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Abstract 

Inleiding 

Multiple myeloom (MM) of de Ziekte van Kahler is een maligne aandoening die wordt gekenmerkt 

door een monoclonale proliferatie van getransformeerde plasmacellen in het beenmerg. Monoclonal 

gammopathy of undetermined significance (MGUS) is een asymptomatische, premaligne stoornis met 

een monoclonale plasmacelproliferatie in het beenmerg zonder schade ter hoogte van de eindorganen. 

Het patroon en graad van beenmergaantasting kan geëvalueerd worden door whole-body MRI en 

wordt uitgedrukt als de skeletscore (/13). Dynamic contrast enhanced MRI (DCI-MRI) bestudeert de 

neoangiogenese in MM en MGUS en verleent informatie over de perfusie, capillaire permeabiliteit en 

vascularisatie binnen de bestudeerde regio. Deze parameters correleren met ziekteactiviteit, risico op 

ziekteprogressie, prognose en respons op therapie. In deze masterproef wordt het nut van whole body 

MRI en DCE-MRI onderzocht in de diagnose en follow-up van MM en MGUS. Kan gestreefd worden 

naar een minimumprogramma in de post-processing? Wat is de concrete klinische meerwaarde van 

DCE-MRI in de diagnose en follow-up van MM en MGUS? Bestaat er een correlatie tussen DCI-MRI 

en diffusie gewogen MRI? Wat is de betekenis van een buigpunt in de wash-out curve, het „tweede 

buigpunt‟? 

Materiaal en Methoden 

Deze masterproef is gebaseerd op een cohortestudie met 384 WB-MRI onderzoeken die werden 

gedaan op 199 verschillende patiënten in het Universitair Ziekenhuis Gent. Er werden T1 en T2 

beelden gebruikt met vetsupressie. Voor de evaluatie van de neoangiogenese werd een ultrasnelle 

dynamische bolussequentie (Turbo Flash 2D sequentie) gebruikt na de intraveneuze injectie van 

gadolinium-DTPA contrast. Er wordt 1 beeld per 1,1 seconde gemaakt wat resulteert in een sequentie 

van 120 beelden. De „Region Of Interest‟(ROI) methode wordt toegepast in het beenmerg van de 

thoracolumbale wervelkolom (T8-L5). Dit resulteert in een „Tijds-Intensiteit-Curve‟ (TIC). SPSS 17 

werd gebruikt voor de statistische analyse. 

Resultaten 

Op thoracaal en lumbaal niveau werd de slope van de meest aangetaste wervel gekozen als 

selectiecriterium voor prognose en respons op therapie. DCE-MRI is in staat en onderscheid te maken 

tussen MGUS en MM (p <0,05). Op thoracaal niveau is de slope van de maximaal aangetaste wervel 

niet in staat te differentiëren binnen de skeletscore en de ISS-stadia (p >0,05). Op lumbaal niveau is de 

slope van de maximaal aangetaste wervel hier wel toe in staat (p <0,05). Over het verloop van de 

gestandaardiseerde TIC‟s is er een afname van de signaalintensiteit van thoracaal (T8) naar lumbaal 

(L5) niveau bij controlepatiënten, MGUS- en MM-patiënten. Na evaluatie van de ROC-curves blijkt 
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een duidelijke thoracolumbale differentiatie in de diagnostische waarde van de slope waarbij de 

AUC‟s (Area Under the Curve) van L1 (AUC=0,606) en van T8 (AUC=0,482) het grootst zijn op 

respectievelijk lumbaal en thoracaal niveau. Een kruistabel tussen de klinische vraagstelling voor het 

MR-onderzoek en het antwoord van het MR-onderzoek evalueert de de differentiatie tussen de 

hematologische en radiologische diagnose zoals gezien in de klinische praktijk. Hierbij wordt het 

vermoeden van de hematoloog gekoppeld aan de opinie van de radioloog. Er bestaat een statistisch 

significante correlatie tussen de slope van de maximaal aangetaste lumbale wervel en de ADC-waarde 

na 1000 sec/mm
2
 bij follow-up MGUS patiënten (ρ= 0,403), bij nieuw gediagnosticeerde MM-

patiënten (ρ= 0,573) en bij follow-up MM-patiënten (ρ= 0,484). Er bestaat geen statistisch significante 

