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Visualiseren en karakteriseren van  
weefselafwijkingen in multiple sclerosis 

een translationele aanpak

Multiple Sclerosis

De eerste beschrijvingen en illustraties van laesies in het brein kwamen van Carshwell and 
Cruveilhier tussen 1829 en 1842. Echter was het pas in 1868 toen de Franse Neuroloog Charcot 
publiceerde over “sclérose en plaques”, dat Multiple Sclerosis (MS) werd erkend als neurologische 
aandoening. Tegenwoordig wordt MS gezien als de meest voorkomende hersenziekte bij 
jongvolwassenen met wereldwijd meer dan 2,5 miljoen patiënten.

Klinisch bestaan er een aantal verschillende subtypen MS; de meest voorkomende is relapsing-
remitting MS (RRMS). Bij deze vorm ondervinden patiënten steeds terugkerende (motorische of 
sensorische) terugvallen, ook wel schubs genoemd, gevolgd door gedeeltelijk of volledig herstel. 
Ongeveer de helft van de RRMS patiënten krijgt na verloop van tijd persisterende klachten, dit 
wordt ook wel secundair progressieve MS (SPMS) genoemd. Een derde vorm komt bij 15-20% 
van de MS patiënten voor en wordt gekenmerkt door een gradueel progressief verloop vanaf 
het begin van de ziekte, deze vorm wordt primair progressieve MS (PPMS) genoemd. 

Genetisch wordt MS gezien als een complexe ziekte waarbij meerdere genen (met klein effect 
en beïnvloed door de omgeving) een rol spelen. HLADRB1*1501 is het meest voorspellende 
gen voor het krijgen van MS en is tevens geassocieerd met een vroeger ziektebegin en  
ernstiger ziektebeloop.

Pathologisch kenmerkt MS zich door demyelinisatie: het verdwijnen van myeline, een 
vettige substantie om het axon. Dit maakt dat de transmissie van actiepotentialen, en dus 
de communicatie tussen zenuwcellen, niet langer effectief verloopt en patiënten klachten 
ervaren. Herstel is mogelijk door nieuw gevormd myeline (remyelinisatie), waardoor klachten 
kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Een plek van demyelinisatie wordt ook wel een 
laesie genoemd. Deze laesies kunnen zowel in de witte als grijzestof voorkomen en kunnen 
gevisualiseerd worden met MRI. 

Grijzestof laesies zijn over het algemeen moeilijk te detecteren met MRI, de grijzestof bevat 
minder myeline en demyelinisatie geeft dus minder contrast op MRI. De ontwikkeling van 
geavanceerde MRI sequenties, hogere veldsterkten en daardoor betere beeldresolutie, heeft 
geholpen de grijzestof laesies beter in beeld te brengen (visualiseren). Post-mortem onderzoek 
heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld: met behulp van histopathologie kan een laesie 
geverifieerd worden en teruggezocht worden op MRI beelden. Zo ontstaat er een duidelijk 
beeld van wat de MRI wél en niet kan laten zien. 
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In dit onderzoek hebben wij geprobeerd witte en grijzestof afwijkingen in MS beter te 
visualiseren en karakteriseren door middel van genetische, histopathologische en MRI 
technieken. Met visualiseren wordt hier bedoeld het beter kunnen zien (en dus detecteren) door 
middel van specifieke post-mortem MRI sequenties en veldsterkten. Met karakteriseren wordt 
bedoeld het beter begrijpen van genetische variatie in demyelinisatie en inflammatie, en het 
kunnen onderscheiden van typen laesies en MS subtypen aan de hand van geavanceerde MRI 
technieken. Het beter visualiseren en karakteriseren vergroot hiermee het begrip en de potentie 
van MRI als hulpmiddel voor het detecteren van (vroege) pathologie en het fenotypen van MS. 

