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“Success is a science; if you have the conditions, 

you get the result.”

Oscar Wilde
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Multipele sclerose (MS) is een inflammatoir-demyeliniserende en neurodegeneratieve 
aandoening van hersenen en ruggenmerg (centrale zenuwstelsel). MS is de meest  
voorkomende chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel bij jong volwassenen en kan 
leiden tot ernstige invaliditeit. De prevalentie van MS in Nederland bedraagt ongeveer 1 op de 
1000 mensen en betreft ten minste twee keer meer vrouwen dan mannen. MS patiënten kunnen 
last hebben van onder meer motorische en/of sensibele klachten, visuele beperkingen,  
coördinatieproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen en geheugenklachten. De  
meest voorkomende beloopsvorm van MS, met name in het begin van de ziekte, is de  
relapsing-remitting (RR) MS (≈80% bij debuut ziekte), gekenmerkt door aanvallen van  
neurologische klachten gevolgd door een volledig dan wel gedeeltelijk herstel. In de loop van 
de tijd ontwikkelen de meerderheid van deze RRMS patiënten (≈65%) een langzame progressie 
van de neurologische symptomen zonder enig herstel, wat de secundair progressieve (SP)  
beloopsvorm wordt genoemd. Een minderheid van MS patiënten (≈10-20%) heeft vanaf het 
begin van de ziekte een primair progressief beloop (PPMS).

Naast anamnese en het klinisch neurologisch onderzoek en analyse van het hersenvocht  
(liquor), is de magnetic resonance imaging (MRI) van het brein en het ruggenmerg het 
belangrijkste diagnostische hulpmiddel om de diagnose MS vroeg en zeker te stellen.  
Een belangrijk kenmerk van MS is het ontstaan van multipele focale sclerotische littekens 
(laesies) in de witte en grijze stof van het centrale zenuwstelsel. MRI kan deze focale laesies 
heel sensitief in beeld brengen. De oorzaak van deze laesies zijn focale ontstekingsreacties in 
de witte dan wel grijze stof, meestal rondom kleine veneuze bloedvaten (venulen) welke leiden 
tot demyelinisatie en degeneratie van neuronale cellen. 

Het doel van MS medicijnen is het immuunsysteem te moduleren dan wel te supprimeren en 
daar-mee de ontstekingsreacties in het centrale zenuwstelsel te remmen en neurodegeneratie  
te voorkomen. Tegenwoordig zijn er verschillende MS geneesmiddelen op de markt waarbij op 
basis van de effectiviteit van de behandeling onderscheid wordt gemaakt tussen eerstelijns 
medicatie (b.v. interferon-beta, glatiramer actetaat, teriflunomide, dimethyl-fumaraat) en  
tweedelijns therapie (b.v. fingolimod, natalizumab, alemtuzumab en ocrelizumab). Met name 
bij behandeling met de effectievere tweedelijns behandelingen kunnen bijwerkingen optreden 
welke gerelateerd zijn aan de manipulatie van het immuunsysteem. Gevaarlijke en potentieel 
dodelijke bijwerkingen bestaan uit het optreden van opportunistische infecties. De meest  
voorkomende opportunistische infectie, gerelateerd aan immunosuppressieve behandeling, is 
progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). Het betreft een reactivatie van het JC 
virus gevolgd door een lytische infectie van witte en grijze stof wat leidt tot irreversibele  
demyelinisatie en neurodegeneratie. PML is een bekende en goed onderzochte bijwerking, met 
name van natalizumab, een monoclonaal antilichaam tegen het adhesie molecuul α4-integrin 
dat verhindert dat lymfocyten de bloed-hersenbarrière kunnen passeren en het centraal  
zenuwstelsel kunnen bereiken. 

Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de rol en toegevoegde waarde van  
MRI in het kader van de farmacovigilantie van MS patiënten die worden behandeld met  
natalizumab. Daarbij werd speciale aandacht gevestigd op het detecteren van PML in een  
vroeg stadium van de ziekte om een vroeg en professioneel patiënten management te  
faciliteren. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het monitoren van PML laesies  
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middels MRI om de evolutie van PML laesies en om de reactie van immuuncellen op 
PML laesies na het herstellen van het immuunsysteem beter te kunnen. Deze samenvat-
ting beslaat de resultaten van vijf hoofdstukken met originele data, twee hoofdstukken met  
overzichtsdata en het hoofdstuk met aanbevelingen t.a.v. het monitoren van MS patiënten onder 
behandeling.