correlatie op thoracaal niveau en bij nieuw gediagnosticeerde MGUS-patiënten op lumbaal niveau. Er 

bestaat een statistisch significant hoger percentage plasmacellen bij nieuw gediagnosticeerde MM-

patiënten met tweede buigpunt (p= 0,011), een significant hoger β2-microglobuline gehalte bij nieuw 

gediagnosticeerde (p= 0,028) en follow-up MM-patiënten (p= 0,001) met een tweede buigpunt. Er is 

geen statistisch significant onderscheid in het percentage plasmacellen bij follow-up MM-patiënten en 

in het albumine gehalte bij MM-patiënten. 

Discussie 

De diagnostische waarde van DCE-MRI is groter op lumbaal dan op thoracaal niveau, geïllustreerd 

door het verschil in de mogelijkheid tot differentiatie in de skeletscore en ISS-stadia. Er bestaat een 

thoracolumbale gradiënt in de TIC die niet te wijten is aan pathologische veranderingen in het 

beenmerg en waarmee dient rekening gehouden te worden in de interpretatie van de DCE-MRI 

gegevens. Wervel L1 kan hypothetisch als respresentatieve wervel gekozen worden. De slope op dit 

niveau heeft de grootste diagnostische waarde voor MM en MGUS. De klinsiche meerwaarde van 

DCE-MRI en WB-MRI wordt gesuggereerd door een belangrijke bijdrage in de diagnostiek en follow-

up bij MGUS en MM. De positieve correlatie tussen diffusie en perfusie op lumbaal niveau laat de 

integratie van deze beeldvormingstechnieken toe in de diagnose en follow-up van patiënten met 

MGUS en MM. De aanwezigheid van een tweede buigpunt in de wash-out fase van een TIC is een 

teken van ongunstige diagnose en prognose. 

Conclusie 

WB-MRI speelt samen met DCE-MRI een belangrijke rol in de diagnose en follow-up van MM en 

MGUS. De integratie van DCE-MRI binnen de bestaande beeldvormingstechnieken en de koppeling 

naar de hematologische praktijkvoering kan een significante bijdrage leveren aan de patiëntenoutcome 

door een vroegtijdige diagnose en adequate follow-up.  
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I. Inleiding 

I.I Multiple Myeloom en Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS) 

I.I.I Definitie 

Multiple myeloom of de Ziekte van Kahler is een maligne aandoening die ongeveer 10% van alle 

hematologische maligniteiten omvat. De ziekte wordt gekenmerkt door een monoklonale proliferatie van 

plasmacellen in het beenmerg, de myeloomcellen, die een monoklonaal immunoglobuline secreteren (M-

proteïne, M-component of paraproteïne). Dit specifiek paraproteïne kan gedetecteerd worden in bloed 

en/of urine als „Bence Jones proteïnurie‟. Deze monoklonale M-piek is aanwezig bij alle patiënten behalve 

bij het niet-secreterend myeloom dat slechts 1 tot 2% van alle myeloomgevallen omvat  (Sirohi et al, 

2004). 

Monclonale Gammopathy of Undetermined Significance of MGUS en smouldering myeloma zijn 

asymptomatische, premaligne stoornissen en worden gekenmerkt door een monoklonale 

plasmacelproliferatie in het beenmerg en door de afwezigheid van schade ter hoogte van de eindorganen, 

in tegenstelling tot het multiple myeloom (Rajkumar, 2005). 

De gemiddelde leeftijd ten tijde van de diagnose is 68 jaar. De ziekte komt meer voor bij mannen en wordt 

zelden aangetroffen onder 40 jaar. Multiple myeloom vormt met een frequentie van ongeveer 4 per 

100.000 per jaar 1% van alle maligne aandoeningen  (Hoffman et al, 2005) (Smith et al, 2005). 

I.I.II Pathofysiologie 

Multiple myeloom is een B-cell neoplasie en de myeloma cellen worden beschouwd als de 

getransformeerde vormen van de plasmacellen in het beenmerg. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 

pathofysiologie kan beschouwd worden als een multistep-procedure waarin multiple oncogenetische 

veranderingen noodzakelijk zijn om tot de maligne transformatie te komen. De opeenvolging van 

cytogenetische ziektestadia komt overeen met verschillende klinische stadia in de pathogenese van 

multiple myeloom. De echte oorzaak blijft echter tot op heden onbekend. Omwille van de familiale 

clusters en raciale verschillen is een inherente instabiliteit van B-cellen wel een aannemelijke hypothese. 