Visualisatie van grijzestof laesies

Na een algemene introductie in hoofdstuk 1, hebben wij in hoofdstuk 2 gekeken naar 
visualisatie van corticale MS laesies op verschillende MRI veldsterkten. In de post-mortem 
setting hebben voorgaande studies MRI sequenties binnen een veldsterkte vergeleken, 
maar niet dezelfde sequenties tussen veldsterkten. Daarom was het doel van hoofdstuk 2.1 
het vergelijken van vijf verschillende sequenties op twee (3T en 7T) veldsterkten. Intensiteit 
verschillen die een laesie konden aanduiden werden aangemerkt op MRI (prospectieve 
detectie), waarna histologisch werd vastgesteld of dit daadwerkelijk een laesie was en of er nog 
andere laesies waren die niet gevonden werden op MRI. Resultaten lieten zien dat prospectief 
(dus zonder kennis van histopathologie), ongeacht sequentie, 7T MRI 59% meer corticale laesies 
lieten zien dan 3T MRI. Echter, de gemiddelde detectie sensitiviteit was 30% op 7T en 15% op 
3T, dit zijn allebei geen hoge percentages. Binnen een veldsterkte (zowel op 3T als 7T), was er 
geen sequentie die het beter deed dan een andere sequentie. Dit werd verder onderzocht in 
hoofdstuk 2.2 waar we twee specifieke sequenties op ultra-hoge (7T) veldsterkte vergeleken; 
een standaard T2 sequentie en een T2* die in de literatuur aangehaald werd als de nieuwe 
gouden standaard om op 7T corticale laesies te detecteren. Onze studie vond geen significant 
verschil in het detecteren van corticale laesies tussen T2 (detectie van 28%) en T2* (detectie 
van 16%). Restrospectief, dus wanneer (histopathologische) locatie van de laesie bekend is bij 
de MRI scorer, ging het detectie percentage omhoog, maar was er nog steeds geen verschil 
waarneembaar tussen T2 en T2* (nu detectie van respectievelijk 83% en 84%). Samenvattend, 
7T MRI is beter in het detecteren van corticale laesies dan 3T MRI, maar welke sequentie er 
gebruikt wordt maakt niet zo heel veel uit. Opvallend is de lage prospectieve in combinatie met 
hoge retrospectieve detectie; 7T MRI geeft de mogelijkheid (retrospectief ) tot het detecteren 
van corticale laesies, maar deze mogelijkheid wordt niet benut (prospectief ). Eventueel zou het 
extra training van MRI beoordelaars deze mogelijkheden kunnen bevorderen. 

Karakterisatie met 1.5T MRI

Hoofdstuk 3 ging over het karakteriseren van witte stof laesies op standaard (1.5T) veldsterkte. In 
Hoofdstuk 3.1 werd T1-relaxatie tijd (T1-RT) mapping gebruikt in een poging om verschillende 
typen witte stof laesies te onderscheiden aan de hand van hun demyelinisatie en inflammatie 
karakteristieken; preactieve laesies (geen demyelinisatie, clusters van inflammatie), actieve 
laesies (demyelinisatie en inflammatie over de gehele laesie), chronisch actieve (demyelinisatie 
en inflammatie aan de randen van de laesie) en chronische inactieve laesies (demyelinisatie 
maar geen inflammatie meer). Tot slot is er ook nog de categorie normaal uitziende witte stof. 
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Resultaten van deze studie op 1.5T laten zien dat niet alle laesietypen van elkaar onderscheiden 
konden worden met behulp van T1-RT. Wanneer de normaal uitziende witte stof en preactive 
laesies als één groep werd gezien, de actieve laesies nog steeds als aparte groep, en de 
chronische (actieve en inactieve) laesies als één groep, kon er wel onderscheid tussen de drie 
groepen gemaakt worden met T1-RT. Een soortgelijke studie naar deze witte stof laesie typen 
is gedaan in hoofdstuk 3.2, maar dan werd gebruik gemaakt van een andere MRI techniek, 
namelijk T2 tekstuur analyse. Deze analyse techniek berust op het principe dat myeline schade 
leidt tot een meer heterogeen signaal op T2 textuur MRI. Deze studie liet dan ook zien dat actieve 
en inactieve laesies meer heterogeniteit laten zien dan preactieve laesies en normaal uitziende 
witte stof. Samenvattend laten deze twee studies zien dat er op 1.5T enig onderscheid gemaakt 
kan worden tussen laesie typen, maar niet voldoende. Waarschijnlijk zal hogere veldsterkte (met 
bijhorende betere signaal-ruis ratio en spatiele resolutie) noodzakelijk zijn om een (mogelijk 
klinisch) relevant verschil te kunnen vinden. 

