in de jaren voorafgaand aan de neuritis optica,

wêl algemene vage klachten hadden van paraesthesiëen in het gelaat

of in de extremiteiten. De 28, met een neuritis optica debuteren-

de, multiple sclerose patiënten komen overeen met de bevinding van

Poser (1978), die bij een grotere groep van 1271 patiënten in 36%

van de gevallen neuritis optica als eerste teken van een manifeste

multiple sclerose vond. Hoewel Poser (1978) dit niet expliciet

vermeldt, blijkens tebel 12.4., moeten een aantal patiënten ten

txjde van de neuritis optica ook al sensibiliteitsstoornissen heb-

ben gehad, in de groep van 26, tijdens deze studie nieuw aangebo-

den, patiënten manifesteerde zich de neuritis optica vrijwel tege-

lijkertijd bij 3 patiënten met andere objectiveerbare, neurologi-

sche uitvalsverschijnselen.

A ;, Overzicht van de eerste symptomen bij presentatie van multiple

t sclerose bij 89 patiënten vergeleken met enkele percentages van

; Poser (1978) gezien bij 1271 patiënten. Dat beide percentage ko-

j lommen meer dan 100% zijn komt door het feit, dat enkele patiën-

ten debuteerden met meer dan een symptoom. ;

beginsymptomen eigen patiënten (89) Poser (12 71) .

paresen v/d extremiteiten 41 (46 %) 43% '*

neuritis optica 20 (22%%) 36%

dubbelbeelden 17 (19 %) 13%

ataxie 8(9%)

paraesthesiëen 44 (49 %) 41% j

blaasfunctiestoornissen 1 (1% %) j

hersenzenuw afwijkingen 1 (1% %) 7% ]

1
1
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De leeftijd waarop neuritis optica optrad varieerde van 0 tot 55

jaar in de totaal onderzochte groep. Vijftig procent van de neu-

ritis optica patiënten kreeg deze aandoening voor het 30 jaar.

Overeenkomstig de leeftijd van de beginsymptomen van de groep

multiple sclerose patiënten (89), manifesteerde neuritis optica

zich met een piek tussen het 20e en 40e jaar (tabel 12.3.). Het

aantal jaren tussen neuritis optica en clinisch aantoonbare mul-

tiple sclerose varieerde bij de 27 neuritis optica/multiple scle-

rose patiënten van 0 tot 35 jaar. Twintig van de 27 (77%) kregen

multiple sclerose verschijnselen binnen een periode van 6 jaar na

de opgetreden neuritis optica.

In tabel 12.4. zijn de symptomen weergegeven van de 89 multiple

sclerose patiënten bij de eerste presentatie van het ziektebeeld.

Deze komen procentueel overeen met de 1271, door Poser (1978)

onderzochte, patiënten. Bij de 89 patiënten komen neuritis optica

en dubbelbeelden als eerste symptomen bijna even vaak voor (22^f/o
en 19%). Bij de patiënten van Poser (1978) is dit niet het geval

(36% en 13%); waarschijnlijk vanwege het feit, dat Poser onder de

rubriek neuritis optica ook de patiënten met temporale bleekheid

laat meetellen.

Spastische paresen, als debuterende tekenen van multiple sclero-

se, worden in beide groepen procentueel evenveel gezien. De ten-

dens bestaat, dat paresen meer dan eens het eerste symptoom vor-

men van de op oudere leeftijd beginnende multiple sclerose. Daar-

entegen worden dubbelbeelden en neuritis optica meer gezien bij

de op jonge (adolescente) leeftijd beginnende multiple sclerose

patient. Een bevinding door Broman (3981) eveneens vermeld. Bij

het clinisch vervolgen van multiple sclerose patiënten merkte

Broman op, dat het aantal oculomotorische stoornissen toenam met 'I

het voortschrijden van het ziekteproces. Bij de voor deze studie \

onderzochte patiënten (89) is, vanwege het eenmalige karakter van

het onderzoek, de constatering van Broman (1981) niet na te gaan.

Desondanks dient vermeld te worden, dat 8 van de 10 clinisch

waarneembare internucleaire ophthalmoplegiëen zich voordeden in

de clinisch zekere groep multiple sclerose patiënten (31) ; een

groep met gemiddeld de langste ziekteduur. Bij het overzicht van
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Tabel 12.5.

Clinische symptomatologie van 89 multiple sclerose patiënten op

het moment van onderzoek gerangschikt naar procentueel voorkomen

Poser (1978) exgen patxenten

(n = 1271) (n = 89)

paraesthesiëen extremiteiten

afwezige buikhuidreflexen

paresen in één of beide benen

chronische moeheid

gnostische sensibiliteitsstoornissen

koude onderste extremiteiten

Babinskireflexen

knie-hielproef-stoornissen

blaasfunctiestoornissen

top-neusproe f-s toornis sen

dysdiadochokinese

euphorie

ataxie

nystagmus (horizontaal/rotatoir)

visusklachten (incl. scotomen)

vitale sensibiliteitsstoornissen

nachtelijke krampen in benen

dysarthrie

diplopie in het verleden

paresen in één of beide armen

depres s ivi te i t

gescandeerde spraak

indifferente voetzoolreflexen

slikstoornissen

diplopie

internucleaire ophthalmoplegie

bulbaire spraak

intent ietremoren

trigeminusneuralgie/facialisparese

* inclusief temporale bleekheid

76%

74%

78%

38%

53%

34%

38%

87
83

69

69

64

64

60

57

55

53

47

47

39

37

36

33

32

28

24

24

21

20

16

14

12

10

9

8

2

(98%)

(93%)

(78%)

(78%)

(72%)

(72%)

(67%)

(64%)

(62%)

(60%)

(53%)

(53%)

(44%)

(42%)

(40%)

(37%)

(36%)

(31%)

(27%)

(27%)

(24%)

(22%)

(185È)

(16%)

(13%)

(11%)

(10%)

( 9%)

( 2%)
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de symptomatologie van de 89 multiple sclerose patiënten op het

moment van onderzoek (tabel 12.5.) klaagden er relatief weinig

over visusverlies (36/89, 40%) , terwijl Poser 66% visusklachten

noteerde en Broman visusklachten waarnam zowel bij mannen als

bij vrouwen in 40 tot 80% van de gevallen afhankelijk van de 1

leeftijd waarop de ziekte begon. Dit is waarschijnlijk te wijten

aan het feit, dat de voor deze studie onderzochte multiple scle-

rose patiënten tot een vrij 'jonge' groep behoorden (tabel 12.6.).

Zoals in hoofdstuk II vermeld, wordt de nervus opticus bij het

vorderen v?n het ziekteproces veelvuldiger aangedaan. Wellicht

dat dit laatste de procentuele verschillen tussen de onderzochte

groep en de groepen van Poser en Broman verklaart. Dit omdat

beide onderzoekers voornamelijk oudere en voor het merendeel ze-

kere patiënten hebben onderzocht (tabel 12.5.).

Het clinisch verloop van multiple sclerose, voor zover na te

gaan, was in 40 van de 89 gevallen chronisch progressief; 46 van

de 89 patiënten hadden Schübe zónder remissies. Van deze in to-

taal 49 patiënten wisselde het aantal Schübe van twee (11 patiën-

ten) tot vijftien ( één patient). Bij 21 van de 49 patiënten tra-

den de Schtibe met een tussenliggende periode van een jaar op, bij

28 van de 49 met tussenliggende perioden \.ran meerdere jaren.

In de anamnese vermeldden: 3 patiënten een, als kind doorgemaakte,

poliomyelitis; 12 patiënten een virale hepatitis, die zij door-

maakten in een periode voor het ontwikkelen van multiple sclerose.

Twee patiënten hadden positieve lues-reacties (Kolmer, Reiter,

F.T.A., T.P.H.A.) in serum, die niet door promiscuïteit konden

worden verklaard. Een patient kreeg multiple sclerose klachten in

aansluiting aan een S.L.E. exacerbatie. Een andere patient ver-

toonde, in de periode inmiddellijk voorafgaand aan de optredende

multiple sclerose, een acute cardiologische decompensatie ten ge-

volge van een myopathie met antilichamen tegen hartspierweefsel.

12.4. De classificatie van de 89 multiple sclerose patiënten

In hoofdstuk III is een overzicht gegeven van enkele clinische

indelingswijzen van multiple sclerose.
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In het "Symposion on Multiple Sclerosis Services Functional

Disability Ratings" in Stockholm (1980) werden niet alleen inde-

lingen naar clinische vorm en symptomatologie gepresenteerd, maar

ook enkele classificatiewijzen waarbij met sociale en economische

factoren rekening werd gehouden. De classificatiemethoden zijn ge-

bruikt om voorspellingen te kunnen doen over de, in het verloop

van de ziekte, te verwachten invalidering. De uitspraken met

betrekking tot de prognose van multiple sclerose variëren.

De clinische indeling van de 89 multiple scleroae patiënten naar

de criteria van McAlpine en de ziekteduur op moment van onderzoek

Y

50.

37%

0-5

E53 clinisch zeker (n=31)
ISKI

|]ijj clinisch waarschijnlijk (n=31)

Fl clinisch mogelijk (n=2 7)

?•

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-ev jaren

Tabel 12.6.

Bij de indeling van de i>9 multiple sclerose patiënten naar ziekte-
duur (kolommen van 5 jaren) op het moment van onderzoek, blijken
de patiënten met de langste ziekteduur significant de meest zekere
clinische diagnose te hebben (correlatie coëfficiënt r » 0.40; p =
0.001) .
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McAlpine (1965) voorspelde een fatale afloop van de ziekte, na het

stellen van de diagnose, vaak nog binnen 10 jaar. Terwijl Bauer

(1981) daarentegen 30% van de 1866 patiënten geheel of gedeelte-

lijk in het arbeidsproces werkzaam vond na een ziekteduur van 20

jaar.

De clinische indeling van de 89 multiple sclerose patiënten naar de

criteria van McAlpine en de invaliditeitsschaal van Kurtzke (1 tot 9)

BJ3 clinisch zeker (n=31)

50 E3 clinisch waarschijnlijk (n=31)

Q clinisch mogelijk (n=27)

25 -

12J5.

T a b e l _ 1 2 i 7 i

Bij de indeling van de 89 multiple sclerose patiënten naar zowel clini-

sche diagnose als invaliditeitsschaal van Kurtzke, blijkt de invalidi-

teit significant toe te nemen naarmate de zekerheid van de clinische

diagnose meer vaststaat (correlatie coëfficiënt r = 0.80; p = 0.0001).

Het in 1961 door Kurtzke geïntroduceerde invaliditeitsscoresysteem

(0 tot 10), wordt in vele studies met betrekking tot clinische

evaluatie gebruikt. Toch zijn in dit systeem niet alle symptomen

onder te brengen, zodat verschillende interpretaties van het sco-

ringssysteem in gebruik zijn. Een eenmalig puntensysteem voor het

bepalen van de mate van invaliditeit bij multiple sclerose patiën-

ten heeft als nadeel, dat de wisselingen in ernst van de symptomen.

\
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Ti zoals die per individu kunnen optreden, niet goed in de beoorde-

ling worden betrokken (Kelly 1980).

In hoofdstuk II werd gesteld, dat de zekerheid omtrent de diagnose

• ' multiple sclerose toeneemt naarmate de ziekte langer bestaat. In

( I tabel 12.6. zijn de patiënten ingedeeld volgens de criteria van

h McAlpine en gerangschikt naar de ziekteduur (kolommen van 5 jaar).

/ \ Er is een significante correlatie tussen de mate waarin de clini-

sche diagnose vaststaat en de duur van de ziekte (correlatie-coëf-

ficiënt (r) = 0.40; p = 0.001).

De indeling van de patiënten volgens de criteria van McAlpine

(1965) in relatie met de invaliditeitsschaal van Kurtzke (1961)

laat zien, dat er significant meer clinisch zekere patiënten tot

de groep met de hoogste Kurtzke schaal behoren (23/31), terwijl in

de clinisch mogelijke groep het merendeel van de patiënten tot de

lage schaal 0 t/m 2 behoren (23/27) . Bij de waarschijnlijke multi- -j

ple sclerose groep zijn er twee pieken, te weten rondom schaal 3

en rondom schaal 7 (tabel 12.7.j correlatie-coëfficiënt (r) =

0.80; p = 0.0001).

12.5. Conclusies

1. In de totale groep van 114 onderzochte patiënten is de verde-

ling tussen mannen en vrouwen 1 : 1.5. Deze verdeling geldt

I zowel voor de multiple sclerose (89) als voor de neuritis opti-

|f ca (25) patiënten en is ook gezien door anderen (Poser 1978;

I Confavreux 1980; Broman 1981).

'"••, De mannen en vrouwen onderscheiden zich niet met betrekking tot

' de leeftijd op het moment van onderzoek en het optreden van de
: eerste verschijnselen. ,»;

| 2. In vergelijking tot enkele recente West-Europese clinische stu- 4-

^ dies betreffende multiple sclerose (Poser 1978; Confavreux

'%, 1980; Broman 1981), is er geen duidelijk procentueel onder-

%, scheid in symptomatologie tussen de 89 onderzochte patiënten en

.*• de patiënten uit de drie genoemde studies. Derhalve mogen de 89
f

* patiënten als representatief voor de populatie West-Europese

multiple sclerose patiënten worden gezien.

\ 3. De patiënten met de clinisch meest zekere diagnose (McAlpine
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1965), hebben significant de langste ziekteduur en de ernstig-

ste invaliditeit. Deze bevinding rechtvaardigt een studie als

deze, waarmee naar methoden gezocht wordt om de diagnose in

een vroeg stadium (korte ziekteduur, geringe invaliditeit)

vast te stellen.

4. In de onderzochte groep vermeldden 96% van de patiënten paraes-

thesiëen. Een dergelijk hoog percentage is niet in de genoemde

drie clinische studies terug te vinden (Poser 1978; Confavreux

1980; Broman 1981).

t
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Hoofdstuk XIII

DE RESULTATEN VAN HET AANVULLEND ONDERZOEK

BIJ 89 PATIËNTEN MET MULTIPLE SCLEROSE

13.1. Inleiding

De in hoofdstuk IV t/m X beschreven onderzoekmethoden zijn in

hoofdstuk XI naar functie gerangschikt. Het liquor onderzoek valt

vanwege het louter cytologisch en biochemisch karakter buiten het

bestek van een anatomisch model. De overige methoden van onder-

zoek (röntgenologisch en neurophysiologisch) zijn beide in staat

afwijkingen, gelocaliseerd in het centraal zenuwstelsel, aan te

tonen; ook daar waar deze (nog) niet tot clinische symptomen hab-

ben geleid. Echter ze verschillen onderling zodanig, dat ze niet

met elkaar vergeleken kunnen worden. De onderzoeksresultaten zul-

len daarom per methode worden besproken.

Bij het vaststellen van de waarde van een diagnostische test,

moeten de verkregen bevindingen vergeleken kunnen worden met de

oorspronkelijke clinische symptomen. Door gebruikmaking van de

Kurtzke schaal van functionele neurologische systemen, kunnen de

clinische en de door middel van het aanvullend onderzoek verkre-

gen gegevens goed met elkaar vergeleken worden. Het is hierbij

van belang na te gaan, in hoeverre het betreffende gerichte on-

derzoek een bevestiging geeft van een clinisch, reeds veronder-

steld, letsel; of dat de nieuwe gegevens van dusdanige aard zijn,

dat ze een niet verwacht letsel in het centraal zenuwstelsel aan

het licht brengen.

Naast de relatie met de cliniek wordt nagegaan, in hoeverre er

verband is tussen de afwijkende bevinding enerzijds en de ernst

en de geschatte localisatie van de aandoening per individuele pa-

tient anderzijds. Voor het stellen van de diagnose in de vroege

fase van het ziektebeeld zijn die onderzoekmethoden van beteke-

nis, die voor zover gebleken niet met de ziekteduur en de ernst

geassocieerd zijn.
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13.2. Het liquor onderzoek

13.2.1. De liquor bevindingen bij de 89 patiënten

Van de 89 multiple sclerose patiënten werd in 36 gevallen ongese-

lecteerd recent liquor onderzoek, per lumbaalpunctie, verricht

(13.2.2.). Van de overige 53 patiënten werden de liquor gegevens

verzameld uit ontslagbrieven of clinische statussen (tabel 13.1.).

Het merendeel van de patiënten had een normaal totaal liquoreiwit

van max. 0.45 g/l; slechts 13 (15%) patiënten hadden een hoger

liquoreiwitgehalte. Bij 37 van de 89 patiënten werd een lympho-

cyten aantal van meer dan 20/3 gevonden. Bij de 89 patiënten was

er 78 maal (88%) sprake van een verhoogd liquor igG-gehalte. Bij

2 van de 89 patiënten, zonder verhoogd IgG, werd melding gemaakt

van afwijkende, voor multiple sclerose verdachte, goudsolcurven.

Van de 9 resterende patiënten, zonder verhoogd IgG, werd bij 6

patiënten liquor onderzocht met behulp van de iso-electric focu-

sing techniek. Hierbij werden in 3 gevallen vier tot zes extra

liquor IgG-banden in het hoog alcalische milieu aangetroffen, die

niet in het serum werden waargenomen. Ondanks het normale totaal

IgG-gehalte kunnen de banden worden opgevat als een aanwijzing

voor intrathecale (rest) IgG-synthese.

De liquoranalyse technieken bij de 53 niet voor deze studie op-

nieuw onderzochte patiënten, betroffen voor het merendeel (39/53)

Mancini (of Laurell) IgG-bepalingen in combinatie met agar-(gel)-

electrophorese en twee maal goudsolcurven. Bij 12/53 patiënten

was de gebruikte techniek niet te achterhalen (in deze gevallen

werd er meestal alleen melding gemaakt van al dan niet verhoogd

IgG). Bij de indeling volgens de McAlpine criteria, blijkt er

geen significant verschil te zijn in absoluut gevonden aantallen

liquor IgG-gehalten tussen de groepen onderling. Wel is dit het

geval voor het aantonen van extra IgG-banden (tabel 13.1.). Bij

55 van de 89 (61%) patiënten werden de liquor afwijkingen gecon-

stateerd bij het eerste liquor onderzoek. Omdat de tijdstippen en

de methoden van onderzoek-te zeer verschillen, zijn hier verder

geen statistische bewerkingen verricht. Bij de 36 patiënten waar-

bij wel liquor onderzoek recent werd uitgevoerd in éénzelfde la-

boratorium (Leiden), heeft statistische bewerking zin.
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De verzamelde liquor gegevens bij de totale groep van 89 multiple sclerose

patiënten ingedeeld volgens de criteria van McAlpine

W
clinisch zeker {n = 31)

;>&•> clinisch waarschijnlijk (n = 31)

100%

75-

50-

25-

clinisch mogelijk (n = 27)

fcsssss
33SB

11
517-

•?P; 23

EIWITGEHALTE

hoger dan 0.45

Tabel 1 3 . 1

CELAANTAL

meer dan 20/3

IgG-GEHALTE

verhoogd

IgG-BANDEN

bij electroph.