Het multistep-proces wordt geïllusteerd door de figuur, bijgevoegd in de bijlage. 

Eenmaal de maligne kloon zich heeft ontwikkeld neemt de myeloompopulatie toe door een zichzelf 

onderhoudend proliferatiemechanisme. De myeloomcellen secreteren het autocriene interleukine 6 en 

“vascular endothelian growth factor” (VEGF) wat leidt tot een verdere myeloomproliferatie en activatie 

van de osteoclasten. Deze laatsten zorgen voor een toegenomen botafbraak met verhoogd risico op 

botfracturen tot gevolg (Sirohi et al, 2004) (Kyle et al, 2004). 
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I.I.III Symptomen 

Door infiltratie van het beenmerg met maligne plasmacellen is er een gestoorde hematopoiese met anemie 

en minder frequent pancytopenie. Osteolytische botletsels veroorzaken botpijn en hypercalciëmie. De 

verhoogde calciumconcentratie geeft aanleiding tot polydipsie en polyurie en kan evolueren naar een 

ernstige dehydratatie en nierfalen. Renale dysfunctie treedt ook op wanneer de tubulaire 

reabsorptiecapaciteit overtroffen wordt door de toegenomen productie en filtratie van lichte ketens met 

precipitatie ter hoogte van de nier. De verhoogde aanwezigheid van monoklonale immunglobulines in het 

serum kan leiden tot hyperviscositeit. Een abnormale extracellulaire accumulatie resulteert in AL 

amyloidosis. Verdere tumorale expansie kan neurologische complicaties veroorzaken door compressie van 

het ruggenmerg of de craniale zenuwen (Smith et al, 2005). 

I.I.IV Diagnose 

De diagnostische criteria voor plasmacel proliferatieve stoornissen werden door de International Myeloma 

Working Group (IMWG) geformuleerd op basis van laboresultaten van de bloed- en/of urinestalen en van 

het beenmergonderzoek van de betrokken patiënt. 

Om tot de diagnose van multiple myeloom te komen dient voldaan te zijn aan 3 majeure criteria: > 10% 

klonale plasmacellen in het beenmerg, de aanwezigheid van monoklonale proteïnes (M-proteïne) in serum 

en/of urine (behalve bij de ware niet-secreterende myelomen) en de aanwezigheid van schade ter hoogte 

van eindorganen die te wijten is aan de onderliggende plasmacel proliferatieve stoornis. Dit laatste 

criterium maakt het onderscheid met MGUS en smouldering myeloma, die per definitie asymptomatisch 

zijn, mogelijk. 

Een beenmergpunctie onder de vorm van een sternum- of cristapunctie is dé gouden standaard om een 

maligne plasmacelproliferatie in het beenmerg of in een extramedullaire haard te detecteren en te 

kwantificeren. Het M-proteïne kan gemeten worden dor middel van eiwitelektroforese en immunofixatie. 

De osteolytische letsels of „punched out lesions‟ werden lange tijd opgespoord door middel van 

radiografie maar de ervaring leert dat, door de lage sensitiviteit, deze methode stilaan achterhaald geraakt. 

De typische skeletaantastingen kunnen tevens gedetecteerd worden met andere, meer gevoelige 

beeldvormingstechnieken nl. Computed Tomography (CT-scan), Fluorodeoxyglucose Positron Emission 

Tomography (PET-scan) en Magnetic Resonance Imaging (MRI-scan). De MRI-scan is tegenwoordig de 

voorkeursmethode om met hoge gevoeligheid de aantasting van het beenmerg te visualiseren (Kyle et al, 

2009). 

Genetische schade en oncogenetische mutaties worden gedetecteerd door middel van conventionele 

karyotypering en Fluorescentie In Situ Hybridisatie (FISH).  
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MGUS wordt onderscheiden van andere plasmacel proliferatieve aandoeningen op basis van de volgende 

criteria: < 3 g/100ml Immunoglobuline, < 10% plasmacellen in het beenmerg en de afwezigheid van 

schade ter hoogte van de eindorganen (Kyle et al. 2009) (Schmidt et al, 2007) (Durie et al, 2006b) 

(Schmidt et al., 2006). 