MRI kenmerken van PML bij MS patiënten onder natalizumab behandeling
In HOOFDSTUK 2.1 en HOOFSTUK 2.2 onderzochten we de radiologische kenmerken van 
PML bij MS patiënten onder natalizumab behandeling en belangrijke differentiaal  
diagnostische overwegingen in het kader van MS farmacovigilantie op basis van de  
beschikbare literatuur en op basis van MRI scans van natalizumab-PML patiënten in ons  
centrum. De radiologische kenmerken van natalizumab-geassocieerde PML zijn heterogener 
en meer fluctuerend dan PML in het kader van andere immunosuppressieve condities zoals 
HIV-geassocieerde PML. De term progressieve multifocale leuko-encefalopathie suggereert 
dat er sprake is van een multifocale ziekte van de witte stof welke zich klinisch manifesteert 
met een encefalopathisch beeld. Echter komt met name natalizumab-geassocieerde PML niet 
alleen in de witte stof voor, maar ontstaat dit beeld vaak in de corticale grijze stof en in  
diepe grijze stof structuren zoals in de thalamus. PML manifestaties in het ruggenmerg en in  
de gezichtszenuw (nervus opticus) komen niet voor. PML laesies zijn altijd hyperintens op 
T2-gewogen en FLAIR beelden en meestal hyperintens op diffusie gewogen (DWI) beelden.  
In een vroeg stadium van de ziekte kunnen PML laesies nog een isointense signaalintensiteit  
op T1-gewogen opnamen tonen terwijl in een later stadium PML laesies door het irreversibel 
verlies van myeline een hypointense signaalintensiteit tonen. Grotere PML laesies hebben over 
het algemeen een vrij scherpe afgrenzing richting de corticale grijze stof en een meer  
vage (‘ill-defined”) afgrenzing richting de aangrenzende witte stof. In tegenstelling  
tot HIV-geassocieerde PML zijn er bij natalizumab-geassocieerde PML vaak tekenen van  
inflammatie te zien. Ongeveer in 30% van de gevallen zijn er contrast-aankleurende tekenen 
PML laesies te vinden. Verder zijn er kleine punctiforme laesies met een gedeeltelijk  
perivasculair verspreidingspatroon te zien, wat vaak een “punctuate pattern” danwel “milky 
way appearance” wordt genoemd. Ten aanzien van de PML diagnose spelen bepaalde MRI  
sequenties een belangrijke rol. FLAIR is de meest gevoelige MRI techniek, T2-gewogen  
opnamen kunnen goed de FLAIR bevindingen valideren, DWI opnamen kunnen de acute en 
actieve PML-gerelateerde demyelinisatie goed detecteren en T1-gewogen opnamen kunnen het 
stadium van de ziekte goed weergeven.

In beide hoofdstukken hebben we de MRI kenmerken van de belangrijkste  
differentiaaldiagnosen beschreven. Gezien het heterogene spectrum van PML laesies op MRI 
zijn differentiaal diagnostische overwegingen (b.v. focale MS laesies, vasculaire laesies) heel 
belangrijk. Dit geldt met name in een vroeg stadium van PML waarbij een kleine focale laesie 
in de grijze stof dan wel een aankleurende laesie op een MS laesie kan lijken. 