De absolute en procentuele bevindingen van het liquor onderzoek bij de

totale groep van 89 patiënten met multiple sclerose zijn samengesteld

uit oude gegevens (n=53) en gegevens verkregen door middel van recent

liquor onderzoek (n=36). Tussen de drie clinische McAlpine groepen is

met betrekking tot de parameters eiwitgehalte, pleiocytose en het IgG-

gehalte geen verschil waar te nemen (coets van Wilcoxons p = 0.80, p =

0.35 en p = 0.80). De tendens voor het aantonen van meer extra igG-

banden bij de patiënten met clinisch de geringst zekere diagnose is

wel significant (toets van Wilcoxon: p = 0.015).
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13.2.2. Het recente liquor onderzoek bij 36 van de 89 patiënten

j. Bij de 36 patiënten, waarvan ten tijde van het onderzoek liquor

; kon worden geanalyseerd, werden de volgende specifieke technieken

f.' toegepast:

f 1. quantitatieve Ig6-bepaling volgens Mancini;

;• 2. qualitatieve IgG-bepaling met behulp van immuno-electrophorese

en iso-electric focussing (figuur 13.1.).

: Daarnaast werd er bij iedere patient het totaal eiwitgehalte be-
5 paald en vond er een lymphocyten telling plaats, naar plasmacel-

len werd niet gezocht. Plasmacellen worden slechts bij 5% van de

r multiple sclerose patiënten waargenomen (Bots 1982; Koetsier 1982;

I persoonlijke mededelingen).

Bij de clinische indeling van de patiënten (McAlpine) zijn er,

evenals in de totale groep van 89 (tabel 13.1.), geen essentiële

verschillen in geconstateerde liquor afwijkingen per groep (tabel

13.2.). In totaal hebben 3 van de 36 patiënten bij ieder van de

drie verschillende bepalingsmethoden, geen enkele aanwijzing voor

intrathecale IgG-synthese (het aantal lymphocyten bij deze 3 pa-

tienten was resp. 20/3, 9/3 en 0/3). Acht patiënten bleken extra

?' banden te hebben bij het iso-electric focusing onderzoek, terwijl

\. er met behulp van immuno-electrophorese geen oligoclonale respon-

i sie kon worden aangetoond. Met het iso-electric focusing onder-

| zoek werd in enkele gevallen meer dan twintig extra IgG-banden

I aangetroffen (één patiënte, mogelijk, had zelfs dertig extra ban-

| den). Bij de vermelde 8 patiënten met normale immuno-electropho-

ï rese maar afwijkende iso-electric focusing, liet de laatstgenoem-

; de techniek een relatief klein aantal (2 tot 5) extra IgG-banden

: zien. Het aantal extra banden lag hoger bij die patiënten waarbij

| beide onderzoekmethoden afwijkend waren. Uit tabel 13.2. blijkt,

} dat het liquor onderzoek geen duidelijk onderscheid maakt tussen

I de drie clinische groepen.

De liquor afwijkingen werden vergeleken met de activiteit van of

mate van invalidering door de ziekte. Vijf patiënten bevonden

zich op het moment, dat een lumbaalpunctie werd verricht noch in

een actieve fase van de ziekte noch hadden zij , door de ziekte

veroorzaakte, lichamelijke beperkingen. Zij meldden zich vrijwil-
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100%

Bevindingen van het recent liquor onderzoek bij 36 van de 89 patiënten

met multiple sclerose ingedeeld volgens de criteria van McAlpine

clinisch zeker (n = 10)

:;X;X| clinisch waarschijnlijk (n = 13)

clinisch mogeli^K (n =• 13)

8 S L2x: 10

1

1
1aas

i.8.

• : • : • : • :

: • : • : • : •

• : • : • : • :

7

CELAANTAL

meer dan 20/3

Tabel 13.2.

IgG-GEHALTE

verhoogd

ISO-ELECTRIC

extra banden

IMMUHO-EL.

oligoclonaal

NORMAAL

Het liquor onderzoek bij 36 patiënten met multiple sclerose verricht ten

tijde van het onderzoek, laat geen significante verschillen zien tussen de

drie clinisch ingedeelde groepen (McAlpine; toets van Wilcoxon: p = 0.80;

p = 0.90; p = 0.90; p'= 0.20).

lig voor hernieuwd liquor onderzoek. Juist bij hen werden de

hoogste IgG-indexen gevonden (2.59, 2.73, 1.56, 1.33, 1.00) met

resp. 16, 23, 14, 13 en 30 extra banden. Vijf andere patiënten

met een Kurtzke schaal van 1 tot 2, hadden IgG-indexen hoger

dan 1.05 met extra IgG-banden tussen 14 en 21.

Bij 5 patiënten in een eindstadium van de ziekte, aangetroffen

in een verpleegtehuis, werden geen of geringe igG-afwijkingen

aangetoond. Deze waarnemingen, met elkaar in verband gebracht,

roepen twijfels op over de waarde van de IgG-gehalte bepaling
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als maatstaf voor de activiteit van de ziekte en het evalueren

van medicamenteuze therapieën. Dit omdat er een discrepantie kan

bestaan tussen ernst van clinische symptomen en 'ernst' van li-

quor afwijkingen (hoofdstuk IV).

Een verhoogd igG-quotiënt hoeft niet altijd een verhoogde igG-

index in te houden. Evenzo kunnen er extra igG-banden worden

waargenomen zonder dat het liquor IgG-gehalte is verhoogd. Sta-
2

tistisch (x -toets) is er een significante associatie tussen de
parameters pleiocytose (meer dan 20/3), verhoogde IgG-index (van-

af 1.00) en het aantal extra banden (meer dan 12; tabel 13.3.).

If It fff ff ••7

Figuur 13.1.

Liquor iso-electric focusing bij 4 patiënten (1 = liquor; 2 - serum):

a. mogelijke multiple sclerose (40 jr) met lichte parese linker been (IgG-

. index 1.00),

B. acute gedissemineerde leuco-encephalitis (15 jr; IgG-index 0.34),

C. mogelijke multiple sclerose (29 jr) met twee jaar voor het onderzoek

loopstoornissen; momenteel geen klachten (IgG-index 2.59),

D. waarschijnlijke multiple sclerose (18 jr) met een eerste Schübe, atac-

tisch looppatroon, moeheid, intentietremor en parese linker arm (IgG-

index 0.69).
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Enkele associaties tussen verschillende liquor parameters geconstateerd

bij het recent liquor onderzoek van 36 multiple sclerose patiënten

VERHOOGDE IgG-INDEX VERHOOGDE IgG-INDEX

c

E 0-20

+

12

4

5

IS

G

B

N
D
E
N

12ev

0-12

+

4

-

1

20

CELLEN meer dan 20/3

12 ev

0-12

+

10

6

-

2

18

p = 0.0090

Tabel 13.3

p = 0.0001 p = 0.0035

Bij de 36 patiënten met recent liquor onderzoek bestaat er een signifi-

cante onderlinge associatie tussen de liquor parameters: celaantal (meer

dan 20/3), IgG-index (hoger dan 1) en het aantal extra igG-banden (meer

dan 12) aangetoond met behulp van iso-electric focusintj (x -toets) .

Bij 4 patiënten werd het iso-electric focusing onderzoek op korte

termijn herhaald, omdat de symptomen bij het eerste onderzoek

niet goed als derayeliniserend proces konden worden geduid. Deze

patiënten werden in de tussenliggende periode niet behandeld met

immunosupprr'-siva of cytostatica? desondanks traden er wijzigin-

gen op in IgG-index en aantal IgG-banden (tabel 13.4.).

f
i

1

l

Tabel 13.4.

patient

M.

M.

F.

F.

F.

0.30

0.46

0.77

0.88

0.89

leeftijd

60 jr.

26 jr.

31 jr.

15 jr.

47 jr.

cliniek

waarsch.

mogelijk

mogelijk

waarsch.

waarsch.

le onderzoek
index

0.79

0.51

1.11

0.34

2.22

banden

12

14
5

5

23

2 onderzoek
index

0.77

0.83

1.41

0.34

0.45

banden

16

16

20

2

25

Bij patiënte F. 0.88 nam de 'ernst' van de liquor afwijkingen af
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op het moment, dat het ziektebeeld verergerde (hemiparese).

Hoewel de aantallen te klein zijn om absolute uitspraken te kun-

nen doen zijn ze in strijd met de, door Johnson (1977) geuite,

gedachte, dat het igG-bandenpatroon bij patiënten met multiple

sclerose een gedurende het leven constant fenomeen zou zijn on-

afhankelijk van het IgG-niveau.

13.2.3. Conclusies liquor onderzoek

1. Het liquor onderzoek discrimineert niet tussen de groepen

zekere, waarschijnlijke of mogelijke multiple sclerose. De

totaal score liquores, passend bij een demyeliniserend proces,

is 85 tot 90% in de onderzochte groep patiënten (n = 89 en n =

36).

2. Van de twee hier toegepaste electrophoretische technieken is

er een tendens, dat het iso-electric focusing onderzoek meer

multiple sclerose patiënten kan aanwijzen dan de immuno-elec-

trophorese techniek

3. Er is een significante afhankelijkheid tussen pleiocytose, IgG-

index en aantal extra banden. Desondanks kunnen igG-banden

worden gezien zonder dat er een verhoogd liquor igG-gehalte is

waargenomen (n = 36).

4. De indruk bestaat, dat er een omgekeerde relatie is tussen

'ernst' van de liquor bevindingen enerzijds en de activiteit

of de mate van invaliditeit van de ziekte anderzijds (n = 36).

5. Het IgG-bandenpatroon (iso-electric focusing techniek) is

waarschijnlijk geen constant blijvend fenomeen gedurende het

ziekteverloop van de individuele patient (n = 4).

13.3. Het neurophysiologisch onderzoek

13.3.1. Het V.E.R. onderzoek

Bij alle 89 patiënten met multiple sclerose werd V.E.R. onderzoek

uitgevoerd met behulp van de schaakbordpatroon-omkeringsstimula-

tis methode (hoofdstuk V). Bij de beoordeling van genoemd onder-

zoek werd alleen naar latentietijden gekeken en verder niet naar

vorm of amplitudo.

i
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In totaal is er geen verschil tussen de drie clinische groepen

bij hervinden van een afwijkende V.E.R. (tabel 13.5.). Het aan-

tal afwijkende V.E.R.'s l igt in de zekere groep patiënten procen-

tueel lager dan in de gerefereerde literatuur (hoofdstuk V, tabel

5.1.).

De latentietijd vertragingen van het V.E.R. onderzoek, zoals gevonden
bij 89 patiënten met multiple sclerose ingedeeld naar McAlpine

100%

75-

50-

25-

clinisch zeker (n = 31)

clinisch waarschijnlijk (n = 31)

clinisch mogelijk (n = 27)

:8>:-' 4

LI- VERTRAAGD RE- VERTRAAGD Ll/RE VERTRAAGD TOTAAL AFW.

De V.E.R. bevindingen bij 89 patiënten met multiple sclerose zijn weerge-

geven met opsplitsing naar linkszijdig, rechtszijdig en beiderzijds gelo-

caliseerd zijn van de gevonden afwijking. Er is geen significant onder-

scheid tussen de drie clinische groepen met betrekking tot. het links of

rechts voorkomen van de afwijking. Wel is er een significant verschil

tussen de clinische groepen met betrekking tot het beiderzijds afwijkend

zijn van 6« V.E.R. (toets van Wilcoxoii: p = 0.038) . Het geen significant

verschil is er tussen de drie groepen uitgaande van het totaal aantal

gevonden afwijkingen (p = 0.080).
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Alleen Peinsod (1975) vermeldt een vergelijkbaar percentage (68%)

V.E.R. afwijkingen. Wellicht dat het criterium om in deze studie

de P 100 als afwijkend te beschouwen te hoog ligt (hoofdstuk V).

Er is geen significante relatie tussen een afwijkende V.E.R. en

de ziekteduur (meer dan 10 jaar) . Bij de patiënten met een lange-

re ziekteduur werden meer afwijkingen gevonden (63%) dan bij de

patiënten met een ziekteduur van minder dan 10 jaar (50%).

Er is een procentueel onderscheid in de V.E.R. afwijkingen tussen

de groep patiënten mét en de groep patiënten zónder doorgemaakte

neuritis optica (74% resp. 62%). Deze is echter niet significant

(p = 0.08). De geuite of clinisch waarneembare visusklachten as-

sociëren wél significant met afwijkende V.E.R. bevindingen (p =

0.015; tabel 13.6.).

Het V.E.R. onderzoek in relatie met enkele clinische parameters

V.E.R.

Z.DUUR

NEURITIS

VISUS

= visual evoked respon

= ziekteduur

= neuritis optica

= visusklachten

V.E.R. V.E.R. V.E.R.
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u
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19
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+
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32

-

7

30

p = 0.080

I +

u
s

+

27

25

-

9

28

0.015p = 0.350

Tabel 13.61

Het V.E.R. onderzoek vertoont een significante associatie met zowel de

anamnestisch meegedeelde neuritis optica als de door de patient zelf aan-

geven visusklachten(inclusief scotomen). Bij toename van de ziekteduur is

er een niet significante tendens naar meer geregistreerde V.E.R. latentie-

tijd vertragingen (x2-toets)

\

Bij 33 van de 62 patiënten zonder doorgemaakte neuritis optica en

bij 25 van de 53 patiënten zonder evidente visusklachten worden

toch V.E.R. latentietijd vertragingen gevonden. Daardoor kan
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gesteld worden, dat bij minimaal eenderde van de totale groep pa-

tienten (89) het V.E.R. onderzoek asymptomatische letsels in het

optische systeem heeft kunnen aantonen. Echter bij 7 patiënten

;,;. met anamnestisch een neuritis optica kon het V.E.R. onderzoek het

>' verwachte letsel in het optische systeem niet (meer) bevestigen.

if Van de totale groep van 89 multiple sclerose patiënten hadden er

f 28 (31%) clinisch geen symptomatologische of silent plaques in

i het optische systeem.

13.3.2. Bevindingen van het gecombineerd hersenstam onderzoek bij

de patiënten ingedeeld volgens de criteria van McAlpine

Van het hersenstam onderzoek (hoofdstuk VI t/m IX) kon de masse-

terreflex slechts bij 45 patiënten (Zuid Limburg) worden geregi-

streerd. Bij deze 45 patiënten vertoonden oogknipreflex en mas-

seterreflex een significante afhankelijkheid (p = 0.001). In de

overzichtstabel (tabel 13.7.) is de masseterreflex, vanwege de

overzichtelijkheid, niet opgenomen. De internucleaire ophthalmo-

plegiëen (I.N.O.) werden electro-oculographisch vrstgelegd

(hoofdstuk IX).

Het valt op dat, indien de patiënten clinisch ingedeeld worden

volgens de criteria van McAlpine, de afwijkende S.S.E.R. (N 20 -

N 14, nervus tnedianus) in alle clinische groepen het hoogst

f scoort (totaal 63/89 = 71%). Vergelijkbare afwijkende percentages

I vonden Trojaborg (1979) en Kjaer (1980, hoofdstuk VII). De bete-

/; kenis van deze score moet niet worden overschat, omdat de S.S.E.R. ;

afwijkingen significant associëren met de, bij lichamelijk onder- ;

zoek waarneembare, sensibiliteitsstoornissen (Kurtzke 2 tot 5; >

e tabel 13.8.). De S.S.E.R. afwijkingen associëren significant met

|i beide gestoorde sensibele qualiteiten. Voor de gnostische sensi- 'A

I biliteit is dit iets duidelijker dan voor de vitale sensibiliteit.

|; Uitgaande van de clinisch goed objectiveerbare sensibiliteits -

i» stoornissen (Kurtzke 2 tot 5), geeft het S.S.E.R. onderzoek bij

•| 21 van de 89 (24%) patiënten aanvullende informatie over silent ."'i

»' plaques. Bij 7 van de 89 (8%) patiënten konden de clinische sen- I

'2 sibiliteitsstoornissen door het S.S.E.R. onderzoek niet worden

bevestigd (tabel 13.8.).
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De A.B.E.R. wordt in tabel 13.7. in een minder groot aantal van de

gevallen afwijkend gevonden dan de S.S.E.R.; vooral Lij de cli—

nisch zekere groep (24/31 = 77%). Bij de clinisch waarschijnlijke

groep patiënten is nauwelijks en bij de clinisch mogelijke groep

geen verschil tussen geregistreerde S.S.E.R. en A.B.E.R. afwij-

kingen. De A.B.E.R. bevindingen bij de totale groep van 89 patiën-

ten zijn goed vergelijkbaar met de gegevens uit de literatuur

(hoofdstuk VI, tabel 6.4.).

De neurophysiologische hersenstam afwijkingen bij 89 patiënten met

multiple sclerose ingedeeld volgens de criteria van McAlpine

100%

75-6

50-i

2S-B

clinisch zeker (n = 31)

clinisch waarschijnlijk (n = 31)

clinisch mogelijk (n = 2 7)

12 12

A.B.E.R.

Tabel 13.7.

S.S.E.R. OOGKNIPR. I.N.O./E.O.G.

Bij het neurophysiologisch hersenstam onderzoek is het mogelijk met be-

hulp van de vier onderzoekmethoden (A.B.E.R., S.S.E.R., oogknipreflex,

electro oculographische internucleaire ophthalmoplegie) telkenmale een

significant onderscheid te maken tussen de drie clinische groepen van

McAlpine (toets van Wilcoxon: p = 0.010; p = 0.0001; p = 0.004; p = 0.001).
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Bij de beoordeling van de oogknipreflex zijn asymmetriëen van

meer dan 5 msec. (R. responsie) en meer dan 10 msec. (R_ respon-

sie) als afwijkend meegerekend; dit naast de vertragingen van

drie maal de standaard deviatie. Daardoor is de score afwijkende

oogknipreflexen (R. en R») bij de hier gepresenteerde patiënten

hoger dan in enige voorheen gerefereerde studie (hoofdstuk VIII,

tabel 8.3.).

De electro-oculographisch geregistreerde internucleaire ophthal-

moplegiëen, als uiting van aandoeningen in de fasciculus longitu-

dinalis medialis, vormen slechts een klein percentage, van de neu-

rophysiologisch vaststelbare hersenstam afwijkingen (29/89 = 33%).

Dit geringe aantal afwijkingen dient niet te worden onderschat,

omdat er slechts 10 van de 29 clinisch duidelijk waarneembaar

waren (hoofdstuk XII, tabel 12.5.).

Vergelijking tussen clinisch objectiveerbare sensibele parameters en

neurophysiologische S.S.E.R. afwijkingen bij de 89 patiënten.
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De relatie tussen clinisch geconstateerde sensibiliteitsstoornissen en

N20-B14 latentietijd vertragingen. De ernst (Kurtzke 2 tot 5) is duidelijk

geassocieerd met de waargenomen S.S.E.R. afwijkingen. Tevens is er geen

onderscheid tussen vitale en gnostische sensibiliteitsstoornissen in

relatie met het S.S.E.R. onderzoek (x -toets).