 

Multiple myeloma Diagnostic 

criteria: all three required 

 

1 Monoclonal plasma cells in the bone marrow >10% and/or 

presence of a biopsy-proven plasmacytoma 

2 Monoclonal protein present in the serum and/or urine 

3 Myeloma-related organ dysfunction (MROD)(1 or more) 

    -[C] Calcium elevation in the blood (serum calcium >10.5 mg/l or 

     upper limit of normal) 

    -[R] Renal insufficiency (serum creatinine >2mg/dl) 

    -[A] Anemia (hemoglobin <10 g/dl or 2 g<normal) 

    -[B] Lytic bone lesions or osteoporosis 

 

MGUS Diagnostic criteria: all 

three required 

 

1 Serum monoclonal protein and/or urine monoclonal protein level  

< 3,0 g/dl 

2 Monoclonal bone marrow plasma cells <10% 

3 no MROD  

Smouldering or indolent 

myeloma Diagnostic criteria: 

all three required 

1 Monoclonal protein present in the serum and/or urine ( >3,0 g/dl) 

2 Monoclonal plasma cells present in the bone marrow and/or a 

tissue biopsy ( >10% ) 

3 Not meeting criteria for MGUS, multiple myeloma, or solitary 

plasmacytoma of bone or soft tissue 

Solitary plasmacytoma of 

bone Diagnostic criteria: all 

three 

required 

1. Biopsy-proven monoclonal plasmacytoma of bone in a single site 

only. X-rays and MRI and/or FDG PET imaging (if performed) 

must be negative outside the primary site. The primary lesion may 

be associated with a low  serum and/or urine M-component 

2. The bone marrow contains <10% monoclonal plasma cells 

3. No other myeloma-related organ dysfunction 

Tabel 1: diagnostische criteria voor plasmacel proliferatieve stoornissen 

I.I.V Staging 

I.I.V.I Durie-Salmon Staging System 

Het stageringssysteem volgens Salmon en Durie werd 30 jaar geleden ontwikkeld en was een praktische 

manier om een idee te krijgen van de tumorlast of totale celmassa van het myeloom. Op basis van diverse 

laboparameters en aan de hand van radiografie, die de tumormassa tracht in te schatten, werden de 

myeloompatiënten ingedeeld in Stadium I, II of III. Bijkomend wordt elk stadium onderverdeeld in 

Stadium A of B al naargelang de creatininemie minder of meer dan 2 mg/100ml bedraagt. Deze stagering 

vertaalde zich in klinische toepassingen waarbij de aard van de therapie bepaald werd door het 

ziektestadium (Durie and Salmon, 1975) (Kyle et al, 2009) (zie figuur in bijlage). 
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Met de ontwikkeling van nieuwe beeldvormingsmethoden kunnen ook deze technieken geïntegereerd 

worden in de staging van multiple myeloom. Het Durie-Salmon PLUS staging system combineert 

functionele en anatomische data van nucleaire magnetische resonantie, whole-body FDG-PET scanning en 

whole-body CT met het traditionele Durie-Salmon stageringssysteem. Hierdoor kan een betere inschatting 

gemaakt worden van de prognose omdat er meer prognostische inschattingsfactoren voorhanden zijn 

(Durie et al, 2006) (Baur-Melnyk et al, 2008) . 

 

Tabel 2: Durie-Salmon PLUS stageringssysteem 

I.I.V.II International Staging System 

Gedurende ongeveer 30 jaar was het Durie-Salmon stageringssysteem de standaard om het ziektestadium 

van multiple myeloom te bepalen. Er zijn echter een aantal significante tekortkomingen in dit 

stageringssysteem. Het bepalen van de lytische botletsels door middel van radiografie gebeurt doorgaans 

met lage gevoeligheid en is in hoge mate operator-dependent. 