Uit longitudinaal onderzoek met MRI van MS patiënten onder natalizumab behandeling is 
gebleken dat kleine PML laesies op de MRI al zichtbaar kunnen zijn terwijl de individuele 
patiënt nog geen neurologische klachten ervaart. Deze klinische situatie wordt ook met de term 
“asymptomatische PML” dan wel “presymptomatische PML” beschreven.
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In HOOFDSTUK 3.1 onderzochten we de MRI kenmerken van asymptomatische PML.  
De meeste laesies ontstaan in de frontaal kwabben (77.8%) gevolgd door de pariëtaal  
kwabben (22.2%). De andere hersenregio’s zijn minder vaak aangedaan. Echter  
kunnen ook andere regio’s zoals de infratentoriele regio’s dan wel de diepe grijze stof in  
zeldzamen gevallen betrokken zijn. In 72.2% van de gevallen ontstaan de asymptomatische  
PML laesies aan de grens tussen de grijze en witte stof en betreffen dus de (juxta)corticale  
witte stof en de aangrenzende corticale grijze stof. Net zoals bij symptomatische  
natalizumab-geassocieerde PML zijn MRI kenmerken verdacht voor inflammatie, echter iets 
minder vaak. Contrast-aankleurende laesies waren in 13.3% en kleine perivasculaire laesies 
in 38.9% van de patiënten te zien. Hoge signaalintensiteit op diffusie gewogen beelden wordt 
als een belangrijk kenmerk van acute en actieve JC virus infectie gezien. Echter waren diffuse 
hyperintense laesies slechts in 60% van de asymptomatische PML te detecteren. Het is dus 
onduidelijk of diffusie gewogen opnamen echt geschikt zijn om PML in een vroeg stadium 
te detecteren. In HOOFDSTUK 3.2 presenteren we een drietal casus welke de heterogene 
radiologische kenmerken van asymptomatische natalizumab-PML illustreren. Verder wordt in 
dit hoofdstuk duidelijk gemaakt dat met name asymptomatische PML patiënten wel laesies op 
de MRI kunnen tonen zonder dat het JC virus in het hersenvocht aantoonbaar is. Met andere 
woorden, het MRI onderzoek is hier dus het meest sensitieve onderzoek om de ziekte PML op 
te sporen. 

Aansluitend onderzochten we in HOOFDSTUK 3.3 de daadwerkelijke performance  
van brein MRI in een natalizumab farmacovigilantie setting. We stelden een dataset samen  
van 48 MS patiënten onder behandeling met natalizumab en zonder klinisch aanwijzingen  
voor MS ziekteactiviteit dan wel PML. We presenteerden vier ervaren neuroradiologen  
(raters) met speciale expertise in MS een baseline en een follow-up brein MRI van  
elke patiënt. We vroegen elke rater of er wel of niet nieuwe laesie(s) op het follow-up onderzoek 
zichtbaar waren. In het geval dat er nieuwe laesies waren vroegen we aan de elke rater of er  
sprake was van nieuwe MS pathologie dan wel van PML. De sensitiviteit/specificiteit  
m.b.t de detectie van nieuwe laesies in het algemeen was 77.4%/89.3%, de PML-MS  
laesie differentiatie 74.2%/84.7% en voor de detectie van asymptomatische PML laesies 
59.5%/91.7%. De inter-beoordelaars betrouwbaarheid voor alle categorieën was voldoende  
tot matig. We hadden op hogere sensitiviteitswaarden en een betere inter-beoordelaars  
betrouwbaarheid geanticipeerd. Deze data suggereert dat MS farmacovigilantie zelfs voor  
neuroradiologen met een hoge expertise op dit gebied uitdagend kan zijn. We verwachten nog 
matigere waarden bij raters met een lagere expertise. Dit kan een goed argument zijn om MS 
farmacovigilantie primair door (neuro)radiologen met expertise op dit gebied te laten doen.

In het volgende HOOFDSTUK 3.4 onderzochten we of de vroege detectie van PML in een 
asymptomatisch stadium daadwerkelijk invloed heeft op de prognose van de patiënt t.a.v  
mortaliteit en handicap. De analyse van 343 symptomatische en 30 asymptomatische  
natalizumab-PML patiënten laat duidelijk zien dat asymptomatische PML patiënten niet  
alleen een lagere mortaliteit hebben maar ook een significant lagere invaliditeit score zoals  
gemeten met de EDDS en de Karnofky schaal. Dit is een van de doorslaggevende argumenten  
om MS patiënten onder natalizumab behandeling met een hoger risico op PML regelmatig met 
MRI te screenen om een vroege PML diagnose te faciliteren. 
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Diagnose en monitoring van inflammatie bij natalizumab-PML
De eerste case reports van natalizumab-PML hebben laten zien dat met name symptomatische 
patiënten met grote PML laesies hebben laten zien dat de inflammatoire reactie na herstellen 
van het immuunsysteem, het immuun reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS), een  
behoorlijke schade van het hersenweefsel kan aanrichten met substantiële consequenties m.b.t. 
mortaliteit en handicap. Het is daarom van groot belang PML-IRIS in een vroege fase met MRI 
te detecteren om dit soort negatieve gevolgen te voorkomen. 