De vier neurophysiologische hersenstam onderzoekmethoden hebben

alle de neiging bij patiënten met clinisch objectiveerbare her-

senstam afwijkingen (Kurtzke 2 tot 5), meer letsels aan te tonen

dan bij patiënten zonder clini-'<vhe stamverschijnselen. Dit is me-

de in overeenstemming met eerdere bevindingen van Kimura (1975),
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Robinson en Rudge (1977/1980), Lacquiniti (1979), Chiappa (1980).

De waargenomen tendens is echter niet significant voor de A.B.E.R.

en de S.S.E.R. en net significant voor de oogknipreflex. De sig-

nificante associatie tussen internucleaire ophthalmoplegiëen en

clinisch evidente hersenstam verschijnselen i<3 anatomisch niet

verwonderlijk. Dat de S.S.E.R. het minst associeert met de her-

senstam verschijnselen (tabel 13.9.) komt wellicht door het feit,

dat deze responsie neurophysiologisch gezien het minst specifiek

aan de hersenstam functie gebonden is (hoofdstuk VII). Alleen de

lemniscus medialis verloopt voor het grootste deel binnen de her-

senstam.

Van de hersenstam onderzoekmethoden toont het A.B.E.R. de meeste

asymptomatische letsels. Bij de S3 patiënten zonder evidente her-

senstam verschijnselen was de A.B.E.R. in 35 (66%) gevallen af-

wijkend. Associaties tussen de hersenstam onderzoekmethoden on-

derling worden in 13.3.5. besproken.

13.3.3. Het gecombineerd hersenstam onderzoek in relatie met de

ziekteduur en de ernst van de aandoening

Om de relatie tussen de ziekteduur en een afwijkend hersenstam

onderzoek weer te geven, zijn de 89 multiple sclerose patiënten

ingedeeld naar ziekteduur in perioden van vijf jaar. Ruim de

helft van de patiënten (52/89 = 58%) heeft een ziekteduur korter

dan 10 je.ar. Procentueel neemt het aantal gevonden neurophysiolo-

gische hersenstam afwijkingen met de ziekteduur toe. Dit geldt

significant voor drie van de vier gebruikte methoden (A.B.E.R.:

p = 0.0001; S.S.E.R.: p = 0.004 en de oogknipreflex: p = 0.013).

De internucleaire ophthalmoplegie is onafhankelijk van de ziekte-

duur (p = 0.500). Eenzelfde tendens vertonen de patiënten, indien

ze gerangschikt worden naar de mate van invaliditeit veroorzaakt

door de aandoening. Voor de indeling is de 'Disability States

Scale' van Kurtzke gebruikt. Zowel A.B.E.R. als S.S.E.R. en in-

ternucleaire ophthalmoplegie afwijkingen worden significant vaker

gevonden naarmate de invaliditeit (ernst) van de ziekte toeneemt,

ofwel, naarmate er meer vitale systemen van het centraal, zenuw-



r- \

Vergelijking tussen clinisoh waarneembare hersenstam verschijnselen en neurophysiologisch

hersenstam onderzoek

A.B.E.R. = auditory brainstem evoked response

S.S.E.R. = somato sensory evoked response

5LTNKREFLEX = oogknip-/orbicularis-ocu.i.: reflex

E.O.G./l.N.O. = electro-oculographische registratie van internucleaire ophthalmoplegie.

A.B.E.R. S.S.E.R. BL XNKREFLEX E.O.G./l.N.O.
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Bij de vergelijking tussen clinische stamverschijnselen en neurophysiologisch hersenstam onderzoek ,

is er een tendens tot het vinden van meer neurophysiologische afwijkingen bij de patiënten met

clinisch evidente stamstoornissen (Kurtzke schaal 2 tot 5). Deze tendens is voor het A.B.E.R. en

het S.S.E.R. onderzoek niet significant, bij de orbicularis-oculireflex registratie net significant

en duidelijk significant voor de electro-oculographisch aantoonbare internucleaire ophthalmoplegie

(x2-toets) .
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s t e l s e l zijn aangetast. De oogknipreflex i s onafhankelijk van de

ernst (p = 0.300; tabel 13.10. en tabel 13.11.) .

Neurophysiologisch hersenstam onderzoek en de ziekteduur bij 89 patiënten

met multiple sclerose

I | ziekteduur 0 tot 5 jaar (n = 34)

ziekteduur 6 tot 10 jaar (n = 18)

ziekteduur 11 tot 15 jaar (n = 14)

ziekteduur 16 tot 20 jaar (n = 12)

ziekteduur langer dan 20 jaar (n = 11)

100

A.B.E.R.

Tabel 13.10.

S.S.E.R. oogknipreflex E.O.G./I.N.O.

't \

Overzicht van het neurophysiologisch hersenstam onderzoek in relatie met

de ziekteduur. De A.B.E.R., S.S.E.R. en de oogknipreflex vertonen een

significante associatie met de duur van de ziekte (p = 0.0001; p = 0.004;

p = 0.013). De electro-oculographisch geregistreerde internucleaire oph-

thalmoplegie toont deze associatie niet (p = 0.50; toets van Wilcoxon).
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Heurophysiologisch hersenstam onderzoek en de ernst van de ziekte (Kurtzke)

bij 89 patiënten met multiple sclerose

Q Kurtzke 0 tot 't (n = 33)

(x] Kurtzke 3 en 4 (n = 19)

EU Kurtzke 5 en 6 (n = 10)

% EU Kurtzke 7 tot 9 (n = 27)

75 .

50 -

25 -

A.B.E.R. S.S.E.R. oogknipre flex E.O.G./I.N.O.

Het neurophysiologisch hersenstam onderzoek vertoont voor de A.B.E.R.,

S.S.E.R. en electro-oculographische registratie van de internucleaire

ophthalmoplegie een significante associatie met de ernst van de aandoening

(p = 0.012; p = 0.0003r p = 0.017). Voor de oogknipreflex is de relatie

niet significant {p = 0.300; toets van wilcoxon).

Ondanks het feit, dat A.B.E.R. en S.S.E.R. beide zeer gevoelig

zijn voor het aantonen van laesies bij multiple sclerose patiën-

ten in het gebied van de hersenstam hebben ze, gezien de afhanke-

lijkheid van ziekteduur en ernst, een geringe betekenis voor de

diagnostiek in de vroege fase van de ziekte.
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; 13.3.4. Het onderzoek van de horizontale saccadische en langzame

i oogvolgbewegingen bij de 89 patiënten

| Horizontale saccadische en langzame oogvolgbewegingen werden bij
1 alle patiënten geregistreerd. De registratiemethode is in hoofd-

; stuk IX beschreven.

| De saccadische latentietijd werd bij een groep van 16 gezonde

proefpersonen bepaald. De latentietijd kon worden vastgesteld op

205 msec, met een standaard deviatie van 22 msec. Deze tijd komt

overeen met bevindingen van andere auteurs (onder andere Carpen-

ter 1977). De latentietijd wordt als vertraagd beschouwd, indien

deze groter is dan de gemiddelde tijd plus drie maal de standaard

deviatie (270 msec). Latentietijd vertragingen werden in totaal

bij 51 van de 89 (57%) patiënten waargenomen (tabel 13.12.).

De snelheid van de saccadische oogvolgbewegingen wordt uitgedrukt

in aantal graden per seconde. De lichtemitterende dioden (L.E.D.)

staan 10 , 20 en 30 naar beide zijden van de boog waarvoor de

patient geplaatst is. De maximale snelheid van de saccadische be-

weging, uitgaande van de plaatsing van de lichtemitterende dioden,

is 22O°/sec. (amplitudo 10°), 300°/sec. (amplitudo 20°) en 400/

sec. (amplitudo 30°).

\ Unilaterale of bilaterale vertraging van de adducerende of abdu-

cerende saccades, mogelijk passend bij een ipsi- en/of contrala-

teraal letsel in het tegmentum pontis, werd slechts bij één (cli-

< nisch zekere) patient waargenomen. Veelvuldiger werd de uni- of

bilaterale internucleaire ophthalmoplegie (29/89 = 33%) gezien :
1 (hoofdstuk X). Het hoogste aantal internucleaire ophthalmople- \

! giëen was aanwezig bij de clinisch zekere groep patiënten (19/

31 = 61%; tabel 13.7.). Van het totaal aantal internucleaire oph- :
i |

• thalmoplegiëen (29) waren er slechts tien clinisch goed waarneem- h

i baar. De meeste clinisch gediagnostiseerde internucleaire oph-

f thalmoplegiëen zijn bilateraal van origine. Met behulp van de

; hier toegepaste, experimentele, electro-oculographische methode :

! werd echter zeven maal een unilaterale ophthalmoplegie geregi-
f *
i streerd. ,?-
't .'

[ Bij het opwekken van langzame oogvolgbewegingen (tabel 13.12.)
werden bij de 89 patiënten twee soorten afwijkingen geconsta-
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teerd:

1. onderbreking van de langzame oogvolgbewegingen door saccades

bij toenemende frequentie (figuur 13.2a.) F

2. asymmetrische oogvolgbewegingen (figuur 13.2b.).

In cumulatieve zin wordt in de onderzochte groep patiënten in een

groot percentage afwijkende oogbewegingen gevonden (clinisch

Het volledige oogbewegingsonderzoek uitgevoerd bij 89 patiënten met

multiple sclerose ingedeeld volgens de criteria van McAlpine

100%
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50-

25-

clinisch zeker (n = 31)

>-\v clinisch waarschijnlijk (n = 31)

clinisch mogelijk (n = 27)
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SACC. LAT.

Tabel 13.12.

SACC. SNELH. SACC. VORM VOLGBEWEGING TOT. AFW.

Het oogvolgbewegingsonderzoek uitgevoerd bij 89 patiënten met multiple

sclerose ingedeeld volgens de criteria van McAlpine, is in staat met be-

hulp van alle parameters, behalve de saccadische vorm, een significant

onderscheid te maken tussen de drie clinische groepen (toets van

Wilcoxon: p = 0.001; p = 0.005; p = 0.700; p = 0.002; p = 0.040).
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zekere: 85%, clinisch waarschijnlijke: 77% en clinisch mogelijke:

60%). Verondersteld wordt, dat in de hemispheren het saccadische

en het horizontale volgsysteem anatomisch gescheiden gelocali-

seerd zijn. Anders is dit in de hersenstam, waar de functionele

structuren van het oogbewegingssyst^em in eikaars nabijheid ver-

lopen. De meeste onderzochte patiënten hebben zowel saccadische

afwijkingen als stoornissen van de langzame oogvolgbewegingen.

Omdat er slechts 4 patiënten waren met alleen volgbewegingsstoor-

nissen mag wellicht worden verondersteld, dat de meeste oogbewe-

gingsafwijkingen in dit onderzoek hun oorzaak vinden in laesies

van de hersenstam. Naast de bevindingen, zoals samengevat in ta-

bel 13.12., werden er bij enkele patiënten oogvolgbewegingen ge-

constateerd, die zouden kunnen passen bij cerebellaire laesies.

Hieronder bevinden zich fixatie-stoornissen, pendulaire nystag-

mus en dysmetriëen (tabel 13.13. en figuur 13.3.).

Tabel_13_.13il

afwijking zeker mogelijk waarschijnlijk

(n = 31) (n = 31) (n = 27)

cerebellair totaal 10 10 6

- dysmetrie 5 3 3

- instabiele fixatie 5 6 3

- pendulaire nystagmus 1

andere 1 3 5

- gaze nystagmus I 1

- vestibulaire stoornis 2 4

- abducens (VI) parese 1

In totaal werden er bij 10 van de 31 clinisch zekere, bij 10 van

de 31 clinisch waarschijnlijke en bij 6 van de 27 clinisch moge-

lijke patiënten aanwijzigingen voor cerebellaire laesies
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1s

0.4 Hz

Langzame oogvolgbewegingen bij een 19-jarige patiënte met clinisch waar-

schijnlijk multiple sclerose. Bij deze patiënte worden de langzame oogvolg-

bewegingen reeds bij een lage stimulus-frequentie (0.4 Hz) door saccades

onderbroken als teken van laesies in de paramediane pontine reticulaire

formatie.

< 't
- 1S -

0.5 Hz

eye
position

De langzame oogvolgbewegingen van een 32-jarige patient met clinisch waar-

schijnlijk multiple sclerose vertonen een asymmetrie bij het naar links

volgen (stimulus-frequentie 0.5 Hz, amplitudo 30 ).



- 192 -

geconstateerd. De abducensparese in tabel 13.13. was niet alleen

neurophysiologisch maar ook clinisch duidelijk waarneembaar.

De cerebellaire afwijkingen manifesteerden zich naast de, vermoe-

delijk merendeels door stamlaesies bepaalde, saccadische en hori-

zontale oogvolgbewegingsstoornissen. Het is daarom voorstelbaar

dat het oogvolgbewegingsonderzoek, in volledigheid uitgevoerd, in

staat is bij éénzelfde patient laesies in meerdere systemen aan

te tonen. Het oogbewegingsonderzoek is daardoor niet alleen van

belang door de hoge score geconstateerde afwijkingen maar ook,

doordat bij een aantal patiënten vermoede multipliciteit van de

ziekte met één enkele test kan worden vastgesteld.

a

20

1s

Figuur 13.3.

Voorbeelden van afwijkende saccadische oogvolgbewegingen van cerebellair

origine:

a. 'undershoot' dysmetrie,

b. 'overshoot' dysmetrie,

c. 'flutter' dysmetrie.
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13.3.5. Enkele opvallende associaties tussen de neurophysiologi-

sche onderzoekmethoden onderling

Bij de neuro-anatomische structuren, waarop de hier gebruikte

neurophysiologische methoden betrekking hebben, is er merendeels

nog sprake van een hypothetische localisatie. Dit geldt voorname-

lijk voor de baansystemen lopend in of door de hersenstam.

Enkele associaties bij het neurophysiologisch hersenstam onderzoek
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p = 0.150

De vier neurophysiologische hersenstam onderzoekmethoden vertonen een ten-

dens waaruit blijkt dat ze niet volledig onafhankelijk van elkaar zijn.

Significant is dit voor het S.S.E.R. onderzoek in relatie met zowel de

A.B.E.R. als de I.H.O. Terwijl het A.B.E.R. onderzoek nog net significant

associeert met de oogknipreflex (blink-) en net niet significant met

I.N.O. Tussen oogknipreflex en zowel S.S.E.R. als I.N.o. is geen signifi-

cante associatie (xa-toets)

Tussen de neurophysiologische hersenstam afwijkingen (hoofdstuk

13.3.2.) bestaat een afhankelijkheid, die voor het S.S.E.R. on-

derzoek met zowel de A.B.E.R. als met de electro-oculographisch

vastgelegde internucleaire ophthalraoplegiëen significant is
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(p = 0.005 resp. p = 0.009; tabel 13.14.). Er is geen significan-

te relatie tussen S.S.E.R. en oogknipreflex (p = 0.180). Tussen

A.B.E.R. en oogknipreflex is er een net significante associatie

(p = 0.050); terwijl bij combinaties van andere neurophysiologi-

sche methoden er telkenmale wel een tendens tot afhankelijkheid

bestaat, die echter niet significant blijkt {A.B.E.R. en I.N.O.:

p = 0.060; I.N.O. en oogknipreflex: p = 0.150; oogknipreflex en

S.S.E.R.: p = 0.180).

De zeer significante associatie tussen A.B.E.R. en S.S.E.R. kan

verklaard worden vanuit de wetenschap, dat de lemniscus medialis

en de lemniscus lateralis door de hersenstam steeds in eikaars

nabijheid verlopen (figuur 13.4b.). De minder duidelijk signifi-

cante associatie tussen A.B.E.R. en I.N.O. (p = 0.060) ten op-

zichte van de duidelijkere associatie S.S.E.R. en I.N.O. (p =

0.009) is af te leiden uit het feit, dat de lemniscus lateralis

op grotere afstand naast de fasciculus longitudinalis medialis

verloopt dan de lemniscus medialis (figuur 13.4a.). De associa-

ties tussen zowel oogknipreflex en S.S.E.R. als A.B.E.R. (p =

0.050) zijn minder significant dan men op grond van de anatomi-

sche localisatie in figuur 13.4b. zou mogen verwachten.

De electro-oculographische oogvolgbewegingsstoornissen staan

deels onder invloed van de colliculus superior en deels onder in-

vloed van de paramediane pontine reticulaire formatie (P.P.R.F.).

De horizontale oogvolgbewegingsafwijkingen associëren significant

met zowel S.S.E.R. (p = 0.0039 en oogknipreflex afwijkingen (p =

0.018) als electro-oculographische internucleaire ophthalmople-

giëen (p = 0.029; tabel 13.15.). Echter de associatie met de

A.B.E.R. (p = 0.111) is niet significant. De significante asso-

ciaties kunnen verklaard worden door één enkel letsel in de stam

ter hoogte van de colliculus superior (figuur 13.4a.). Op dat ni-

veau liggen lemniscus medialis {S.S.E.R.), nucleus en tractus van

de nervus trigeminus (oogknipreflex) en colliculus superior naast

elkaar. De fasciculus longitudinalis medialis (I.N.O.) verloopt

meer naar ventro-mediaan, zodat er wel een associatie blijft tus-

sen S.S.E.R. afwijkingen en I.N.O. maar niet tussen I.N.O. en

oogvolgbewegingsstoornissen. De lemniscus lateralis is op dit

1
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Fig. 13,4a

Fig. 13.4b

1 Nucleus dcntuius
2 Nucleus cmboliformts
3 Nucleus globosu.s
4 Nucleus fustigii
5 Pcdunculus ccrebclluris superior
6 Tracius fast igiobul bans
~i Nucleus mcsenccphalieus nervi ingcmini
8 Nuclei veslibulures
9 Nucleus scnsonu.s principals nervi m^em

10 Nucleus molorius nervi irigcmini
11 Fasciculus longitudinal is mediulis
12 Traciu.s tcgmcnfj)is cenlrabs
13 Radix sensuna nervi trigcmini
14 Radix moiona nervi ingcmim

(fibnic proprjnccplivacf
15 Nuclei pon 1 is
16 Tractus corlicovcstihulans
17 Fasciculus ununatus ccrebclti
18 Pedunculub cerebellans inferior
19 TraclvK spinocercbcllari^ anterior
21) Nucleus reltcuhrpt tegmenli poniis +

nucleus raphes ponlis
2\ Lcinmscus medialis
22 Lcmni!.cu.s laicralis
23 Fa.sciculus anicrolaierulis
24 Tracius corhcobulbaris
25 Radix moiona nerxi ingemini. fibrae

mottir.iae
26 Tracius parictotcmporoponlinus
27 Tracius fronlopontmus
28 Tract us p.Wamidalis

1 Colhculus superior
2 Brachium colliculi superionb
3 Fasciculus anterolatcralis
4 TractUb lectobpinalis
5 Nucleus+tracius mescnccphalicus nem

irigemini
ft F:aseiculus longitudinulis dorsal is
7 Brachium colliculi infenoris
8 Corpus gcniculatum mediale
9 Lemniscus mcdialis

10 Tract us irigeminolhalamicui tJorsalis
11 Nucleus accessonus nervi oculomotor»
12 Nucleus ncrvj oculomotorii
13 Fasciculus longitudinalis medialts
14 Tractus Icgmenialis ccntralis
15 Nucleus ruber
16 Pcdunculus ccrcbcllaris superior
17 Tractus pallidorcticularis
IK Fibrae strionigrales
19 Corpus geniculatum laterale
20 Decussatio tegmentalis dorsalis
21 Decussatio legmentatis \cnlralis
22 Tractus fiabenutointcrpcdunculana
23 Tractus rubrospinalis
24 Subsiantia nigra
25 Tractus parictotemporopontinus
26 Tractus opticus
27 Tractus pyramidalis
28 Tractus frontopontinus
29 Ncrvus ocutomotorius

7

Figuur_13i4i

Dwarsdoorsneden van de hersenstam ter hoogte van de pendunculu3 cerebel-

laria (a) en colliculua superior (b). Overgenomen met toestemming van de

auteurs Nieuwenhuys, Voogd en van Huijzen. Springer-Verlag Berlin/Heidel-

berg/NewYork, 1982. De besproken letsels zijn gearceerd aangegeven.