Het serum β2 – microglobuline is sinds zijn introductie als laboparameter een zeer goede prognostische 

factor gebleken in het kader van multiple myeloom. Bovendien is deze waarde eenvoudig te reproduceren 

zonder inter-observervariabiliteit. Vandaar dat de IMWG een nieuw stageringssysteem, het International 

Staging System of ISS, ontwikkeld heeft, gebaseerd op slechts 2 laboparameters, het β2 – microglobuline 

en albumine. Op basis van deze parameters kunnen alle patiënten ingedeeld worden in stadium I, II en III, 

respectievelijk overeenkomend met een slechter wordende prognose (Kyle et al., 2009) (Tabel 3). 

Tabel 3: het International Staging System of ISS 
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Zoals elk ander stageringssysteem heeft ook het ISS zijn beperkingen. Het is enkel nuttig indien de 

diagnose van multiple myeloom reeds gemaakt is. Het kan niet gebruikt worden voor de staging van 

MGUS, smouldering myeloma of andere plasmacel proliferatieve stoornissen en kan geen onderscheid 

maken tussen deze verschillende ziektestadia. Bovendien is het ISS-stadium III een zeer heterogene groep 

waarin het β2 – microglobuline zowel door de aanwezigheid van tumoraal weefsel als door het nierfalen 

kan verhoogd zijn. Hierdoor kan het ISS niet gebruikt worden voor therapeutische risicostratificatie en 

levert het geen goed inzicht in de totale tumorlast. Tot slot is het niet zeker of de prognostische rol van het 

ISS ook van toepassing is bij nieuwe therapeutische methodieken (Greip et al, 2005) (Kyle et al, 2009). 

I.I.VI Therapie 

I.I.VI.I MGUS en smouldering myeloma 

Monoclonal gammopathy of undetermined significance is een asymptomatisch voorstadium van multiple 

myeloom waarbij per jaar 1% van de patiënten evolueert naar multiple myeloom. Aangezien de effectieve 

transitie naar het symptomatisch ziektestadium geen vaststaand feit is, wordt hierbij een afwachtende 

houding aangenomen. Regelmatige follow-up door middel van de laboparameters laten een vroegtijdige 

detectie van de overgang naar multiple myeloom toe op basis van een toegenomen paraproteïnemie. Ook 

beeldvorming, vooral door whole body MR, kan een significante bijdrage leveren tot deze vroegtijdige 

detectie. Hierop zal verder in dit werkstuk dieper op ingegaan worden (Kyle et al, 2004). 

Bij smouldering myeloma bedraagt de gemiddelde duur tot evolutie naar symptomatische ziekte 2 tot 3 

jaar. Recent werd gesuggereerd dat thalidomide deze symptoomvrije periode kan verlengen. Gezien 

sommige patiënten echter gedurende jaren vrij blijven van progressie en omdat thalidomide toxische 

effecten heeft wordt deze therapie algemeen niet aangeraden. Zolang er geen progressie is naar multiple 

myeloom wordt dus voor asymptomatische proliferatieve monoklonale aandoeningen geen behandeling 

ingesteld (Kyle et al, 2004). 

I.I.VI.II Multiple Myeloom 

De behandeling van multpiple myeloom is afhankelijk van vele patiënt-gebonden factoren zoals leeftijd, 

algemene gezondheidstoestand en comorbiditeit. Het ziektestadium blijft echter het belangrijkste criterium 

bij de keuze uit de therapeutische strategieën (Rowena et al., 2008) (Kyle et al., 2004). Het doel van de 

therapeutische strategie is zoals bij de meeste hematologische aandoeningen een complete remissie te 

verkrijgen. Tot op heden blijkt deze doelstelling enkel haalbaar door te starten met hoge dosis therapie 

gevolgd door autologe stamceltransplantatie. De hoge dosis therapie bestaat uit 3 tot 6 kuren 

dexamethasone alleen of in combinatie met adriamycine en vincristine (VAD) als conditioneringstherapie 

om de plasmacelinfiltratie van het beenmerg te verminderen. Voorafgaand aan de autologe 

stamceltransplantatie worden 1 tot 2 kuren hoge dosis chemotherapie (Melfalan of Alkeran®) opgestart 
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(Harousseau, 2008). De gemiddelde overleving verbetert na een succesvolle autologe transplantatie en 

bedraagt  54 maanden (Attal et al., 1996) (Child et al., 2003). Bij jonge patiënten in goede algemene 

toestand met een geschikte familiale donor kan na voorafgaande tumorreducerende therapie een allogene 

stamceltransplantatie uitgevoerd worden. Tot nu toe is dit de enige behandeling met curatief potentieel. De 

transplantatie gerelateerde mortaliteit is echter hoog en limiteert het gebruik. Na transplantatie is er een 

verhoogd infectierisico. Herstel van de witte bloedcellen kan leiden tot een acute of chronische graft-

versus-host reactie. Om dit te vermijden worden immunosupressiva toegediend. Een beperkte graad van 

graft-versus-host-disease heeft een voordelig anti-tumoraal effect: het graft-versus-myeloom effect 