Karakterisatie met 7T MRI

Karakterisatie op ultra-hoge veldsterkte werd in hoofdstuk 4 onderzocht. In hoofdstuk 4.1 
werden de MRI technieken magnetization transfer ratio (MTR) en kwantitatieve R2* (qR2*) 
gebruikt om te kijken of verschillende corticale laesie typen (I-IV) van elkaar en van de locatie 
gematchte normaal uitziende grijzestof onderscheiden kon worden. Type I laesies zijn gemixte 
laesies van de diepere lagen van de grijzestof en aangrenzende witte stof. Type II laesies zijn 
vaak klein en vallen geheel binnen de cortex. Type III laesies komen vanuit de pia naar binnen 
tot ongeveer corticale laag 3/4. Type IV laesies lijken op type III laesies maar spannen de 
volledige breedte van de cortex (pia tot grens witte stof, maar niet de witte stof in). Locatie 
gematchte normaal uitziende grijze stof is hier belangrijk omdat myeline dichtheid niet overal 
in de cortex gelijk is. Resultaten lieten zien dat intracorticale laesies (type II-IV samengevoegd) 
lagere MTR en qR2* waarden hebben dan normaal uitziende grijze stof. Verder laten type I 
laesies een lagere MTR zien dan type III laesies. Type III laesies lieten op hun beurt weer een 
lagere MTR zien dan normaal uitziende grijze stof. Voor qR2* laten type I en IV laesies lagere 
waarden zien dan normaal uitziende grijze stof. Samenvattend, er worden dus kwantitatieve 
MRI verschillen gevonden tussen grijzestof laesies onderling en in vergelijking met de normaal 
uitziende grijzestof. Interessant hierbij is dat type III laesies onderscheiden konden worden van 
de gematchte normaal uitziende grijzestof, iets dat met conventionele MRI (zoals T2 en T2*) nog 
erg lastig is (zoals in hoofdstuk 2 naar voren komt waar de detectie van type III laesies erg laag 
ligt). Dit laat zien dat kwantitatieve MRI een toegevoegde waarde heeft naast conventionele 
MRI. Echter zijn er nog een aantal verificatie stappen nodig voordat kwantitatieve MRI op deze 
manier gebruikt kan worden in de in vivo setting.

Vervolgens hebben we naar een andere kwantitatieve maat gekeken, namelijk diffusie tensor 
imaging (DTI). In de in vivo literatuur is gevonden dat grijzestof laesies een verhoogde water 
restrictie (ook wel uitgedrukt met FA) hebben in vergelijking met de normaal uitziende 
grijzestof. In hoofdstuk 4.2 werd dan ook eerst gekeken of dit post-mortem gevalideerd kon 
worden. Resultaten van ons onderzoek lieten inderdaad zien dat in grijzestof laesies een hogere 
FA gevonden werd dan in normaal uitziende grijzestof. Vervolgens hebben we gekeken wat 
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het biologisch substraat was dat deze toename in FA in laesies kon verklaren. De literatuur was 
hier onduidelijk over en gaf aan dat het om locale activatie van microglia kon gaan. Wij hebben 
hier naar gekeken en kwamen tot het resultaat dat microglia niet de onderliggende oorzaak 
kon zijn, er was namelijk vrijwel geen geactiveerde microglia aanwezig in de cortex. Hierop 
hebben we exploratief gekeken naar een andere mogelijkheid; compactie van weefsel door 
afname van neuronen (neurodegeneratie). Dit bleek inderdaad een mogelijke verklaring te zijn: 
er was een toename in celdichtheid zonder een verschil in celgrootte, waardoor de FA omhoog 
gaat. Dus niet microglia, maar weefsel compactie door voortschrijdende neurodegeneratie lijkt 
het pathologische substraat van toegenomen FA in grijzestof laesies te zijn. Echter zijn verdere 
exploraties noodzakelijk om ook andere mogelijkheden te onderzoeken die zouden kunnen 
bijdragen aan een verandering in FA. 

Genetische karakterisatie

Naast karakterisatie door middel van MRI, kan er ook op een kleiner niveau gekarakteriseerd 
worden, namelijk op het niveau van de genetica. In hoofdstuk 5 werd er gekeken of 
histopathologische patronen van demyelinisatie en inflammatie aan de hand van genetica, 
in het bijzonder het HLA-DRB1*1501 gen, verklaard konden worden. Ons onderzoek liet zien 
dat HLA-DRB1*1501 geen invloed heeft op de aanwezigheid en mate van demyelinisatie of 
inflammatie. Patiënten die drager zijn van het HLA-DRB1*1501 gen hebben niet meer of minder 
demyelinisatie/inflammatie dan niet dragers. Echter, patiënten die het HLA-DRB1*1501 gen 
dragen en meer demyelinisatie hebben, hebben ook meer inflammatie.  Bij patiënten zonder 
dit gen wordt deze relatie tussen meer demyelinisatie in combinatie met meer inflammatie niet 
gevonden. Deze resultaten benadrukken maar weer hoe complex de onderliggende genetica 
van MS eigenlijk is en de noodzaak voor verder onderzoek in grotere patiënten cohorten. 