Enkele associaties tussen afwijkende horizontale oogvolgbewegingeii en de vier neurophysiologische her-

senstam parameters
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De horizontale langzame oogvolgbewegingen associëren significant met drie van de vier neurophysiologische

hersenstam parameters (s.S.E.R. p = 0.0039; oogknipreflex p = 0.018; electro-oculographische internucle-

aire ophthalmoplegie p = 0.029). Deze associatie wordt niet gevonden voor de A.B.E.R. (p = 0.110; x2-

toets).
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f
... niveau overgegaan in het brachium colliculus inferior, mediaal • *

gelegen van de lemniscus medialis. Associaties tussen S.S.E.R. en

A.B.E.R. kunnen ook nog op dit niveau bestaan. Associaties tussen !

f . oogvolgbewegingsstoornissen en A.B.E.R. afwijkingen zouden, ge- -

; '•'-; zien de localisatie van de colliculus superior ten opzichte van i

A het brachium colliculus inferior, met een grotere kans van waar- *

*" schijnlijkheid verondersteld mogen worden dan hier is gevonden

(figuur 13.4a. en tabel 13.15.).

Het V.E.R. onderzoek laat geen enkele afhankelijkheid zien met

een van de neurophysiologische hersenstam symptomen (niet in ta- ';

bellen opgenomen). Het is daarom gerechtvaardigd dat het optische

systeem, binnen de hypothetisch anatomische localisatie van de

onderzoekmethoden (hoofdstuk XI) , neurophysiologisch als onaf- •'

hankelijk wordt beschouwd. Anatomisch zijn er uiteraard wel ver- s

bindingen (hoofdstuk V ) .

13.3.6. Conclusies neurophysiologisch (hersenstam) onderzoek

1. Het is op anatomische gronden aan te nemen, dat de neurophy-

siologische hersenstam onderzoekmethoden niet onafhankelijk

van elkaar mogen worden gezien; dit wordt bij de onderzochte

*r multiple sclerose patiënten statistisch bevestigd.

; 2. Mede door deze afhankelijkheid is het aan te nemen, dat één-

* zelfde letsel in de hersenstam in samenhang met de localisa-

%• tie afwijkingen kan veroorzaken bij verschillende neurophy-

'%i siologische registraties. >̂

-jf 3. De anatomische wetenschap, dat structuren die in verband staan ;

",; met oogbewegingen min of meer diffuus verspreidt door het cen-

ï. traal zenuwstelsel verlopen, kan worden gesteund door het feit -]

t
* dat de oogvolgbewegingsstoornissen associëren met drie van de A*

V >!
vier registratiemethoden van het hersenstam onderzoek maar

| daarnaast in staat zijn cerebellaire letsels aan te tonen. «

f 4. Het V.E.R. onderzoek vertoont geen relatie met de andere hier ?

f toegepaste neurophysiologische (hersenstam) onderzoekmethoden.

I Er is zelfs geen relatie tussen V.E.R. en vertraagde saccadi-

~"> sche latentietijden of oogvolgbewegingsstoornissen.

• 5. Van de neurophysiologische methoden is het oogbewegingsonder-
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zoek in staat de meeste zowel symptomatische als asymptomati-

sche letsels in het centraal zenuwstelsel op te sporen.

13.4. Het CT-scan onderzoek

Het CT-scan onderzoek als hulpmiddel bij de diagnostiek van mul-

tiple sclerose is in het verleden veelvuldig het onderwerp van

studie geweest (hoofdstuk X). De recent verschenen dissertatie

van de Weerd (1981), beschreef de diagnostische mogelijkheden

van de CT-scan bij 100 patiënten met multiple sclerose.

De CT-scan bevindingen lijken in de toekomst overtroffen te zul-

len worden door de, nu nog in de experimentele fase verkerende.

Nuclear Magnetic Resonance (N.M.R.) scan (Young 1981). Omdat er

voor deze studie uitgegaan is van de diagnostische mogelijkheden

bij multiple sclerose anno 1982, is het CT-scan onderzoek volle-

digheidshalve niet buiten beschouwing gelaten. Als CT-scan bevin-

ding werd de mate van ventrikelverwijding en atrophie beoordeeld

in relatie met de leeftijd. Tevens werd de aanwezigheid van hypo-

en hyperdense zones nagegaan. De hypodense zones kunnen uiting

zijn van overeenkomstige 'oude' plaques; hyperdense zones kunnen

uiting zijn van actieve demyelinisatie (hoofdstuk X). De beide

soorten zones worden in de CT-scan beoordeling opgevat als demye-

liniserende laesies (figuur 13.5a-b en figuur 13.6a-b).

Alle CT-scan's werden verricht met en zonder Telebrix contrast

(C.G.R. 450; Siretom 2000). Uitgaande van vroegere bevindingen

van Cala (1978) en Mikol (1980) werden bij alle patiënten de or-

bitae specifiek gescand om tekenen van demyelinisatie in de ner-

vus opticus vast te kunnen stellen.

13.4.1. CT-scan bevindingen bij de 89 patiënten ingedeeld volgens

de criteria van McAlpine

Bij het CT-scan onderzoek is alleen de parameter ventrikelverwij-

ding in staat een significant onderscheid te maken tussen de drie

clinisch ingedeelde groepen van McAlpine (tabel 13.16.).

Hypo- of hyperdense zones worden, onafhankelijk van de cliriische

indeling, waargenomen bij ongeveer 53% van de totale groep multi-

ple sclerose patiënten. Dit percentage komt overeen met de per-
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centages van Cala (1978) en de Weerd (1981): beide 47%.(Hoofdstuk

X, tabel 10.1. en tabel 10.2.).

Afwijkingen zoals gevonden met behulp van de CT-scan bij 89 patiënten

met multiple sclerose ingedeeld volgens de criteria van McAlpine

100%

75-

50-

25-

clinisch zeker (n = 31)

•y.Vi clinisch waarschijnlijk (n = 31)

D •linisch mogelijk (n = 27)

ad? io

VENTRIKELVERW. CORT. ATROPHÏE DEMYELINISATIE NORMAAL

De parameter ventrikelverwijding maakt een significant onderscheid

tussen de drie clinisch ingedeelde groepen patiënten (p = 0.009).

Met betrekking tot corticale atrophie en hypo- of hyperdense zones,

is er geen ordening aan te wijzen (p = 0.12; p = 0.13; toets Wilcoxon),

Ventrikelverwijding en corticale atrophie worden beide bij 49%

van de patiënten aangetroffen. In totaal hadden 22 patiënten

geen enkele CT-scan afwijking. De plaques zijn meestal rondom

het ventrikelsysteem of op de overgang van witte naar grijze

stof van de cortex gelocaliseerd. Cerebellaire of stamlaesies

werden niet gezien. Een maal werd een hypertrophie van de nervus

opticus (links) gevonden. Slechts bij één patiënte (15 jaar) kon

de hyperdense capsula interna plaque in directe relatie worden
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Figuur 13.5a.

CT-scan van een clinisch waarschijnlijke multiple sclerose patiënte (54 jaar)

met, sinds 8 jaar, loopstoornissen, chronische moeheid en ernstige geheugen-

stoornissen. De hypodense zones zijn symmetrisch periventriculair gelocali-

seerd (Siretom 2000).

CT-scan van een patiënte (38 jaar) met een neuritis optica en chronische

moeheid (blz. 218, figuur 14.1.). De hyperdense haard werd pas zichtbaar

tijdens het gebruik van contrast (CGR 450) .
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Figuur 13.6a.

CT-scan van een patient (53 jaar) met een sinds 18 jaar clinisch zekere

multiple sclerose (incontinentie, paraplegie beide benen, mternucleaire

ophthalmoplegie, dysarthrie en ernstige visusklachten). Er zijn voor de

leeftijd grote ventrikels. Tevens is de hemispherale tekening versterkt

aanwezig. De pijlen geven hypodense, periventriculaire rones aan (Sire-

tom 2000) .

Figuur 13.6b.

CT-scan van een 70-jarige patiënte met een sinds 28 jaar clinisch zekere

multiple sclerose (volledige tetraplegie en bedlegerig). Het ventrikelsys-

teem is verwijd. Daarnaast aijn er tekenen van corticale/frontale atrophie

(Siretom 2000).
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gebracht met een hemiparese.

De CT-scan bevindingen in relatie met het aantal doorgemaakte SchUbe anam-

nestisch nagegaan bij 49 patiënten met een SchUbevormig verloop.

VENTRIKELVËRW. CORT. ATOOPHIE DEHYELINISATIE

1-2

3-ev

+

5

14

_

16

14

S

H 1 -2
U

l 3-ev

+

4

12

-

17

1 6

S

H 1-2
U

+

12

.15

-

9

13

p = 0.027 p = 0.110 p = 0.575

Tabel_13._17_.

Er is een significante associatie tussen geconstateerde ventrikelverwijding

in relatie met de leeftijd en het aantal SchUbe (meer dan 2) . De door het

CT-scan onderzoek waargenomen atrophie vertoont die associatie niet. Het-

zelfde geldt voor de aanwezige hypodense zones als uiting van mogelijke

demyelinisatie (x -toets).

i

Tijdens een Schub of actieve fase van de ziekte, zou er meer

kans bestaan op het vinden van hypo- of hyperdense zones dan in

een rustigere fase van het ziektebeeld (Sears 1978). De patiënten

in een actieve fase van de ziekte gaven in dit onderzoek niet

significant meer demyeliniserende laesies te zien dan de patient

ten, die in een rustige fase van de ziekte verkeerden (tabel

13.17.). Eveneens was er bij 49 patiënten, waarbij de aandoening

in Schübe verliep, geen onderscheid in het vinden van hypo- of

hyperdense zones tussen de patiënten met éî n of twee doorgemaakte

SchUbe en de patiënten met méér dan twee doorgemaakte SchUbe. Wel

toonden de patiënten met meer dan twee Schübe tijdens het ziekte-

verloop, significant vaker ventrikelverwijding (p = 0.030) dan de

patiënten met één of twee SchUbe. De waargenomen corticale atro-

phie gaf een dergelijke relatie niet te zien, dit ondanks het

feit dat atrophie en ventrikelverwijding afhankelijk zijn van el-

kaar (p = 0.002; tabel 13.18.). Theoretisch is het mogelijk, dat

Schübe niet alleen locale demyelinisatie tot gevolg hebben maar

dat er tijdens een exacerbatie van de ziekte een gegeneraliseerde

'j
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afbraak plaatsvindt van hemispheraal myeline.

De afhankelijkheid tussen de CT-scan bevindingen onderling

VENTRIKEL = ventrikelverwijding gezien de leeftijd
ATROPHIE - corticale atrophie gezien de leeftijd
DEMYELINI (SATIË) = hypo- of hyperdense zones op de CT-scan

ATROPHIE
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p = 0.00B
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23
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DEMYELINISATIE

+
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+

24

20

-

23

20

p = 0.400

Tabel

Associaties tussen de CT-scan parameters onderling. Er is alleen een signi-

ficante afhankelijkheid tussen corticale atrophie en ventrikelverwijding

(p = 0.008). De aanwezigheid van hyper- of hypodense zones is onafhankelijk

van de corticale atrophie en/of ventrikelverwijding. (x -toets).

CT-scan bevindingen bij 89 patiënten met multiple sclerose

VENTRIKELVERW. CORT. ATROPHIE DEHYELINISATIE
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Tabel 13.19.
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p = 0.910

Er blijkt een associatie te zijn tussen mentale stoornissen en atrophie.

Er is een minder duidelijke associatie, maar nog net significant, tussen

mentale stoornissen en ventrikelverwijding. Er is geen enkel verband

tussen activiteit van het ziekteproces en hypodense zones waargenomen met

behulp van de CT-scan (x -toets)

i

i •*
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Het CT-scan onderzoek en de ziekteduur bij 89 patiënten met multiple

sclerose

100

75 .

50 .

2 5 •

ziekteduur 0 tot 5 jaar (n = 34)

ziekteduur 6 tot 10 jaar (n = 18)

ziekteduur 11 tot 15 jaar (n = 14)

ziekteduur 16 tot 20 jaar (n = 12)

ziekteduur langer dan 20 jaar (n = 11)

CORT. ATROPHIE DEMYEL IN ISAT IEVENTRIKELVERW

Tabel 13^20^

Van de drie CT-scan parameters zijn ventrikelverwijding en corticale

atrophie significant geassocieerd met de ziekteduur (p = 0.004; p =

0.001). Het aantreffen van hypo- of hyperdense zones vertoont geen

associaties met de ziekteduur (p = 0.550; toets van Wilcoxon).

Overeenkomstig de bevindingen van de Weerd (1981), werd ventri-

kelverwijding en atrophie vaker gezien bij patiënten met mentale

stoornissen (euphorie of depressie; tabel 13.19.). Of deze be-

vinding van grote waarde is valt te betwijfelen omdat het een

clinisch bekend verschijnsel is, dat mentale stoornissen veel-

vuldiger optreden naarmate de ziekteduur toeneemt.

Uit tabel 13.20. blijkt, dat atrophie en ventrikelverwijding va-

ker worden gezien naarmate de ziekte langer voortduurt. Het eau-

i

i
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Ret CT-scan onderzoek en de ernst van de ziekte (Kurtzke) bij 89 patiënten

met multiple sclerose

100

75

50

25

Kurtzke 0 tot 2 (n = 33)

Kurtzke 3 en 4 (n = 19)

Kurtzke 5 en 6 (n = 10)

Kurtzke 7 tot 9 (n = 27)

VENTRÏKELVERW. CORT. ATROPHIE DEMVELINISATIE

Het CT-scan onderzoek is voor wat betreft de waarnemingen cortieale en

atrophie en ventrikelverwijding significant geassocieerd met de ernst

van de ziekte (p = 0.0003; p = 0.017). De aanwezigheid van hypo- of

hyperdense zones heeft deze associatie niet (p = 0.30; toets van wilcoxon).

sale verband tussen verminderde hoeveelheid hersenmassa (zoals

gezien wordt op de CT-scan) en mentale stoornissen, is door mid-

del van deze statistische associatie niet op te helderen.
i

13.4.2. Het CT-scan onderzoek in relatie met ziekteduur en ernst

van de aandoening

Analoog aan het neurophysiologisch onderzoek zijn de patiënten,

voor de relatiebepaling tussen ziekteduur en CT-scan afwijkingen.
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ingedeeld in klassen van vijf jaar. Tussen de aanwezige hypo- of

hyperdense zones en de ziekteduur bleek geen enkele afhankelijk-

heid te bestaan (p = 0.550; tabel 13.20) . Eenzelfde relatie worc't

gezien, indien CT-scan's beoordeeld worden naar de mate van inva-

liditeit van de patiënten. De 89 patiënten zijn hiervoor inge-

deeld (op dezelfde wijze als bij het neurophysiologisch onder-

zoek) door middel van de schaalverdeling van Kurtzke (1961; tabel

13.21.) .

Het vinden van hypo- of hyperdense zones is onafhankelijk van de

score in de schaal van Kurtzke. De verschijnselen ventrikelver-

wijding en cort.icale atrophie, beoordeeld op geleide van de leef-

tijd van de patiënten, zijn wel significant geassocieerd met de

ernst van de aandoening (p = 0.0003 en p = 0.017) .

13.4.3. Conclusies CT-scan onderzoek

1. Bij 75% (67/89) van de patiënten met clinische verdenking van

multiple sclerose werden CT-scan afwijkingen gezien. Bij 54%

(48/89) van de patiënten waren dat hypo- of hyperdense zones

in de witte stof; deze zouden kunnen passen bij de demyelini-

serende letsels. Omdat het vinden van deze mogelijke plaques

slechts bij één patient in verband kon worden gebracht met

clinische verschijnselen zou verondersteld mogen worden, dat

het CT-scan onderzoek bij ongeveer de helft van de patiënten

silent plaques heeft aangetoond.

2. Het vinden van corticale atrophie en ventrikelverwijding bij

89 multiple sclerose patiënten heeft, vanwege de duidelijk

significante associatie met de ziekteduur en de ernst van de

aandoening, geen diagnostische betekenis. Tevens zijn de be-

vindingen corticale atrophie en ventrikelverwijding té aspe-

cifiek en té subjectief om van grote diagnostische betekenis

te kunnen zijn bij patiënten verdacht van multiple sclerose.

13.5. Conclusies totaal aanvullend onderzoek

1. Door het toepassen van liquor, neurophysiologisch en röntgeno-

logisch onderzoek worden bij 89 patiënten met clinische ver-

91
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schijnselen passend bij multiple sclerose, veel aanwijzingen

gevonden voor letsels in het centraal zenuwstelsel in samen-

hang met intrathecale IgG-synthese. Slechts bij 2 van de 89

patiënten (1 clinisch waarschijnlijk en 1 clinisch mogelijk)

viel ieder aanvullend onderzoek normaal uit.

, Indien de patiënten verdeeld worden in drie clinische groepen

(McAlpine), waarin de mate van waarschijnlijkheid van de aan-

wezige multiple sclerose wordt uitgedrukt, dan is er met be-

trekking tot het liquor onderzoek geen statistisch signifi-

cant onderscheid tussen deze groepen te maken. Hetzelfde

geldt voor het V.E.R. onderzoek, de electro-oculographisch

geregistreerde internucleaire ophthalmoplegiëen en de aange-

troffen hypo- en hyperdense zones.

Van alle neurophysiologische methoden is het V.E.R. onderzoek

noch van ziekteduur noch van ernst van de aandoening afhanke-

lijk. Alle andere neurophysiologische onderzoekmethoden wor-

den bij patiënten met lange ziekteduur of ernstige invalidi-

teit vaker afwijkend gevonden.

De neurophysiologisch aangetoonde hersenstam afwijkingen ko-

men niet onafhankelijk van elkaar voor. In een aantal geval-

len is de afhankelijkheid statistisch bevestigd.

Ondanks het feit dat de met name neurophysiologische onder-

zoekmethoden in duidelijke relatie staan met clinische symp-

tomatologie, zijn alle hier toegepaste methoden in staat

asymptotnatische laesies in het centraal zenuwstelsel aan te

wijzen. Voor dit laatste lijken V.E.R. en registratie van

horizontale oogbewegingen de meest gevoelige methoden. De

hypo- en hyperdense zones, veelal periventriculair aangetrof-

fen op de CT-scan, kunnen anatomisch meestal niet in relatie

met clinische symptomen worden gebracht en worden derhalve

eveneens als asymptomatische plaques beschouwd.