(Bensinger, 2002) (Sirohi and Powles, 2004). Deze inductietherapie van nieuw gediagnosticeerd multiple 

myeloom bereikt in 20 tot 40% complete remissie (Complete Remission of CR) en in 40 tot 50% zeer 

goede partiële remissie (Very Good Partial Remission of VGPR). Door de combinatie van dexamethasone 

met nieuwere therapeutische agentia zoals thalidomide, bortezomib of velcade® (proteasoom-inhibitor) of 

lenalidomide worden zelfs nog hogere slaagpercentages bereikt. 

Bij oudere patiënten die niet meer in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie wordt een 

combinatietherapie opgestart van melfalan-prednisone met thalidomide, bortezomib of lenalidomide. Zelfs 

zonder autologe stamceltransplantatie bereikt deze therapie ongeveer dezelfde percentages complete 

remissie of zeer goede partiële remissie (Harousseau, 2008). 

Radiotherapie is aangewezen in tumoricide dosis bij een solitair myeloom, bij dreigende neurologische 

compressiesyndromen en als palliatieve behandeling van gelokaliseerde pijn (Kyle et al., 2004). 

Naast de inductietherapie zijn bijkomende maatregelen van groot belang om de levenskwaliteit van de 

patiënt te verbeteren. Bisfosfonaten spelen hierin een belangrijke rol door de osteoclastenactiviteit te 

onderdrukken en de botpijn en hypercalciëmie te verminderen. Uiteraard dienen ook transfusies, 

erytropoëtine…aangewend te worden indien de problematiek dit vraagt (Kyle et al., 2004). 

I.I.VII Prognose 

Door Greipp et al. (2005) werd β2-microglobuline aangeduid als de krachtigste prognostische factor. β2-

microglobuline reflecteert de tumorale massa van het myeloom en de nierfunctie, maar ook minder 

bekende factoren zoals de functie van het immuunsysteem. Andere krachtige prognostische parameters 

zijn de concentratie van albumine, creatinine, hemoglobine, calcium en lactaatdehydrogenase (LDH), het 

aantal thrombocyten, de infiltratie van het beenmerg met maligne plasmacellen en de leeftijd. Een laag 

albumine zou het gevolg zijn van het effect van IL6 op de lever. Minder krachtige prognostische 

parameters zijn het CRP, het immunoglobulinen isotype, het M-proteine en de uitgebreidheid van de 

botletsels. Het aantal focale letsels op MR heeft een onafhankelijke invloed op de prognose. Baur et al. 

toonden in 2002 een verschil in prognose aan tussen de ziektestadia van een stagingsysteem gebaseerd op 
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de combinatie van het Salmon en Durie stagingsysteem en het aantal letsels op MR. Aangezien 

cytogenetische afwijkingen zowel een prognostische als een predictieve waarde hebben, wordt er steeds 

meer aandacht besteed aan het nut van deze afwijkingen bij de risicostratificatie en therapiekeuze. Een 

voorbeeld hiervan is de Mayo stratification of myeloma and risk adapted therapy „mSMART‟ (Dispenzieri 

et al., 2007). Patiënten met partiële of complete deletie van chromosoom 13 of 11q hebben de slechtste 

prognose. Ze reageren minder op de ingestelde behandeling en hebben een significant lagere overleving 

(Tricot et al., 1995). Bij deletie van 17q23 gaat het tumorsupressorgen TP53 verloren. Door het optreden 

van geprogrammeerde DNA veranderingen bij het maturatieproces van progenitor B-cellen tot mature 

plasmacellen is er sprake van een inherente genetische instabiliteit. Bij 65% van de patiënten met multiple 

myeloom treedt er een chromosomale translocatie op naar de IgH locus (14q32). Oncogenen komen in de 

buurt te liggen van de IgH promotor met dysregulatie en een verhoogde expressie als gevolg. Translocatie 

t(4;14) of t(14,16) zijn geassocieerd met een slechte prognose. Patiënten met t(11;14) of t(6,14) hebben 

doorgaans een betere prognose (Sirohi and Powles, 2004) (Shaughnessy et al., 2007) (Baur et al., 2009). 