Klinische toepassing van MRI karakterisatie

In het laatste hoofdstuk staat een eerste stap naar de klinische toepassing van kwantitatieve 
MRI centraal. In hoofdstuk 6 worden geavanceerde MRI technieken gebruikt om cognitie te 
voorspellen en verschillen in MS subtypen te onderscheiden. In hoofdstuk 6.1 werden RRMS 
en PPMS patiënten vergeleken met betrekking tot hun cognitie en met betrekking tot MRI 
correlaten (hersenvolume en corticale dikte). In de resultaten kwam duidelijk naar voren dat 
grijzestof afwijkingen een grote rol spelen in MS; MS patiënten (in vergelijking tot gezonde 
controles) hadden minder grijzestof volume, een dunnere cortex en kleiner volume van 
subcorticale gebieden. Verder scoorden PPMS patiënten (in vergelijking tot RRMS patiënten) 
slechter op de meeste neuropsychologische testen. Ondanks dat er geen significant verschil 
was in MRI correlaten van cognitie tussen RRMS en PPMS, lieten de resultaten een voorzichtige 
associatie met MRI metingen van corticale grijzestof afwijkingen in RRMS patiënten, en met 
MRI metingen van subcorticale grijzestof afwijkingen in PPMS patiënten zien. Dit laat zien dat 
corticale en subcorticale grijzestof afwijkingen mogelijk een verschillende rol spelen in MS, 
afhankelijk van het subtype. 

In een eerder hoofdstuk werd er in de post-mortem setting met T1-RT op 1.5T gekeken naar 
witte stof afwijkingen (zie hoofdstuk 3.1). In hoofdstuk 6.2 werd T1-RT op 3T gebruikt om 
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grijzestof afwijkingen (en hun relatie met klinische uitkomstmaten) in vivo beter in beeld 
te brengen. Er werden met T1-RT subtiele grijzestof afwijkingen gevonden in de cortex en 
thalamus van MS patiënten. Tevens was de scheefheid (skewness) van de T1-RT verdeling een 
onafhankelijke voorspeller voor cognitief disfunctioneren. Samenvattend, waar conventionele 
MRI nog te weinig gevoelig is om subtiele grijzestof afwijkingen te vinden, is kwantitatieve 
MRI karakterisatie een veelbelovende techniek om klinisch relevante subtiele verschillen  
op te pikken.

Tot slot

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken samengevat en in een 
breder kader geplaatst met suggesties voor vervolgonderzoek. In het kort:

• Laesie visualisatie: 7T MRI verhoogd corticale laesie detectie, maar binnen deze 
veldsterkte is er niet één specifieke sequentie die meer detecteert dan een andere. Hoog en 
ultra-hoog MRI onderzoek laat zien dat het verhogen van de veldsterkte de mogelijkheid 
tot het detecteren van corticale laesies verbeterd, maar dat deze mogelijkheid nog niet 
volledig benut wordt. Daarom zou het trainen van MRI beoordelaars de voorkeur hebben 
boven het nog meer verhogen van de veldsterkte.

• Laesie karakterisatie: enige laesie verschillen in de witte stof kunnen opgepikt worden 
met qMRI op 1.5T, maar het zou misschien meer opleveren om deze qMRI technieken 
op hogere veldsterkte (met betere signaal-ruis ratio) te testen. Grijzestof laesies zijn niet 
alleen verschillend in hun locatie, maar hebben ook kwantitatieve (MTR/qR2*) verschillen 
op 7T MRI, wat mogelijk op pathologische verschillen duidt. Verder is er een toename 
in FA waargenomen, dit komt waarschijnlijk door compactie van weefsel en niet door 
microglia activatie. Vervolg onderzoek kan zich richten op verdere pathologische verificatie 
van geavanceerde kwantitatieve MRI technieken. Ook zou een vergelijkende studie op 
verschillende veldsterkten en met verschillende qMRI sequenties van toegevoegde waarde 
zijn. Als laatste zou een stap richting de in vivo situatie gemaakt kunnen worden door de 
sensitiviteit en specificiteit van het correct classificeren van laesies met qMRI te bepalen. 

• Genetische karakterisatie: het HLA-DRB1*1501 gen is niet geassocieerd met mate van 
demyelinisatie of inflammatie in corticale laesies. Desalniettemin zou het interessant zijn 
om de genetische achtergrond van pathologische (en erop volgende MRI) veranderingen 
verder te exploreren, bijvoorbeeld door genotyperen of genexpressie onderzoek. 

• In vivo karakterisatie: in RRMS patiënten werden associaties tussen cognitie en corticale 
pathologie gevonden, in PPMS patiënten tussen cognitie en subcorticale pathologie. 
Verder is op 3T de T1-RT verdeling een voorspeller voor cognitieve achteruitgang in MS. 
In toekomstig onderzoek kan de klinische setting bijdragen aan de validatie van eerdere 
post-mortem studies met qMRI in het identificeren en differentiëren van witte of grijzestof 
pathologie, met hopelijk tot doel het pathologisch beter in kaart kunnen brengen van 
fysieke en cognitieve achteruitgang.