7
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"'; Hoofdstuk XIV
{'ï •

•; DE RESULTATEN VAN HET AANVULLEND ONDERZOEK

,!' BIJ 25 PATIËNTEN MET NEURITIS OPTICA

\ 14.1. Inleiding

"'•. Het optische systeem is vaak betrokken bij een demyeliniserend

';. proces. Patiënten met multiple sclerose klagen dikwijls na ver-

loop van tijd over visusvermindering. Dit vermeldden reeds in

1884 Parinaud en Gnauck en werd later nog eens bevestigd door

Uhthoff (1889). Ook bij pathologisch-anatomisch onderzoek wor-

• den er bij patiënten met multiple sclerose veelvuldig demyeli-

niserende laesies in de nervus opticus aangetroffen (Lumsden

1970; Ikuta en Zimmerman 1976).

Cala (1978) vond bij 53% van de, door hem door middel van de CT-

scan, onderzochte patiënten aanwijzingen voor hypodense circum-

scripte haarden in één of beide nervi optici. Hoewel dit bij j

multiple sclerose patiënten geen ongebruikelijke bevinding be-

hoeft te zijn moet worden opgemerkt, dat in de hele reeks CT-

scan publicaties bij patiënten met multiple sclerose de bevin-

/' dingen van Cala (2978) nooit door anderen konden worden beves-

tigd.

Naast het feit dat veel multiple sclerose patiënten op den duur

,-j4 klagen over visusvermindering is het bijna een classiek gegeven,

f dat een hoog percentage (30 tot 5C%) jonge patiënten met visus-

* vermindering veroorzaakt door een neuritis optica later, vaak
r pas na jaren, verschijnselen ontwikkelt, die passen bij multi-

•,:. ple sclerose. De neuritis optica manifesteert zich meestal uni-

lateraal: 'forme a début oculaire'. De patient klaagt over

|' plotselinge visusdaling of vermeldt een waas voor de ogen te

j|.., hebben. Soms ziet de patient een defect in het centrum van het

£ gezichtsveld of klaagt over halfzijdig gezichtsvelduitval. Pijn-

f, lijke oogbewegingen kunnen een begeleidend symptoom zijn. Bij

'$ funduscopie kan een lichte vorm van papillitis dan wel wat peri-

. papilair oedeem worden opgemerkt. Het fundusbeeld kan lijken op

p- de vroege fase van papiloedeem ten gevolge van gestegen intra-
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craniële druk.

" In vele gevallen herstelt de visus zich binnen enkele dagen. In

:• ernstiger gevallen kan het visusverlies enkele weken aanhouden

i of zelfs persisteren. Tevens kan het oog meerdere malen achter-

; een worden aangedaan. De ten gevolge van demyelinisatie aangeda-

ne papil kan bleek worden. Temporale bleekheid is een mogelijk

; begeleidend symptoom van een doorgemaakte neuritis optica (neu-

ritis retrobulbaris), het zogenaamde symptoom van Uhthoff (1889).

Patiënten die langer lijden aan multiple sclerose zonder doorge-

maakte neuritis optica kunnen pen gelijksoortige bleekheid ver-

tonen (Wikstrom 1980).

j- Demyeliniserende nervus opticus haarden kunnen bij multiple

f' sclerose of neuritis optica patiënten op twee voorkeursplaatsen

gevonden worden, namelijk:

1. gelocaliseerd bij het binnentreden van de nervus opticus in

' de retina, er ontstaat dan een- papillitis;

2. gelocaliseerd achter de retina, het betreft dan een retrobul-

baire neuritis.

Afhankelijk van de localisatie van de mogelijke plaque in het

optische systeem kan de patient een eenzijdige hemianopsie of

;? een scotoom vertonen. De laesie is dan gelocaliseerd in één van

I* . beide nervi optici. Bij een bilaterale hemianopsie of quadranta-

\ nopsie kan de plaque gelocaliseerd zijn in het chiasma opticum

f:
l. (Spector 1980). Een zeldzamer localisatie is de retrochiasmale
f ' i

i neuritis. •

[ De neuritis optica als symptoom moet onderscheiden worden van de J

; neuromyelitis optica (Devic 1894) en van de anterior optic neu- ]

I ropathy (hoofdstuk II). Bij een gediagnostiseerde neuritis opti-
i'

\ ca rijst telkenmale de vraag, of dit een eenmalig optredende

j oogaandoening is dan wel het eerste symptoom van een aanwezige,

| of in ontwikkeling zijnde, multiple sclerose (ophthalmische tnul-

| tiple sclerose vorm van Oppctnheim 1887) . Tevens is het nog

i steeds niet duidelijk hoe de toekomstige multiple sclerose pa-

tient van de louter neuritis optica patient met zekerheid kan

worden onderscheiden. McAlpine (3965) geeft een neurologische

classificatie van neuritis optica ten gevolge van demyelinisatie.

4
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Groep 1: er wordt gedurende het verdere leven van de patient

geen clinische evidentie voor multiple sclerose gevon-

den.

Groep 2: een acute (bilaterale) neuritis optica wordt gevolgd

door tekenen van acute myelitis (Devic 1C94).

Groep 3: vage symptomen, die kunnen wijzen op multiple sclerose

volgend op de neuritis optica. Deze gevallen kunnen

worden geduid als 'subclinische' dan wel 'benigne' mul-

tiple sclerose.

Groep 4: manifeste, clinische tekenen van mul^iple sclerose vol-

gend op één of meerdere aanvallen van neuritis optica.

In zeldzame gevallen treden deze verschijnselen pas op

na twintig tot dertig jaar.

14.2. Neuritis optica en de kans op multiple sclerose

Hoewel er algemeen wordt aangenomen dat na een manifeste neuri-

tis optica er een grote kans bestaat dat de betreffende patient

later multiple sclerose zal gaan ontwikkelen (30 tot 50%), is de

voorspelbaarheid per individuele patient niet goed na te gaan.

In een totaal overzicht van studies, die op deze problemen be-

trekking hebben, lopen de procentuele aantallen waarin de neuri-

tis optica gevolgd wordt door multiple sclerose uiteen van 8 tot

85% (tabel 14.1. naar Cohen 1979). De meeste neuritis optica pa-

tienten zijn jong of van middelbare leeftijd. De ziekte komt

meer voor bij vrouwen dan bij mannen (Hyllenstedt 1961). De

scheiding van neuritis optica in neuritis retrobulbaris en pa-

pillitis is soms te absoluut. Slechts 48.3% van de door Nikoske-

lainen (1974) onderzochte multiple sclerose patiënten hadden een

neuritis van het zuivere retrobulbaire type, terwijl bij 21.8%

ar veeleer sprake was van een papillitis. Derhalve zal een pros-

pectief onderzoek naar de relatie van neuritis optica en multi-

ple sclerose alle vormen van neuritis optica moeten bevatten en

niet alleen de retrobulbaire vorm. Hoewel neuritis optica vaak

als het eerste symptoom van multiple sclerose wordt beschouwd

vond Nikoskelainen (1974) bij navragen, dat er bij 9 van de 51

onderzochte patiënten neurologische symptomen waren vóór het



Tabel 14.1. Samenvatting van enkele studies betreffende de correlatie neuritis optica en

multiple sclerose naar Cohen (1979)
to

\ ,

auteur

Taub, Rucker

Hierons, Lyle

Lynn

Kennedy, Caroll

Kurland, et. al.

Lynn, McAlpine

Collis

Bradley, Whitty

Rose

Percy, Nobrega,

Kurland

Appen, Allen

Sandberg-Wollheim

Hutchinson

Kahana, Alter,

Feldman

Cohen

Nikoskelainen

isayama

Eigen materiaal

3aar van
publicatie

1954

1959

1959

1960

1963

1964

1965

1968

1970

1972

1974

1975

1976

1976

1979

1981

1982

1982

vervolg xn
jaren

10-15 jaar

2-15 jaar

2-15 jaar

H-29 jaar

1-20 jaar

12-12 jaar

5-38 jaar

7-20 jaar

H-20 jaar

h- 7 jaar

2-33 jaar

3-18 jaar

h- 6 jaar

1 ,h jaar

3-16 jaar

7.H jaar

9 jaar

12 jaar

1- 6 jaar

aantal
patiënten

87

39

13

96

30

183

67

75

73

91

24

72

61

144

85

60

48

84

40

zeker

32,2

24

8

50

23

11.5

85

36

20

55

17

27

20

30

28

28

8

35

waarsch.

-

-

-

-

1,6

-

-

31

-

-

-

-

-

7

75

25

% onderzoek

retrospectief.

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

retrospectief

prospectief

retrospectief

retrospectief

prospectief

prospectief

prospectief

retro-/prospectie f
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ontstaan van neuritis optica. Mogelijk dat neuritis optica wel

. r een vroeg symptoom is van multiple sclerose maar niet het enige

vroege symptoom (Wikström 1980).

*\ In het verleden is nagegaan in hoeverre de neuritis optica, als

beginsymptoom van een zich naderhand ontwikkelde multiple scle-

': rose, een prognostische waarde heeft voor het verloop van de

i ziekte. Fog (1970) vond significant meer neuritis optica patiën-

ten terug bij de zogenaamde 'benigne' vorm (McAlpine 1961) van

multiple sclerose. De patiënten met een dergelijke vorm van mul-

tiple sclerose hebben weinig klachten en vertonen niet of nauwe-

lijks progressie van het ziektebeeld. Studies over de prognose

met betrekking tot het ontwikkelen van multiple sclerose bij

neuritis optica patiënten zijn vaak moeilijk te vergelijken, om-

dat de criteria voor het stellen van de diagnose multiple scle- i

rose en neuritis optica nogal variëren. Bij de huidige stand van

kennis hieromtrent wordt slechts 20 tot 40% van de unilaterale

neuritides optici gevolgd door duidelijke multiple sclerose pa-

thologie. Of de resterende groep van 60 tot 80% een monosympto- 1

matische vorm dan wel een aandoening sui generis is, blijft

voorhands een open vraag. Van de meeste patiënten met neuritis

^ optica, als eerste teken van multiple sclerose, volgen veelal de

symptomen binnen vijf jaar na optreden van de neuritis (Nikoske-

s lainen 1974/1981) .

~^l De relatie tussen neuritis optica en multiple sclerose wordt me-

i de gesteund door de recente bevinding van Ebers (1981), betref-

|, fende 7 neuritis optica patiënten met allen multiple sclerose in v
r de familie.

'j,. 14.3. Het aanvullend neurologisch onderzoek bij neuritis optica ,ï

f 14.3.1. Het liquor onderzoek

|j De in hoofdstuk IV beschreven liquor diagnostische methoden to- i

'l. nen, bij patiënten met verdenking op multiple sclerose, vaak af-

If wijkende resultaten. Deze kunnen zijn: igG-verhoging en/of een

1' (oligoclonale) responsie van extra gammaglobulinen. Het is van--

. • zei fsprekend dat liquor diagnostiek één van de eerste methoden

van onderzoek is bij het optreden van neuritis optica, omdat op
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theoretische gronden de neuritiden, als uitingswijze van begin-

nende multiple sclerose, liquor afwijkingen zouden moeten tonen

passend bij een demyeliniserend proces.

In een prospectieve studie van Sandberg-Wollheim (1975) werd,

bij 61 patiënten in de acute fase van de neuritis optica, liquor

onderzoek verricht (lymphocyten telling, Mancini techniek, agar-

(gel)-electrophorese). Bij 24 patiënten werden geen liquor af-

wijkingen geconstateerd. Van de 3 7 overige gevallen vertoonden

12 patiënten pleiocytose, 6 patiënten oligoclonale IgG-banden en

19 patiënten zowel oligoclonale IgG-banden als pleiocytose. Alle

patiënten werden gedurende zes jaar vervolgd. Van de 24 patiën-

ten zonder liquor afwijkingen ten tijde van de neuritis optica

kregen 4 multiple sclerose. Van de 37 patiënten met oorspronke-

lijk wel liquor afwijkingen kregen 7 multiple sclerose.

Statistisch is er geen afhankelijkheid tussen de aanwezigheid

van liquor stoornissen op het moment van de acute neuritis opti-

ca en het later ontwikkelen van multiple sclerose (tabel 14.2.).

Prospectieve studies betreffende de relatie tussen verhoogd IgG-gehalte

ten tijde van de neuritis optica en het later ontwikkelen van multiple

sclerose

Sandberg-Wollheim (1975)

VERHOOGD IgG-GEHALTE

Nikoskelainen (1981)

VERHOOGD IgG-GEHALTE

MS+

MS-

+

6

1 8

-

5

25

HS+

MS-

+

19

1

-

17

11

p = 0.680

Tabel 14.2.

0.019

De relatie tussen verhoogd IgG-gehalte (of extra IgG-banden) ten tijde

van de neuritis optica en het naderhand ontwikkelen van multiple scle-

rose, blijkt bij Nikoskelainen wél significant te zijn in tegenstel-

ling tot het enkele jaren daarvoor verrichte onderzoek van Sandberg-

Wollheim. Beiden onderzochten de liquor met behulp van agar-gel-elec-

trophorese.

Een dergelijke tendens werd ook gezien door Hutchinson (1976)

maar niet door Nikoskelainen (1981; tabel 14.2.). Hoewel bij
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deze laatste vrijwel alle patiënten (19/20) met een afwijkende

liquor ten tijde van de neuritis optica, multiple sclerose ont-

wikkelden. In de studie van Nikoskelainen (1981) toonden na ne-

gen jaar follow-up, 36 van de 48 (75%) tekenen van multiple

sclerose. Geen van deze patiënten behoorde tot de clinisch ze-

kere groep (2 7/48 = 56% waarschijnlijk en 9/48 = 19% mogelijk).

14.3.2. Het neurophysiologisch onderzoek

Van de, in hoofdstuk V t/m IX beschreven, neurophysiologische

methoden is alleen het, in hoofdstuk V beschreven, V.E.R. onder-

zoek in het verleden systematisch toegepast bij patiënten met

neuritis optica. Van de twee meest toegepaste V.E.R. methoden,

de lichtflits methode en de schaakbordpatroon-omkeringsstimula-

tie methode, blijkt de laatste voor het aantonen van nervus op-

ticus letsels de gevoeligste (Halliday 1972; Wilson 1980). De •'

methoden Critical Frequency of Photic Driving (C.F.P.D.; Cohen

1980) en Visual Electroencephalographic Computer Analyses

(V.E.C.A.; Celesia en Daly 1977) zouden nog gevoeliger zijn maar

vinden nu nog geen algemene toepassing en blijven verder onbe-

sproken.

Halliday (1972) vond bij alle door hem onderzochte patiënten met

neuritis optica (19), aan het aangedane oog een vertraagde V.E.R.

zowel bij lichtflitsprikkeling als bij de schaakbordpatroon-om-

keringsstimulatie methode (10 Hz). Afwijkingen werden ook nog

vijf jaar na de doorgemaakte neuritis optica gevonden. De hypo-

thetische verklaring voor de vertraagde V.E.R. moet worden ge-

zocht in demyelinisatie van de nervus opticus vezels. Het elec-

tro-retinogram bij de door Halliday (1972) onderzochte patiënten

was volledig normaal.

Feinsod (1975) verrichtte V.E.R. onderzoek bij 25 patiënten met

multiple sclerose waarvan er slechts 10 anamnestisch klaagden

over visusvermindering. Bij totaal 17 van de 25 patiënten werd

een afwijkende unilaterale V.E.R. gevonden. Hetgeen moet beteke-

nen, dat minstens 7 patiënten in ieder geval een letsel in liet

optische systeem hebben zonder dat er visusklachten zijn.

Feinsod vermeldde geen exacte verdeling van de patiënten.
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Het V.E.R. onderzoek lijkt zinvol te zijn om een doorgemaakte

neuritis optica (papillitis casu quo neuritis retrobulbaris)

diagnostisch te bevestigen. Het onderzoek kan nog geruime tijd

na de doorgemaakte neuritis afwijkingen vertonen (Halliday 1972).

Bij multiple sclerose patiënten is het mogelijk subclinische

letsels van de nervus opticus aan te tonen. Dat wil zeggen: let-

sels zonder dat er anamnestisch klachten zijn. Systematische

toepassing van de andere, in hoofdstuk VI t/m IX beschreven,

neurophysiologische onderzoekmethoden (A.B.E.R., S.S.E.R., oog-

knipreflex, masseterreflex, corneareflex, horizontale saccadi-

sche en langzame oogvolgbewegingen) op een groep patiënten met

neuritis optica, is eenmalig gepubliceerd (Ebers 1981). Deze

paste alleen de oogknipreflex en de A.B.E.R. toe bij 7 patiënten

met een neuritis optica en vond geen afwijking.

14.3.3. De CT-scan

Een overzicht van het CT-scan onderzoek bij patiënten met multi-

ple sclerose is gegeven in hoofdstuk X. Onderzoek met behulp van

de CT-scan bij patiënten met uitsluitend neuritis optica, als

mogelijk symptoom van multiple sclerose , is nog niet eerder

verricht.

In de reeks publicaties over CT-scan bevindingen bij multiple

sclerose beschrijft Cala (1978) bij 28 van de 53 patiënten,

waarbij specifiek de nervus opticus werd gescand, kleine hypo-

dense gebieden in de nervus opticus, die mogelijk op demyelini-

satie kunnen wijzen. Mikol (1980) zag bij één patient met multi-

ple sclerose een verdikte nervus opticus. In deze studie werd

bij alle patiënten met een neuritis optica een CT-scan gemaakt

van zowel de schedel als de orbitae.

14.4. De resultaten van het eigen onderzoek

Van de 89 onderzochte multiple sclerose patiënten bleken er

anamnestisch 28 (31%) ooit een neuritis optica te hebben doorge-

maakt. Poser (1980) vond bij de door haar geregistreerde 1271

patiënten een percentage van 34.7%. Om daarentegen een indruk te

\

J
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•r

krijgen over het percentage neuritis optica patiënten, dat in

een latere fase multiple sclerose heeft ontwikkeld, werden via

de afdelingen oogheelkunde van de vier in dit onderzoek betrok-

ken ziekenhuizen alle patiënten met een doorgemaakte neuritis

optica in de jaren 1976 t/m 1981 onderzocht. Dit waren er in to-

taal 40. Op het moment van dit onderzoek behoorden 15 van de 40

(37.5%) patiënten tot de groep multiple sclerose (89). De 15 pa-

tienten vertoonden een overeenkomstige verdeling over de clini-

sche groepen, zoals gezien in de totale groep van 89 patiënten

(5/40 clinisch zeker, Kurtzke 7 tot 9r 6/40 clinisch waarschijn-

lijk, Kurtzke 3 tot 5; 4/40 clinisch mogelijk, Kurtzke 0 tot 3).