I.II Magnetische Resonantie (MR), Whole Body MRI, Diffusie, DCE-MRI 

I.II.I Magnetische Resonantie 

Voor het basisprincipe en de klinische toepassingen van MR wordt verwezen naar de bijlage. 

I.II.II Whole-Body Magnetische Resonantie (WB-MR) 

I.II.II.I Basisprincipe 

Omdat er bij magnetische resonantie beeldvorming geen gebruikt gemaakt wordt van ioniserende straling 

is deze techniek geschikt voor whole-body beeldvorming. Hierbij wordt heel het lichaam gescand, gebruik 

makend van verschillende coils. Het spreekt voor zich dat een dergelijk onderzoek veel tijd in beslag 

neemt. Aanvankelijk was men genoodzaakt een sequentiële scanning uit te voeren van de verschillende 

lichaamsonderdelen met een conventionele MR-scanner, gebruik makend van coils ter hoogte van hoofd, 

nek, lichaam en wervelzuil. Dit had als belangrijk nadeel dat minstens één repositionering van de patiënt 

nodig was. Hierdoor ging de kwaliteit van de beeldvorming aanzienlijk achteruit. De combinatie van een 

bewegende onderzoekstafel met parallel imaging acquisition techniques (PAT) heeft voor een verkorte 

onderzoeksduur en hogere beeldkwaliteit gezorgd. De combinatie van de data, afkomstig van diverse 

coils, laat toe de anatomie van heel het lichaam met aanvaardbare sensitiviteit en specificiteit te 

onderzoeken. Door diverse technische vereenvoudigingsprocedures is men erin geslaagd de 

onderzoekstijd te beperken tot ongeveer 43 minuten (Schmidt et al., 2007) (Bauerle et al.,2009) (Delorme 

et al., 2009) (Johnston et al., 2006). 
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Figuur 1: WB-MRI onderzoek en T1 gewogen WB-MRI beeld 
 

 

I.II.II.II Klinische toepassingen 

De detectie van primaire tumoren en metastasen, vooral van tumoren die frequent naar de lever of 

hersenen uitzaaien, is één van de voornaamste klinische toepassingen van WB-MR. Omdat WB-MR geen 

gebruik maakt van ioniserende straling is deze techniek zeer geschikt voor de lange termijn follow-up bij 

patiënten die regelmatig beeldvorming dienen te ondergaan. MR is de enige techniek die het beenmerg 

rechtstreeks kan visualiseren. Vandaar kan WB-MR tevens dienen om skeletmetastasen van 

hematologische aandoeningen op te sporen en op die manier bij te dragen tot de staging van deze 

pathologieën (Schmidt et al., 2007) (Johnston et al., 2006). Niet-oncologische toepassingen zijn WB-MR 

angiografie om de graad van atherosclerose te bepalen, evaluatie van multifocale spierziekten en bepaling 

van het totale lichaamsvet (Johnston et al., 2006). 

I.II.II.III WB-MR bij Multiple Myeloom 

Bij patiënten die leiden aan multiple myeloom kan het patroon en de graad van beenmerginfiltratie 

rechtstreeks gevisualiseerd worden door middel van MR. Radiografieën daarentegen geven in 29% tot 90 

% een vals negatief resultaat. Omwille van de veel grotere gevoeligheid slaagt MR erin om bij 

asymptomatische patiënten (Stadium I volgens Salmon en Durie) in 29% tot 50% focale of diffuse 

tumorinfiltratie van het beenmerg aan te tonen ondanks de normale radiografie. Op MR kunnen vijf 

verschillende infiltratiepatronen onderscheiden worden. 

Een laaggradige interstitiële infiltratie van het beenmerg met plasmacellen (<20 volume% bij 

beenmergbiopsie) kan overeenkomen met een normaal uitzicht op MR. Een normaal beenmergsignaal 

sluit een myeloominfiltratie dus niet uit.  