In HOOFDSTUK 4.1 onderzochten we de eerste neuroradiologische bevindingen  
van een vroege PML-IRIS in een cohort van natalizumab-geassocieerde PML patiënten.  
Contrast-aankleuring was bij bijna alle patiënten (92.3%) het eerste teken van een PML-IRIS 
waarbij de aankleuring meestal in het randgebied van de PML laesies te zien was. Andere  
neuroradiologische kenmerken van inflammatie zoals oedeem rondom de PML laesies (26.9%), 
massa effect (38.5%) en kleine T2-laesies met een perivasculair verspreidingspatroon (34.6%) 
kwamen minder vaak voor. De lokalisatie van de PML-IRIS met contrast-aankleuring op 
de MRI in de periferie van de PML laesies kan worden verklaard door histopathologische  
bevindingen die laten zien dat de actieve virus replicatie en lytische infectie met name in de  
periferie van de PML laesies voorkomt.

Bij natalizumab-PML patiënten met MRI bevindingen suggestief voor inflammatie op  
het moment dat de diagnose wordt gesteld (inflammatoire PML) kan het lastig zijn het juiste 
tijdstip van het ontstaan van PML-IRIS te bepalen omdat de MRI kenmerken van  
inflammatoire PML en PML-IRIS gedeeltelijk overlappen. In HOOFDSTUK 4.2 beschrijven 
we een casus welke dit diagnostisch dilemma beschrijft wat tot een te vroege dan wel te late 
behandeling van PML-IRIS met complicaties voor de individuele patiënt kan leiden. In 
HOOFDSTUK 4.3 onderzochten we de MRI kenmerken van PML-IRIS in inflammatoire  
natalizumab-PML patiënten en vergeleken deze met de MRI karakteristieken van de  
inflammatoire PML laesies op het moment dat de PML diagnose werd gesteld. Inderdaad was 
er een grote overlap tussen de inflammatoire PML laesies en PML-IRIS. Echter was er sprake 
van een substantieel verschil voor wat betreft de intensiteit van de inflammatie. Inflammatie in 
het stadium van PML-IRIS was sterker t.o.v. inflammatoire PML waarbij oedemateuze  
veranderingen en zwelling van het hersenparenchym vaker voorkomt. Deze bevindingen  
worden verder onderbouwd door experimentele data die heeft laten zien dat inflammatoire 
PML en PML-IRIS vergelijkbare pathofysiologische en histopathologische kenmerken  
vertonen.

Richtlijnen voor farmacovigilantie van MS patiënten 
Standaardisatie van het gebruik van MRI bij MS patiënten onder behandeling is een grote  
uitdaging. Dit heeft te maken met het stijgend aantal beschikbare MS medicijnen en het  
feit dat een aanzienlijk aantal van deze patiënten in de loop van de tijd naar een ander  
geneesmiddel switcht. In HOOFDSTUK 5.1 presenteren we richtlijnen m.b.t. het gebruik van  
MRI in het kader van MS monitoring. T.a.v.  safety monitoring van MS patiënten krijgt  
de behandeling van natalizumab speciale aandacht. We zijn van mening dat patiënten onder  
natalizumab behandeling met een hoger risico op PML (behandelingsduur meer dan 2 jaar,  
JC virus seropositiviteit) strikt gemonitord moeten worden. We stellen voor deze groep  
van patiënten regelmatig in korte intervallen (elke 3 – 4 maanden) met een verkort brein  
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MRI protocol (FLAIR, T2-gewogen opnamen en DWI)  voor een eventuele vroege PML te  
screenen. We adviseren verder dat patiënten op het moment dat ze worden geswitcht van  
natalizumab naar een ander MS geneesmiddel een nieuwe brein MRI moeten krijgen om  
subklinische MS ziekteactiviteit dan wel een asymptomatische opportunistische infectie uit te 
sluiten.

De vraag is echter of deze richtlijn gerechtvaardigd is door harde data en evidentie.  
De tweede vraag is of dit MRI screenings concept gerechtvaardigd is door een risk-benefit 
analyse. In het HOOFDSTUKKEN 5.2 en 5.3 proberen we deze belangrijke maar ook  
gevoelige vragen te bediscussiëren en te beantwoorden om neurologen maar ook de patiënten 
een leidraad te geven of ze wel of niet deze aanbevelingen moeten volgen.      
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