Het aantal patiënten (11/40 = 27.5%) met een invaliditeit van

3 tot 9 pleit tegen de veronderstelling van zowel McAlpine

(1961) als Fog (1970), dat neuritis optica meestal aan een 'be-

nigne' verlopende multiple sclerose voorafgaat. De overige 25

patiënten hadden op het moment van onderzoek geen enkel symptoom

wijzend in de richting van multiple sclerose. Twee van de 25 pa-

tienten hadden afwezige buikhuidreflexen bij lichamelijk onder-

zoek.

De 25 neuritis optica patiënten zonder verdere tekenen van mul-

tiple sclerose ondergingen allen hetzelfde onderzoek als de 89

patiënten met multiple sclerose. Bij het V.E.R. onderzoek trad

er bij 22 van de 25 neuritis optica patiënten een eenzijdige la-

tentietijd vertraging op (P = 100). Dit is geheel in overeen-

stemming met literatuur bevindingen (hoofdstuk V, tabel 5.1.).

Het V.E.R. onderzoek was tevens afwijkend bij patiënten, die en-

kele jaren geleden de neuritis optica doormaakten. Deze hoge

score V.E.R. afwijkingen levert echter geen aanvullende qegevens

op over de aanwezigheid van multiple sclerose (hoofdstuk XITI).

Slechts bij 12 van de 25 patiënten werd zonder vorm van selectie

opnieuw liquor onderzoek verricht. Bij de overige patiënten zijn

de liquor gegevens overgenomen uit ontslagbrieven of clinische

statussen. Zeven van de 12 patiënten hadden bij het iso-electric

focusing onderzoek extra IgG-banden waarvan 3 in combinatie met

een verhoogd IgG. Het immuno-electrophoretisch onderzoek kon

slechts bij 4 van die 7 patiënten liquor stoornissen aantonen.

K
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Vergelijking van onderzoeksresultaten bij de groep mogelijke multiple sclerose

patiënten en de louter neuritis optica patiënten.

100'

75

50

25

I clinisch mogelijke multiple sclerose (n = 27)

louter neuritis optica (n = 25)

23 12 22 12 i's.!. 12 5 12 3 16 10 5

IgG-synth. v.E.R.

Tabel 14.3

A.B.E.R. S.S.E.R. oogknipr. E.O.G.

Vergelijking van de bevindingen bij het totale onderzoek tussen de clinisch moge-
lijke multiple sclerose (n = 2 7) en de louter neuritis optica (n = 25) groep pa-
tienten. Behalve voor het V.E.R. onderzoek geldt dat alle bevindingen bij de lou-
ter neuritis optica groep significant lager liggen (uitgezonderd A.B.E.R.; p =
0.080). Het V.E.R. onderzoek scoort bij de neuritis optica groep duidelijk hoger.

Van de overige 13 patiënten werd in het verleden bij 2, intra-

thecale IgG-synthese in de liquor geconstateerd. In totaal werd

bij 9 van de 25 patiënten tenminste een maal een afwijkende li-

quor waargenomen. In totaal bleken 14 van de 25 patiënten, bij

aanvullend onderzoek, naast het nervus opticus letsel ook nog

andere laesies te tonen en/of intrathecale IgG-synthese te heb-

ben.

Het CT-scan onderzoek gaf in 5 van de 14 gevallen hypo- of hy-

perdense cerebrale zones te zien, tevens bij 2 van die 5 (no 5

en no 10) een hypertrophische nervus opticus (figuur 14.1.).

ï
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Figuur 14.1.

CT-scan door de orbitae van een patiënte (38 jaar; casus no 5) met plotse-
ling ontstane linkszijdige visusklachten. De nervus opticus is aan de lin-
kerzijde 2.0 tnm dikker dan aan de rechterzijde.

Bij een 25-jarige patient (no 4) met recidiverend visusverlies

ten gevolge van herhaalde neuritides optici werd herhaald CT-

scan onderzoek verricht (figuur 14.2.). Bij ieder onderzoek

werden hemispheraal hyperdense, met contrast aangekleurde, zo-

nes gevonden. Hypertrophische nervi optici vond men niet. Wel

waren nagenoeg alle neurophysiologische tests bij deze patient

op het moment van dit onderzoek afwijkend, inclusief een elec-

tro-oculographische bilaterale internucleaire ophthalmoplegie.

Aanvankelijk had deze patient geen liquor afwijkingen. Pas twee

jaar na het optreden van de eerste neuritis optica vertoonde de

liquor, bij het iso-electric focusing onderzoek, vijf extra IgG-

banden.
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Figuur_14.2. '.

CT-scan's van een patient (25 jaar; casus no 4) met recidiverende neuritides

opticae, waarbij in Korte, tijd vier maal een CT-scan onderzoek werd verricht

(dec. '77, april '78, mei '78 en aug. '78). Op de verschillende doorsneden

met dezelfde hoogte-localisatie (14.2a, 14.2b, 14.2c, 14.2d) zijn de hyper-

dense, met contrast aangekleurde, zones telkens op andere plaatsen gelocali-

seerd. Uit de twee CT-scansnedes ter hoogte van de ventrikels (14.2aa,

14.2bb) blijkt, dat in 1977 al cerebrale multipliciteit kon worden aange-

toond. Tot op heden (1982) heeft patient, behalve de visusklachten, geen an-

dere symptomen die bij multiple sclerose zouden kunnen passen.
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Tabel_14.4_.

Afwijkend aanvullend onderzoek bij 14 van de 25 patiënten met

louter een neuritis optica en méér dan alleen V.E.R. afwijkingen

CT-scan

oogknipre flex

oogbewegingen

S.S.E.R.

A.B.E.R.

liguor

V.E.R.

patiënten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neurophysiologische afwijkingen (exclusief V.E.R.) traden in de

volgende frequentie op: A.B.E.R. bij 8 van de 14 patiënten, oog-

volgbewegingen bij 8 van de 14 patiënten (een maal internucle-

aire ophthalmoplegie), S.S.E.R. bij 5 van de 14 patiënten en

oogknipreflex bij 3 van de 14 patiënten (tabel 14.3.). De combi-

naties van aangetoonde symptomen per individuele patient zijn

uit tabel 14.4. af te leiden.

Bij 7 patiënten konden, naast afwijkend V.E.R. en liquor onder-

zoek, met de overige aanvullende tests ook nog meer laesies

worden aangetoond. Dit betekent, dat er bij 7 van de 25 patiën-

ten aanwijzingen zijn voor manifestatie van multiple sclerose

en bij 5 anderen naast letsels in de nervus opticus in ieder ge-

val meerdere letsels in het centraal zenuwstelsel aanwezig zijn.

Samenvattend hebben, van de totale groep van 40 patiënten met

een doorgemaakte neuritis optica in de jaren 1976 t/m 1981, nu:

1. 15 patiënten clinisch multiple sclerose (37.5%),

2/ 7 patiënten aanwijzingen voor meerdere letsels in het cen-

traal zenuwstelsel én intrathecale IgG-synthese (17.5%),
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3. 5 patiënten alleen (meerdere) laesies in het centraal zenuw- j

stelsel (12.5%) ,

4. 13 patiënten louter een doorgemaakte neuritis optica (32.5%). '

Aan de hand van de gegevens vermeld in tabel 14.5., wordt een ;

herziene indeling van neuritis optica gegeven (McAlpine 1972): :

a. neuritis optica zonder afwijkingen bij het aanvullend onder-

zoek of alleen V.E.R. afwijkingen. Bij deze groep is er niets

over de toekomst voorspelbaar; '.

b. neuritis optica met alleen V.E.R. en liquor afwijkingen dui-

dend op een oligosymptomatische vorm van multiple sclerose;

c. neuritis optica met afwijkend V.E.R. en afwijkend neurophy-

siologisch hersenstam onderzoek zonder CT-scan afwijkingen en

met een normale liquor. Hierdoor ontstaat er een verdenking

op 'subclinische' multipliciteit, mogelijk multiple sclerose; :,-;

d. neuritis optica met afwijkend V.E.R. onderzoek, afwijkende y,

liquor en laesies op de CT-scan of afwijkend neurophysiolo- I

gisch hersenstam onderzoek. Hier zou men kunnen spreken van , j
I !

een bewezen 'subclinische' vorm van multiple sclerose. \i

14.5. Conclusies

1. Met behulp van het aanvullend onderzoek, beschreven in de

hoofdstukken V t/m X, is het mogelijk meerdere laesies aan te

f tonen bij 12 van de 25 op dit moment louter neuritis optica

patiënten. Het is daardoor nog steeds niet bewezen, dat deze ;

patiënten in de toekomst clinische tekenen gaan krijgen van i

multiple sclerose. j
"i

2. Van de 15 patiënten, die binnen vijf jaar na de doorgemaakte •

neuritis optica multiple sclerose kregen waren, ten tijde van j

het onderzoek, al 5 ernstig invalide (Kurtzke 7 tot 9); het- 1

geen pleit tégen de veronderstelling, dat een neuritis optica ^

een teken is voor het ontwikkelen van een 'benigne' vorm van !
4

multiple sclerose. :
3. Bij het onderzoeken van de mogelijkheid of neuritis optica j

een eerste symptoom is van multiple sclerose, blijft het li- i

quor onderzoek van belang gevolgd door CT-scan, A.B.E.R. en

oogvolgbewegingsonderzoek. Het V.E.R. onderzoek wordt bij
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multiple sclerose en neuritis optica patiënten nagenoeg even

vaak afwijkend gevonden en discrimineert daardoor niet tussen

louter neuritis optica en multiple sclerose.

4. Alleen een prospectieve studie van de 25 patiënten zal uitma-

ken, of de 7 patiënten met (sutOclinische multiple sclerose

ook werkelijk dé kandidaten zijn voor het ontwikkelen van

clinische multiple sclerose in de toekomst.

7
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Hoofdstuk XV

HET MODEL

VOOR HET STELLEN VAN DE ZEKERE DIAGNOSE MULTIPLE SCLEROSE

15.1. Inleiding f

Een diagnostische test moet in staat zijn een bevestiging te

geven van een vermoede diagnose dan wel een afwijking aan te

tonen, die op clinische wijze niet kan worden vastgesteld. De .

specificiteit en de sensitiviteit geven aan in hoeverre de

diagnostische methode fout positief of fout negatief kan uit- ;

vallen.

De gestelde diagnose is vaak een werkhypothese waarin een aan- •:

tal clinische of aanvullende bevindingen past. Gedurende het I.

ziekteproces blijft de werkhypothese van kracht tot het moment, / ;

dat nieuwe clinische verschijnselen of andere testmethoden de !

diagnose definitief bevestigen dan wel uitsluiten. Voor de ge- j

neeskundige diagnostiek is het van belang het clinisch speci- i

fiek symptoom of de clinisch specifieke diagnostische test te

vinden. Multiple sclerose kent noch het een noch de ander. De

diagnostische methoden in deze studie toegepast zijn geen van i

alle specifiek voor multiple sclerose. Door het toepassen van I

meer onderzoekmethoden zal het aantal gesignaleerde maar cli-

nisch niet vermoede afwijkingen toenemen. Van de 114 patiënten i

waren er slechts 5 (2 multiple sclerose en 3 neuritis optica) ••:

waarbij geen afwijking bij het aanvullend onderzoek werd waar- *

genomen. Het toepassen van alle onderzoekmethoden houdt geens- };
zins specificiteit in voor multiple sclerose. Daarbij is het • '̂

toepassen van een omvangrijk onderzoek per individuele patient \-i

te tijdrovend en te kostbaar. Evenals het totale scala van me-

thoden moet een selectie hiervan de neuroloog in staat stellen *t

dezelfde informatie te verschaffen. Bij de selectie gaat de 1

specificiteit vóór op de sensitiviteit.

15.2. Het vaststellen van anatomisch 'zekere' multipliciteit

De absolute bewijsvoering over de aanwezigheid van multiple
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sclerose kan pas geschieden bij obductie. Hierin staat deze

aandoening niet alleen.

Mede ook in belang van de therapeutische evaluatie, heeft de

werkgroep Schumacher (1965) op zuiver clinische gronden crite-

ria vastgelegd voor het stellen van de clinisch zekere diagnose.

Deze criteria zijn voor atypisch verlopende gevallen of voor

het stellen van de diagnose in een vroege fase van de ziekte te

rigide (Poser 1980). Daarom zijn mogelijkheden gezocht, die de

clinische zekerheid in niveau's verdelen (Allison 1954;

McAlpine 1972; Rose 1976; McDonald 1977). Echter de practische

vraag wel of geen multiple sclerose, wordt niet door de inde-

lingswijzen beantwoord. Bij het stellen van de clinisch zekere

diagnose geven alle in hoofdstuk III geciteerde auteurs aan,

dat de clinische symptomatologie aanwijzingen moet geven voor

het bestaan van meerdere (twee) gescheiden letsels in de witte

stof van het centraal zenuwstelsel. Daarbij is multisymptoma-

tisch niet analoog met tnulticausaal.

De door Schumacher (1965) aangegeven neuroanatomische baansys-

temen in de witte stof, die bij het demyeliniserend proces be-

trokken moge. £ijn, kunnen met behulp van de aanvullende onder-

zoekmethoden alle worden beoordeeld (tabel 15.1.) .

Door toepassing van de neurophysiologische en röntgenologische

testmethoden kan de multipliciteit van de aandoening worden

aangetoond, onafhankelijk van de clinisch evidente symptomato-

logie. Het anatomisch gegeven dat enkele door Schumacher (1965)

genoemde functionele systemen in eikaars nabijheid verlopen im-

pliceert, dat theoretisch éénzelfde plaque op één niveau meer-

dere systemen kan aantasten. Ondanks de wetenschap, dat neuro-

anatomische structuren niet los van elkaar kunnen worden ge-

zien, werd in hoofdstuk XI een model gepresenteerd waarin de

onderzoekmethoden volgens veronderstelde onafhankelijke locali-

satie zijn gerangschikt. Statistisch werden er geen associaties

waargenomen tussen de resultaten van de twee onderzoekmethoden,

indien zij tot twee verschillende systemen behoorden.

De neurophysiologische methoden, die betrekking hebben op het

cerebellum en het ruggemerg zijn op dit moment nog te hypothe-
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neuroanatomische entiteit

- nervus opticus

- cortex cerebri

- tracti spinale et meso-diencephale

- fasciculus longitudinalis medialis

- cortex cerebelli

- tracti spinocerebellaires

- fasciculi cuneati et gracili

onde rzoekmethoden

- V.E.R. (CT-scan)

- CT-scan

- S.S.E.R.; A.B.E.R.

oogknipre flex

- E.O.G.

- CT-scan (E.O.G.)

- E.O.G.

- S.S.E.R.

Anatomische structuren van Schumacher (1965) met het aanvul,

lend onderzoek (hoofdstuk III).

Tabel 15.2.

neuroanatomische entiteit

- nervus opticus

- cortex cerebri

- meso-diencephalon (incl. F.L.M.)

- cerebellum

- myelum spinalis

onderzoekmethoden

- V.E.R. (CT-scan)

- CT-scan

- A.B.E.R.; S.S.E.R. ;

oogknipreflex;

E.O.G.

- CT-scan; E.O.G.

- S.S.E.R. ï
Onderzoekmethoden voor deze studie gerangschikt naar hypothe-

tische en statistische onafhankelijkheid (hoofdstuk XI en hoofd-

stuk XIII) .
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tisch om tot absolute uitspraken aanleiding te geven. Daardoor

is het door middel van de aanvullende onderzoekmethoden moge-

lijk, in ten minste drie van de vijf anatomische niveau's ze-

kerheid te verkrijgen over de aanwezigheid van een laesie (ta-

bel 15.2.). Het criterium waarmee de multipliciteit zeker kan

worden vastgesteld, is het vinden van een afwijkende röntgeno-

logische of neurophysiologische test in twee gescheiden anato-

mische systemen (tabel 15.2.).

Bij de beoordeling van de diagnostische methoden gelden dan de

volgende uitspraken:

a. bij het V.E.R. onderzoek worden alleen vertraagde latentie-

tijden als afwijkend beoordeeld;

b. het CT-scan onderzoek moet hypo- of hyperdense zones laten

zien. Atrophie en/of ventrikelverwijding alleen, worden niet

als typisch afwijkend voor multiple sclerose beschouwd;

c. het hersenstam onderzoek is zodanig onderling afhankelijk

(hoofdstuk XIII), dat er twee onderzoeken betreffende de

hersenstam afwijkend moeten zijn om werkelijk één meso-di-

encephaal letsel te mogen veronderstellen.

15.3. Nieuwe criteria voor de diagnose 'zeker multiple sclerose'

Bij het aantonen van antomische multipliciteit (15.2.) is voor-

bijgegaan aan het feit, dat de röntgenologische en de neurophy-

siologische methoden ieder voor zich een geringe specificiteit

hebben met betrekking tot multiple sclerose. Door het combine-

ren van twee gescheiden afwijkingen zijn de aandoeningen met

voornamelijk monocausale localisatie uitgesloten.

De meer specifieke diagnostische test, die over het neurolo-

gisch grondlijden van de aandoening kan informereren is het li-

quor onderzoek (hoofdstuk IV); hoewel ook dit geen absolute

specificiteit heeft. In navolging van de McAlpine criteria

(1965) voor de zekere diagnose moeten de aanwijzingen voor een

demyeliniserend proces (verhoogd IgG-gehalte, extra of oligo-

clonale banden) gezien worden naast de bewezen multipliciteit

van de aandoening. Bij multiple sclerose patiënten worden in

een hoog percentage (tot 90%) liquor afwijkingen gevonden
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(hoofdstuk IV en XIII). De liquor bevindingen staan merendeels

\ los van de clinische symptomatologie of ernst van de aandoening.

De uiteindelijk anatomisch en biochemisch zekere diagnose mul-

! tiple sclerose kan dan worden gesteld, indien aan twee voor-

' waarden is voldaan. |

1. Er moeten tekenen van intrathecale IgG-synthese in de liquor

. zijn aangetoond (verhoogd IgG en/of extra IgG-banden).

i 2. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn voor multipliciteit

(twee of meerdere laesies) in het centraal zenuwstelsel.

| • Door middel van de neurophysiologische en neuroröntgenologi-

sche methoden kunnen laesies met een grote mate van waar-

\ schijnlijkheid worden vastgesteld. Multipliciteit van de

' ziekte mag worden verondersteld, indien een combinatie van

twee of meer letsels in de volgende anatomische eenheden is
; vastgesteld: ' \

a. nervus opticus: afwijkend V.E.R. onderzoek (CT-scan),

b. hemispheraal: hypo- of hyperdense zones op de CT-scan,

c. hersenstam: minstens twee afwijkende neurophysiologische

registraties van de vier hersenstam onderzoekmethoden

A.B.E.R., S.S.E.R., oogknipreflex (masseterreflex) en

f electro-oculographie.

\ 15.4. De diagnose bij de 114 onderzochte patiënten aan de hand

| van de nieuwe criteria

^ Indien de voorwaarden van 15.3. worden toegepast op de 114 pa- ;

•; tienten, vindt er een duidelijke verschuiving plaats van pa- ;
; tienten naar de zekere diagnose.

Het afwijkend bevonden hulponderzoek correleert in aantal, sig- ,'l

;. nificant met de clinisch ingedeelde groepen (tabel 15.3.). Tien ']"';

| van de 31 clinisch zekere patiënten gaven in alle drie de sys-

fi, temen afwijkingen te zien. Drie patiënten uit deze groep, die

k niet aan de gestelde criteria voldeden hadden een lang ziekbed : ,

|' doorgemaakt en werden aangetroffen in een verpleegtehuis; zij j:

vertoonden wel meerdere laesies maar geen liquor afwijkingen

(meer?).

Van de 114 patiënten zijn er bij 70 (61%, incl. 7 maal neuritis
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optica) objectiveerbare aanwijzingen voor meerdere manifesta-

ties van een, in de liquor aantoonbaar, demyeliniserend proces.

Clinisch was dit slechts het geval bij 31 van de 114 (27%) pa-

tienten. Als de multiple sclerose patiënten (89) los van de

neuritis optica (25) patiënten worden beschouwd dan ligt dit

percentage 'subclinisch' zekere patiënten hoger, namelijk 63

(71%) van de 89 patiënten in plaats van 31 (35%) van de 89 pa-

tienten. Dit betekent dat met het aanvullend onderzoek (nieuwe

criteria) het aantal 'subclinisch' zekere multiple sclerose pa-

tienten met meer dan 100% toeneemt ten opzichte van het aantal

clinisch zekere diagnosen (Schumacher/McAlpine criteria).

Clinische en 'subclinische' indeling van de 114 patiënten

CLINISCH

ZEKER

(n = 31)

CLINISCH

WAARSCH.

(n = 31)

CLINISCH

MOGELIJK

(n = 27)

NEURITIS

OPTICA

(n = 25)

Zekere diagnose aan de hand van de nieuwe criteria

(n = 28) (n = 22) (n = 13) (n = 7)

Tabel

Bij het toepassen van de nieuw opgestelde criteria kunnen 70 van de 114

patiënten gediagnostiseerd worden als zekere multiple sclerose. Er is

een significante correlatie tussen het oorspronkelijke aantal patiënten

per clinische groep en het aantal nu als zekere multiple sclerose ge-

diagnostiseerde patiënten (x = 40; p = 0.000).

15.5. De clinische hersenstam vorm versus clinisch spinale vorm

In hoofdstuk II werden de spinale en de hersenstam vorm van

multiple sclerose met enkele differentiaal diagnostische moge-

lijkheden vergeleken.

Het inschatten van de localisatie van die plaque, die tot de

neurologische uitvalsverschijnselen heeft geleid is, afgaande

op symptomatologie, subjectief. Patiënten met eenzijdige of
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dubbelzijdige paresen van de onderbenen, blaasfunctie-stoornis-

sen of ernstige sensibiliteitsstoornissen aan de benen (Kurtzke

2 tot 5) werden opgevat als patiënten met een spinale vorm van

multiple sclerose. De patiënten met paresen van de onderste en

bovenste extremiteiten, dysarthrie, dubbelbeelden en/of andere

hersenzenuwparesen werden beschouwd als stamvorm.

Van de 89 patiënten werden er 43 (48%) clinisch verdacht van

spinale en 41 (46%) van stamlaesies. De 5 (6%) overige patiën-

ten werden geclassificeerd als cerebrale vorm vanwege de naar

verhouding geringe neurologische uitvalsverschijnselen ten op-

zichte van de ernstige mentale stoornissen.

Het aanvullend onderzoek bij de clinisch ingeschatte stam en spinale vorm

100% .

stamvorm (n = 43)

spinale vorm (n = 41)

30 29 32 26 20 23 ÏÏÏB 21 •20;; 27 18 26 !:Ï6

Tabel 15.4.

Overzicht van 'let totale aanvullende onderzoek (exclusief liquor) bij 84 patiënten met mul-

tiple sclerose ingedeeld naar clinisch ingeschatte stam (43) en spinale (41) vorm. Het

verschil in percentage van aanvullende bevindingen bij deze twee groepen, is significant

voor zowel electro-oculographische internucleaire ophthalmoplegie als voor aangetroffen

cerebrale laesiei op de CT-scan. Net niet significant is dit voor de oogknipreflex

(P resp. 0.003, 0.030 en 0.060).

i
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;, In een overzicht van de bevindingen bij de twee vormen laat de

spinale vorm bij alle onderzoekmethoden minder afwijkingen zien

dan de stamvorm (tabel 15.4.). Echter deze tendens is slechts

significant voor de electro-oculographisch geregistreerde in-

ternucleaire ophthalmoplegiëen (p = 0.003) en voor het aantal

; cerebrale hypodense laesies (p = 0.030) en net niet signifi-

; cant voor de oogknipreflex (p = 0.060; tabel 15.4.).

Het feit, dat de electro-oculographisch geregistreerde internu-

cleaire ophthalmoplegie duidelijk geassocieerd is met de clini-

j sche stamvorm van multiple sclerose, wijst er op dat de groepen

waarschijnlijk op juiste manier zijn ingeschat. Behalve met de

J electro-oculographisch vastgelegde internucleaire ophthalmo-
1 plegie, is er met de neurophysiologische onderzoekmethoden sta-

: tistisch geen onderscheid te maken tussen de twee 'vormen' van

multiple sclerose. Dit betekent wellicht, dat er geen verschil

is in aantal demyeliniserende letsels tussen stam- en spinale

vorm of dat de clinische symptomen van beide groepen niet al-

tijd even correct zijn geïnterpreteerd.

' 15.6. De combinatie van onderzoek met de meeste informatie

f Vanwege het verschil in specificiteit en sensitiviteit van alle

V. toegepaste methoden, is het onderzoek met de meest aangetoonde

I . afwijkingen nog niet het geschiktst voor de diagnostiek van

| multiple sclerose. Het liquor onderzoek is in staat om in 90%

f: van de onderzochte patiënten aanwijzingen voor demyelinisatie

| aan te tonen. Vanwege dit hoge percentage afwijkingen én de

f- redelijke mate van specificiteit blijft het liquor onderzoek

i; onontbeerlijk bij het stellen van de diagnose.

t! De kleinste combinatie met de grootste kans op het aantonen van
k'
| multipliciteit is moeilijker aan te geven en afhankelijk van de

rl vraagstelling.

'"' - indien er silent plaques aangetoond moeten worden naast één

I; clinisch evident te localiseren afwijking, geven de CT-scan

j en het oogbewegingsonderzoek beide nagenoeg even grote kans

} (54 tot 57%) op het aantonen van het tweede, clinisch niet
'•' waarneembaar, letsel (tabel 15.5.).
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- Is het van belang, ongeacht de cliniek, twee anatomisch ge-

scheiden laesies aan te tonen dan is de combinatie van oog-

volbewegingen, S.S.E.R. en V.E.R. onderzoek in staat bij

minstens 70% van de patiënten multipliciteit te doen veron-

derstellen (tabel 15.5.).

Het neurophysiologisch hersenstam onderzoek (excl. electro-ocu-

lographische internucleaire ophthalmoplegiëen) wordt signifi-

cant vaker afwijkend gevonden in relatie met toenemende duur en

ernst van de ziekte. Tevens is er een significante relatie tus-

sen het aantal neurophysiologisch en neuroröntgenologisch aan-

toonbare letsels en de afwijkende neurophysiologische methoden

A.B.E.R., S.S.E.R. en oogknipreflex.

Het neurophysiologisch en röntgenologisch onderzoek toegepast

bij 89 patiënten met multiple sclerose en de procentuele verge-

lijking tussen de totale hoeveelheid gevonden afwijkingen en de

clinisch niet verwachte afwijkingen

methode clinisch niet totaal afhankelijkheid

verwacht ziekteduur/ernst

CT-scan (demyelinisatie) 53% 54%

electro-oculographie 57% . 80%

A.B.E.R. 33% 63% + +

oogknipreflex 28% 64% +

f: E.O.G./I.N.O. 20% 33% - +
V.E.R. 18% 61%

h S.S.E.R. totaal 17% 71% + +

S.S.E.R. stam 5% 60% + +

De V.E.R. afwijkingen, de stoornissen bij het horizontale oog-

bewegingsonderzoek en de aanwezigheid van hypo- of hyperdense



. / •

- 234 -

zones op de CT-scan zijn onafhankelijk van de duui en de ernst

van de ziekte. Deze laatste drie methoden komen derhalve het

meest in aanmerking voor de diagnostiek in de vroege fase van

het ziekteproces. De CT-scan (in de toekomst de N.M.R. scan)

zal naast diagnostische bruikbaarheid bij multiple sclerose te-

vens een bijdrage leveren vanuit differentiaal diagnostisch

oogpunt.

15.7. Conclusies

1. Bij het stellen van de diagnose multiple sclerose blijft het

aantonen van intrathecale IgG-synthese het aangewezen diag-

nostisch criterium.

2. Voor het bewijzen van meerdere gescheiden laesies in het

centraal zenuwstelsel is het oogvolgbewegingsonderzoek (sac-

cadische en horizontale oogvolgbewegingen) in staat de mees-

te clinisch onverwachte afwijkingen aan te tonen. Daarbij

kan dit onderzoek bij 20% van de patiënten aanwijzingen ge-

geven voor zowel letsels in de hersenstam als in het cere-

bellum (hoofdstuk XIII).

3. Door het neurophysiologisch onderzoek kunnen clinisch waar-

neembare symptomen in objectieve registratie worden vastge-

legd. Het aantonen van clinisch niet waarneembare laesies

varieert van 5 tot 33% per onderzoek behalve het oogbewe-

gingsonderzoek, dat tot 57% clinisch niet objectiveerbare

symptomatologie kan aantonen.

4. Het CT-scan onderzoek kan in 54% bij de van multiple sclero-

se verdachte patiënten cerebrale laesies aantonen, die mees-

tal (98%) niet in verband gebracht kunnen worden met clini-

sche verschijnselen (hoofdstuk X en hoofdstuk XIII). Mede

uit oogpunt van de differentiaal diagnose is het CT-scan on-

derzoek naast het liquor onderzoek een belangrijk diagnosti-

cum. Mochten toekomstige nieuwe generaties van CT-scan1s of

de N.M.R. scan de mogelijkheid hebben stam- en cerebellum

laesies vaker aan te tonen dan zal het neurophysiologisch

hersenstam onderzoek als diagnostisch middel bij multiple

sclerose snel obsoleet worden.
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Hoofdstuk XVI

SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

16.1. Samenvatting

Multiple sclerose als ziektebeeld is bekend sinds het einde van

de vorige eeuw. Charcot en Vulpian gaven als eersten in 1868

een beschrijving van de clinische verschijnselen in samenhang

met de pathologisch-anatomisch gevonden demye1iniserende pla-

ques in de witte stof van het centraal zenuwstelsel (hoofd-

stuk I) .

Clinisch kenmerkt het ziektebeeld zich door een grote verschei-

denheid in symptomatologie met wisselende ernst. Uit patholo-

gisch-anatomische studies blijkt, dat er bij obductie in de re-

gel meer plaques worden aangetroffen dan er op clinische gron-

den kan worden vermoed. Verondersteld wordt, dat er wellicht al

jaren voor het optreden van clinisch objectiveerbare verschijn-

selen plaques in het centraal zenuwstelsel aanwezig kunnen zijn.

De factoren, die bijdragen aan het clinisch tot uiting komen

van een plaque zijn niet bekend.

Door de diversiteit van symptomen en het ontbreken van, een

voor de ziekte specifiek, verschijnsel is het stellen van de

diagnose niet altijd even eenvoudig, waardoor deze vaak pas in

een late fase van de ziekte komt vast te staan. Ondanks de af-

wezigheid van gerichte therapeutische mogelijkheden is zeker-

heid omtrent de aandoening, mede uit differentiaal diagnostisch

oogpunt, aangewezen (hoofdstuk II).

Om meer uniformiteit en zekerheid aan diagnostische uitspraken

te kunnen verlenen zijn in de laatste decennia clinische crite-

ria opgesteld, die berusten op louter symptomatologische gege-

vens. Deze criteria leiden tot een uitspraak in hoeverre mul-

tiple sclerose clinisch zeker, waarschijnlijk of mogelijk aan-

wezig is (hoofdstuk III).

Bij de aanvullend diagnostische mogelijkheden is er gezocht

naar een, voor multiple sclerose specifieke, laboratorium-test.

Lange tijd heeft de liquor diagnostiek centraal gestaan. In

i
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hoge percentages worden er bij patiënten met multiple sclerose

aanwijzingen gevonden voor intrathecale immunoglobuline G (IgG)

synthese; tevens heeft recent onderzoek afbraakproducten van

myeline en virale antilichamen aangetoond. Deze bevindingen

wijzen alle in de richting van een imtnunologische genese. On-

danks de hoge sensitiviteit van deze tests zijn ze noch speci-

fiek noch selectief voor de ziekte multiple sclerose (hoofd- :

stuk IV).

De clinische criteria voor de zekere diagnose vereisen de aan-

wezigheid van tenminste twee gescheiden laesies in de (lange

baan) systemen van de witte stof van het centraal zenuwstelsel

(hoofdstuk III) . Tot deze (baan) systemen worden gerekend:

- de nervus opticus,

- de witte stof van de cortex cerebri,

- de tractus cortico-spinales, j

- de fasciculus longitudinalis medialis,

- de witte stof van het cerebellum,

- de tractus spino-cerebellaris,

- de fasciculus cuneatus et gracilis.

Door toepassing van de neurophysiologische methoden (V.E.R.,

S A.B.E.R., S.S.E.R., oogknipreflex, masseterreflex en electro-

' |: oculographie) is het mogelijk letsels in genoemde (baan) sys- j j

f'i temen aan te tonen (hoofdstuk V t/m IX) . Hemispherale laesies 1 ;

I kunnen door middel van het CT-scan onderzoek worden gevonden j

| (hoofdstuk X ) . ï

I
f De, door middel van het neurophysiologisch en het CT-scan on- \

| derzoek, gevonden afwijkingen kunnen niet altijd in samenhang \

[•' worden gebracht met clinische verschijnselen. Deze asymptomati- j

i sche letsels worden aangeduid met de term 'clinisch silent pla- u

V \ i
r ques' . Dergelijke plaques zijn ook bekend vanuit pathologisch- 1-j

|; anatomische studies (hoofdstuk II) . i

I'., Indien de neurophysiologische onderzoekmethoden en het CT-scan ']

i. onderzoek gerangschikt worden volgens hypothetisch anatomische j

f localisatie (hoofdstuk XI), waarin verondersteld kan worden dat
r
» ze onafhankelijk van elkaar afwijkend kunnen zijn, dan ontstaat
L een volgende indeling:
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- nervus opticus - V.E.R. (CT-scan);

- hemispheraal - CT-scan;

-hersens tam -A.B.E.R. , S.S.E.R., oogknip-
ref lex (masseterreflex),
E.O.G.;

- cerebellum - E.O.G. (CT-scan);
- ruggemerg - S.S.E.R.
Met het aanvullend onderzoek is het op deze wijze mogelijk

meerdere (a)symptomatische letsels aan te tonen in de (lange

baan) systemen van de witte stof in het centraal zenuwstelsel,

zoals dit vereist wordt door de criteria waarmee de clinisch

zekere diagnose mag worden verondersteld (hoofdstuk III).

Het totale onderzoekpakket werd toegepast op een groep multiple

sclerose patiënten (n = 89) waarbij de clinische diagnose in

verschillende graden van zekerheid vaststond. Daarnaast onder-

gingen 25 neuritis optica patiënten hetzelfde scala aanvullend

onderzoek. Bij verwerking van de resultaten bleken de A.B.E.R.,

de S.S.E.R., de oogknipreflex afwijkingen en de electro-oculo-

graphisch vastgelegde internucleaire ophthalmoplegiëen een on-

derlinge, deels significante, afhankelijkheid te vertonen.

Hierdoor moet de veronderstelling vervallen dat ieder aanvul-

lend onderzoek afzonderlijk, hersenstam letsels aantoont. Te-

vens bleken drie van de vier neurophysiologische hersenstam on-

derzoekmethoden {A.B.E.R., S.S.E.R. en oogknipreflex) signifi-

cant afhankelijk te zijn van duur en ernst van de ziekte. Deze

methoden zijn daardoor niet bruikbaar in een vroege of oligo-

symptomatische fase van de ziekte.

Bij een deel van de onderzochte patiënten werden neurophysiolo-

gische afwijkingen gevonden, die clinisch (nog?) niet tot symp-

tomen aanleiding gaven; dit overeenkomstig geraadpleegde lite-

ratuurstudies .

Een, in dit onderzoek nog in experimentele fase verkerende,

electro-oculographische methode gaf bij 57% van de 114 onder-

zochte patiënten niet verwachte hersenstam letsels aan. Terwijl

met dezelfde methode bij 20% van de 114 patiënten aanwijzingen

werden gezien voor asymptomatische cerebellaire letsels (hoofd-
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stuk XIII). Van de overige neurophysiologische methoden lag het

aantal clinisch niet vermoede afwijkingen tussen 5 en 33%

(hoofdstuk XIII). Het CT-scan onderzoek is in staat om bij 52%

van de multiple sclerose patiënten aanwijzingen te vinden voor

hypo- of hyperdense zones in de witte stof van de beide hemi-

spheren (hoofdstuk XIII). Deze zones komen pathologisch-anato-

misch overeen met een deel van de actieve en niet actieve de -

myeliniserende plaques (hoofdstuk X). Dergelijke zones worden

in mindere mate gezien in het cerebellum en nauwelijks in de

hersenstam. De daar gelocaliseerde plaques, vaak kleiner dan 10

mm, worden door de huidige generatie CT-scan's niet waargenomen.

In hoofdstuk XV werd door combinatie van de clinische criteria

met de gegevens van het aanvullend onderzoek een model gepre-

senteerd, waarmee de diagnose multiple sclerose in een vroegere

fase van de ziekte kan worden gesteld.

Op grond van deze nieuwe criteria konden 63 van de 89 (71%)

multiple sclerose patiënten als zeker worden aangewezen; ter-

wijl er 31 (35%) als clinisch zeker werden ingedeeld op grond

van de oude criteria, van de 25 neuritis optica patiënten had-

den er 7 (28%) meerdere letsels én intrathecale IgG-synthese

(hoofdstuk XIV). Door deze laatste bevindingen blijkt, dat het

begrip clinisch zekere multiple sclerose op zuiver symptomato-

logische grond te beperkt gesteld is.

Van de toegepaste aanvullende onderzoekmethoden (excl. liquor

onderzoek) zijn diegenen van belang, die extra informatie geven

nSSst de clinisch objectiveerbare symptomen. De S.S.E.R. toont

een afhankelijkheid met clinisch vitale en gnostische sensibi-

liteitsstoornissen. De oógknipreflex en de electro-oculographi-

sche internucleaire ophthalmoplegiëen tonen een significante

afhankelijkheid met clinische hersenstam symptomen. De gevonden

afwijkingen bij het oogvolgbewegingsonderzoek en de hypo- of

hyperdense haarden te zien op de CT-scan, zijn onafhankelijk

van clinische symptomen (hoofdstuk XIII).

Het liquor onderzoek maakt geen onderscheid in clinisch zekere,

waarschijnlijke en mogelijke multiple sclerose. Van de liquor

diagnostische methoden is de iso-electric focusing techniek de

-t •'
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meest gevoelige (hoofdstuk XIII).

De onderzoekmethoden iso-electric focusing, CT-scan, V.E.R. en

electro-oculographie (snelle en langzame horizontale oogvolgbe-

wegingen) zijn onafhankelijk afwijkend van ernst en duur van de

ziekte, waardoor ze als diagnosticum in een vroege fase van de

ziekte het meest geschikt zijn.

Het CT-scan onderzoek zal echter in betekenis toenemen bij de

ontwikkeling van volgende generaties CT-scan1s of de nuclear

magnetic resonance scan. Het CT-scan onderzoek is tevens van

belang voor de differentiële diagnostiek (hoofdstuk II en

hoofdstuk X).

16.2. Slotbeschouwing

Naast de diagnostische betekenis voor multiple sclerose is her-

haald gesuggereerd, dat de hier toegepaste methoden van hulpon-

derzoek ook een bijdrage kunnen leveren bij het vervolgen van

het natuurlijke (of therapeutisch beïnvloede) verloop van de

ziekte.

Ondanks het feit, dat een aantal met name neurophysiologische

onderzoekmethoden significant geassocieerd is met de clini-

sche symptomen, de ziekteduur en de mate van de invaliditeit,

zijn alle methoden in staat clinisch asymptomatische letsels

aan te tonen. Daardoor kan er een discrepantie bestaan tussen

neurophysiologisch en neuroröntgenologisch aangetoonde letsels

in het centraal zenuwstelsel enerzijds en clinische symptomen

van de patient anderzijds. Bij 2 patiënten met clinisch alleen

visusklachten ten gevolge van een neuritis optica werd echter

het aanvullend onderzoek in totaliteit afwijkend bevonden; zo-

dat zij daardoor theoretisch niet meer onderscheidden konden

worden van de 10 clinisch zekere patiënten, die eveneens bij

alle hulponderzoekmethoden afwijkingen vertoonden. De silent

plaques verstoren op deze wijze de eigenlijke, clinische eva-

luatie.

Voor het vervolgonderzoek zijn de V.E.R., het oogvolgbewegings-

onderzoek, de CT-scan en het liquor onderzoeic het minst ge-

schikt en wel om de volgende redenen:

7
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1. de afwijkingen geconstateerd door middel van de V.E.R. en

het horizontale oogvolgbewegingsonderzoek zijn statistisch

onafhankelijk van de genoemde drie clinische parameters

(symptomatologie, ziekteduur en mate van invaliditeit;

hoofdstuk XIII),

2. het liquor onderzoek (IgG-gehalte en aantal extra IgG-ban-

den) lijkt in omgekeerde relatie te staan met de drie clini-

sche parameters (hoofdstuk XIII),

3. de hypo- en hyperdense zones, die met behulp van het CT-scan

onderzoek kunnen worden waargenomen zijn onafhankelijk van

clinische symptomen en corticosteroid of immunosuppressieve

therapieën (hoofdstuk X en hoofdstuk XIV).

De onder sub 1, 2 en 3 genoemde onderzoekmethoden zijn om de-

zelfde redenen wel van belang voor het stellen van een diagno-

se in een vroege of oligosymptomatische fase van het ziekte-

beeld.

Het S.S.E.R., A.B.E.R. en oogknipreflex onderzoek alsmede de

CT-scan parameters corticale atrophie en ventrikelverwijding

zijn niet van belang als vroeg diagnostische tests, omdat ze

statistisch significant zijn met symptomen, duur en ernst van

de ziekte. Mogelijk dat deze onderzoekmethoden in de toekomst

wel van toepassing blijken te zijn bij het vervolgen van het

ziekteverloop.

k

'S
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SUMMARY AND CONCLUSION

r

Multiple sclerosis as a clinical entety is known since the mid

nineteenth century. Charcot and Vulpian were the first to des-

cribe (in 1868) the clinical symptomatology in relation to the

already known before pathological-anatomical sclerotic plaques

in the white matter of the central nervous system (Carswell

1835, Cruveilhier 18_8; chapter I).

The clinical course of the disease is characterized by a great

variability of signs and symptoms with a marked difference in

severity. Pathological-anatomical studies revealed that in au-

topsy cases of multiple sclerosis more demyelinating lesions

are regularly found than one might devoid to be present from

the clinical phenomenology. Poser (1979) suggested for this,

and for other reasons, that several years before the objective

signs appear, lesions in the central nervous system are already

present as non-symptomatic plaques. The factors which lead to

the clinical manifestation of these plaques are unknown (chap-̂

ter II).

Because of the various signs and the lack of a specific symp-

tom for the disease, it is not always easy to establish the

diagnosis. It is for that reason that the clinically definite

diagnosis cannot be established in early stage of the disease

in several cases. Tn spite of the lack of efficacious therapy

on this disease, certainty of diagnosis remains mandatory from

a differential diagnostic point of view.

In the past three decennia clinical criteria have been set up,

to obtain a more uniform and better definition of the clinical

diagnosis multiple sclerosis (chapter TTI) .

Tn the search for diagnostic possibilities, there is a need to

find a specific laboratory test for multiple sclerosis. For a

long time analysis of the cerebrospinal fluid occupied a cen-

tral position as the diagnostic test. Patients with multiple

sclerosis show intrathecal igG-synthesis in high percentages

(80 to 90%) . In addition abbau-material of myelin and antibo-

7
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dies against virus in multiple sclerosis patients are found. All

these investigations indicate a systemic immunological pathoge-

nesis of the disease. In spite of the sensitivity of those tests

they are neither specific nor selective to detect in a definite

fashion the multiple sclerosis patient (chapter IV).

Present-day clinical criteria for the definite diagnosis include

the demand to show presence of two separate lesions in the white

matter of the central nervous system (Schumacher 1965, McAlpine

1965? chapter III). These tracts or systems include:

- the optic nerve,

- the hemispheral white matter,

- the corticospinal tracts,

- the medial longitudinal fascicle,

- the cerebellar white matter,

- the spino-cerebellar tracts,

- the cuneate and gracile fascicles.

With the aid of neurophysiological methods, such as V.E.R.,

A.B.E.R., S.S.E.R., blinkreflex, masseterreflex and electro-ocu-

lography, it is possible to detect lesions in the above-men-

tioned central nervous system tracts. Even if clinical arguments

for their presence cannot be brought forward (chapter V to X).

For the detection of hemispheral or cerebellar lesions, the CT-

scan may be useful. Hypo- or hyperdense (contrast-enhanced)

areas showing no mass effect may be visible on CT-scans of pa-

tients with multiple sclerosis. These areas are usually inter-

preted as demyelinating plaques, whenever evidence to the con-

trary are absent (chapter X).

A model is presented for the localisation of the anatomical-

diagnostic methods within the tracts of the white central ner-

vous system in chapter XI. The following classification is sug-

gested:

- optical nerve - V.E.R. (CT-scan orbitae)

- hemispheral cortex - CT-scan

- brainstem and medulla - A.B.E.R., S.S.E.R., blink-

reflex, (masseterreflex)

- cerebellum - electro-oculography

- spinal cord - S.S.E.R.
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With the aid of a battery of the auxiliary diagnostic methods,

the probability of revealing the presence of symptomatic and

non-symptomatic plaques in the white central nervous system is

greatly augmented. Accordingly it is feasible to demonstrate two

separate lesions at a moment af time, in an early stage of the

disease, that only a single lesion can be suspected on clinical

grounds.

In the present study, all the above-mentioned diagnostic methods

(including CSF analysis) have been applied to a group of 89 pa-

tients with definite, probable or possible multiple sclerosis,

and to a group of 25 purely optic neuritis patients. A statisti-

cally significant interdependence was found of four neurophysio-

logical methods of examination concerning the brainstem function

(A.B.E.R., S.S.E.R., blinkreflex, electro-oculographic recorded

internuclear ophthalmoplegias). This findings denies, that each

of the four methods apart can detect different lesions in the

brainstem. It is more plausible to suppose that one single

brainstem lesion is able to disturb more than a single brainstem

function or tract studied by the particular method. Three of

those four brainstem function detection methods were significant

independent of duration and severity of the disease; clearly

these methods are not optimally useful in their application at

an early or oligosymptomatic stage of the disease. In the total

group of 114 patients all the diagnostic methods together detect

clinically silent lesions from 5 to 57%. At the time of the pre-

sent study the experimental electro-oculographic method for the

registration of horizontal saccadic and smooth pursuit eye move-

ments revealed in 57% of the 114 patients subclinically disorde-

red eye movements. In addition, this method detected non-sympto-

matic cerebellar lesions in 20% of the 89 patients with multiple

sclerosis (chapter XIII).

With the aid of the CT-scan hypo- or hyperdense areas in the

white matter of the cerebral hemispheres were found in 52% of

the 114 patients. Most reports ascribe these lesions to demyeli-

nating cerebral plaques. The CT-scan showed no cerebellar or

brainstem lesions.
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In chapter XV a model is presented with modernised Schumacher

criteria in which the detected non-symptomatic lesions are in-

<; : eluded. These new criteria led to a definite diagnosis in 71% of

k . 89 multiple sclerosis.patients, whereas this diagnosis could be
r posed in only 35% on purely clinical criteria. Among the optic

neuritis group, 7 out of 25 patients had two or more lesions in

the central nervous system as well as intrathecal IgG-synthesis.
; On the basis of this observation it is argued that the criteria

for the definite diagnosis based on pure clinical signs are too

rigid. Of all methods utilized in this study (excluding CSF ana-

lyses) , only those investigations which give extra information

,;> besides the objective clinical signs are important for the early

diagnosis. The S.S.E.R. was statistically significantly correla-

ted with sensory loss and decreased vibration sense. The blink

reflex and the electro-oculographic registrated internuclear ._

ophthalmoplegia both show a significant association with brain-

stem dysfunction. These three neurophysiological brainstem in-

vestigations are unable to unveil the presence of silent plaques.

The sum total of electro-ocular and CT-scan findings are inde-

"' pendant of clinical signs (chapter XIII) .

X CSF analysis cannot differentiate between the three clinical
* i

I groups 'definite', 'probable' and 'possible' multiple sclerosis.

i' Of all electrophoretic technics, the iso-electric focusing me-

p thod seems to be the most sensitive technique in detecting in-

* tracerebral IgG-synthesis.

\ Of all described diagnostic methods the iso-electric focusing,

*' the CT-scan, the V.E.R. and the electro-oculography (saccadic

( and smooth pursuit eye movements) are independant of the dura-

; tion of, and degree of incapacitation due to, the disease. Those

f four investigations can be helpful to give a definite diagnosis

» in an early stage of the disease. The CT-scan will always play

| an important role for the differential diagnosis.
Ï.

f The diagnostic usefulness of the auxiliary diagnostic methods is

• generally accepted. The above-mentioned methods at the same wise

I can be contribute in the follow-up of the natural (or therapeu-
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tically influenced) course of the disease.

V.E.R., the electro-oculography, the CT-scan and the CSF analy-

sis are the least appropriate for follow-up studies because of

the following reasons:

1. the lesions shown by V.E.R. and electro-oeulography are sta-

tistically independent from the clinical mentioned standards

(signs and symptoms, duration and invalidation of the disease

disease) ,

2. the CSF investigation in this study demonstrates a reversible

relation between severity of the disease and increased IgG-

levels or IgG-extra bands,

3. the hypo- or hyperdense lesions on CT-scan are independent of

clinical signs and symptoms but also of corticosteroid or im-

munosuppression therapies.

For the same reasons investigation-methods mentioned under sub

1, 2 and 3 retain their importance for the detection of the de-

finite diagnosis at an early stage of the disease.

The S.S.E.R., A.B.E.R., the blink reflex and also the CT parame-

ters cortical atrophy and ventricular dilation have no impor-

tance as an early diagnostic tool. This because of their statis-

tical significant association with symptoms, duration and inva-

lidation of the disease. For follow-up studies of the clinical

and therapeutically influenced course of multiple sclerosis pa-

tients they are probable more useful.
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; VERANTWOORDING

i |

• De werkzaamheden verbandhoudend met dit proefschrift werden ver-

| ; richt op de neurologie afdelingen van de ziekenhuizen 'De Godde-

f ; lijke Voorzienigheid' (Sittard), 'St. Barbara' (Geleen), het

; 'Oudenrijn' en het Militair Hospitaal 'dr. A. Mathijsen'

| (Utrecht).

i Het verzamelen van de patiëntengegevens geschiedde door welwil-

lende medewerking van de neurologen Dr. L.A.H. Hogenhuis, H.W.M.

Anten (Sittard), W.E. Vliegenthart, R.S.H.M. Beijersbergen,

E.G.W.M, de RuyterKorver (Utrecht); de oogartsen R.C.I.M. Dols

f (Geleen), C.H.G. Botermans, H. Sonninga (Utrecht) en de ver-

f pleeghuis-artsen mej. A. Rodts (Geleen) en mw. G.P. van de Neut-

Bijl (Utrecht). Mede ook dankzij de collegialiteit van de arts-

: assistenten J.C.B. Verhey, G.J. Nicolay (Sittard), R.P. Kleyweg,

T.C. ten Dam en H.W.J. van der Pasch (Utrecht).

Het clinisch onderzoek kon plaatsvinden door de inzet van de

hoofdzusters mw. A.H.M. Coenen-Landerloo (Geleen) en mej. H.P.G.

Packbiers (utrecht).

De neurophysiologische registraties verrichtten de electroneuro-

f logen R.G.A. Ackerstaff, Dr. A.J.R. Simons ('St. Antonius1 zie-

; kenhuis utrecht), J.W. Vredeveld ('De Wever' ziekenhuis Heerlen),

' B. Kemp, P. Wuisman (ziekenhuis 'De Goddelijke Voorzienigheid'

'% Sittard) en Ir. J.P.H. Reulen (afdeling medische physica Vrije

j' Universiteit Amsterdam; hoofd Prof. Dr. H. Schneider).
r

• De CT-scan's van de 114 patiënten werden gemaakt door röntgeno-

! loog P.W. Glaudemans ('St. Antonius' ziekenhuis Utrecht) en neu-

, roröntgenoloog Dr. H. Zeumer (Abteilung Neuroradiologie, Klini-

l kum der Rheinisch Westfahlische Technische Hochschule Aachen). 'I
1 A
j Het iso-electric focusing onderzoek van de liquor bij 50 patien- f

ten stond onder leiding van dhr. J.M.P. Serrêe (hoofdanalist 3i- j

quorlaboratorium Leiden; hoofd Prof. Dr. A.A.H. Kassenaar). |

[ De eerste drie versies van het manuscript werden uitgetypt door j

|' mej. G.M.G. Rutten, mej. R. Beumers en mw. C. Dijkstra-van Dijk. |

! In de laatste versie werden adviezen verwerkt van Dr. G.H.M, van

i Lith, Dr. B.W. Ongerboer de Visser en mej. A. Rodts (verpleeg-
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huis-arts) en corrigeerden dhr. en mw. W.J.A. van Wolferen-Blaas

\ de tekst op type-, stijl en formuleringsfouten.

•'] j Dhr. B.L.J. de Vos (afdeling medische fotographie Militair Hos-

I • pitaal Utrecht) en dhr. G. van de Giessen (audiovisuele dienst

!. Academisch Ziekenhuis Leiden) verzorgden de fotographische bij-

dragen van CT-scan's en iso-electric focusing materiaal.

- Adjudant H.J.G. van der Burgt (afdeling interne controle Mili-

: tair Hospitaal Utrecht) gaf richtlijnen voor het optimaal kunnen

•- copiëren van het manuscript voor promotor, co-promotor en refe-

renten.

I Bij de statistische bewerking van gegevens vond uitgebreide be-

!; geleiding plaats door drs. E.A. van der Velde (statisticus afde-

ling medische statistiek Rijksuniversiteit Leiden; hoofd Prof.

H. de Jonge) .

Mijn dank betreft allen hier genoemd en diegenen, die op andere

: en meer indirecte wijze steun of medewerking hebben verleend bij

de tot standkoming van dit proefschrift.

Deze dank geldt niet in de laatste plaats voor jou Christiane,

voor de wijze van inzet en verantwoordelijkheid waarmee je de

definitieve versie van het manuscript hebt uitgewerkt.

i
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LIJST VAN AFKORTINGEN

A.B.E.R. auditory brainstem evoked response

A.D.E.M. acute gedissemineerde encephalomyelitis

A.L.S. amyotrophische lateraal sclerose

B.M.P. basic myelin protein

CT-scan computer tomographie scan

D.S.S. disability status scale (van Kurtzke)

E.N.G. electronystagmographie

E.O.G. electro-oculographie

I.E.F. iso-electric focusing

- I.F. immuno-electrophorese

IgG immunoglobuline G

I.N.O. internucleaire ophthalmoplegie

L.E.D. lichtemitterende dioden

MS multiple sclerose

N.M.R.-scan nuclear magnetic resonance scan

NO neuritis optica

P waarschijnlijkheidsgraad
y P 100 latentietijd V.E.R. complex P 100 top

'• P.E.G. pneumencephalographie

S.D. standaard deviatie

\ S.L.E. systemic lupes erythematodes

X S.S.E.R. somato-sensory evoked response

I S.S.P.E. subacute scleroserende pan-encephalitis

7

I'
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exacte methode.

Dit proefschrift.



S T E L L I N G E N

bij het proefschrift

De diagnostiek van multiple sclerose



De term 'silent' plaque suggereert ten onrechte dat de locali-

satie van de plaque een zodanige is, dat de betrokken patient

hiervan nooit klachten zou kunnen ondervinden.

Sears E.S., Tindall R.S., Zarnow H., Arch. Neurol. 35
(7): 426-34, 1978.

VI

Bij de aetiologie van dementieële syndromen, zoals ziekten van

Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, kan de familiaire c.q. erfelijke

component niet los worden gezien van een eventueel virale oor-

zaak.

Masters L., Gajdusek C., Gibbs C., Brain 104: 335-558,
1981,

VII

Aan een 'arteriitis temporalis' ligt een systeemziekte ten

grondslag, die verder reikt dan het algemeen aanvaarde arte-

riitis temporalis polymyalgica rheumatica syndroom.

Hogenhuis L.A.H., Sanders E.A.C.M., voordracht Ned. Ver.
Neurol.

VIII

Bij een idiopathische normal pressure hydrocephalus dient, in-

dien er uiteindelijk besloten wordt tot operatieve behandeling

door inbrenging van een drainagesysteem, het nemen van een cor-

ticaal hersenbiopt voor een retrospectieve diagnose gelijktij-

dig te worden overwogen.

IX

Er dient met de betrokken ziekenfondsen een financiële regeling

te worden getroffen, die de consulterende specialisten in ver-

pleegtehuizen de mogelijkheid biedt om, tenminste incidenteel,

post-mortaal pathologisch-anatomisch onderzoek te laten ver-

richten.
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X

Bij de restauratie van de Sint Servaaskerk (Maastricht) moet

uitgegaan worden van de bouwkundige situatie, die bestond vóór

het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853.

XI

Een coalitie kabinet van deelnemers met een té verschillende

politieke signatuur leidt gemakkelijk tot twee- of tneerherig-

heid.

3 juni 1982,