Ten tweede kan focale myeloominvasie gevisualiseerd worden als hoog signaal zones op T2-gewogen 

beelden en als laag signaal zones op T1-gewogen beelden. Deze focale aantasting vormt ongeveer 30% 

van de myeloompatiënten. 

Ten derde treft men soms een veralgemeende daling van signaalintensiteit op T1-gewogen beelden en een 

veralgemeende stijging op T2-gewogen beelden aan. Dit komt overeen met een diffuse beenmerginfiltratie 
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met plasmacellen (>50 volume% bij beenmergbiopsie). De daling in signaalintensiteit op T1 is te wijten 

aan de toename van water en de afname van vet in het beenmerg. 

Ten vierde doet een combinatie van focale en diffuse beenmergaantasting zich voor als een 

veralgemeende daling van signaalintensiteit op T1 samen met afgelijnde foci van zeer lage 

signaalintesiteit. 

Ten vijfde wordt zowel op T1 als op T2 een inhomogeen patroon aangetroffen. Er wordt van het “peper-

en-zout patroon” of “mixed patroon” gesproken. Histologisch komt dit overeen met beenmerg waarin 

goed omschreven veteilandjes voorkomen naast een beperkte infiltratie door plasmacellen (< 20volume% 

bij beenmergbiopsie). (Lecouvet et al., 1998) (Baur et al., 2004) (Baur et al., 2009). 

 

I.II.III Diffusiegewogen – beeldvorming (DWI) 

Diffusiegewogen beelden geven de willekeurige Browniaanse beweging van protonen weer en laten zo 

bepaling toe van de microstructuur van het onderzochte weefsel. De Apparent Diffusion Coefficient 

(ADC-waarde) geeft de mobiliteit van watermoleculen weer in sec / mm². Diffusie-MR wordt 

voornamelijk gebruikt in de neuroradiologie. Meer recent wordt ook de waarde onderzocht bij 

aandoeningen van het beenmerg (Baur et al., 2003). Voor het nut van diffusiegewogen beeldvorming bij 

MGUS en patiënten met multiple myeloom wordt verder verwezen naar de thesis van Joris Anthonissen.  

 

 

 

Figuur 2 : Infiltratiepatronen van multiple myeloom op MR 

Links: gemengde aantasting met twee focale letsels (C6 en T5) 

Midden: groot focaal letsel in L2 

Rechts: volledige aantasting 
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I.II.IV Dynamic Contrast Enhanced- Magnetische Resonantie (DCE-MR) 

I.II.IV.I Basisprincipe 

In tegenstelling tot statische MR, waar weefsels worden afgebeeld in een quasi evenwicht van de 

wateroplosbare contrastmoleculen tussen bloed en interstitiële ruimte, tracht dynamische MR een 

dynamisch, fysiologisch fenomeen te onderzoeken. Dit gebeurt door een snelle sequentie van 

opeenvolgende beelden (1 beeld per 1,1 seconde) te maken onmiddellijk na een snelle intraveneuze 

bolusinjectie met wateroplosbaar contrastmedium. Hierdoor kan de beweging van de contraststof van de 

capillairen naar de interstitiële ruimte van de weefsels gevolgd worden. De temporele wijzigingen van de 

signaalintensiteit biedt op deze wijze nuttige informatie over weefselvascularisatie en -perfusie, capillaire 

permeabiliteit en samenstelling van de interstitiële ruimte (Verstraete et al., 1994) (Verstraete et al., 1996). 

Na de snelle intraveneuse contrastinjectie wordt de contraststof gedilueerd in de perifere venen. 

Vervolgens passeert de contraststof het rechterhart en longen waarna het in de perifere circulatie 

terechtkomt. Tijdens de eerste passage van de contraststof (de first pass) ontstaat een unidirectionele flow 

van de bloedbaan naar het weefsel. Deze flow ontstaat door het grote concentratieverschil in contraststof 

tussen de intravasculaire en interstitiële ruimte. Dit komt overeen met een sterke stijging van de 

signaalintensiteit op de tijds-intensiteitscurve. Deze curve geeft het verloop weer van de signaalintensiteit 

in functie van de tijd ter hoogte van een specifieke regio, de “region of interest”. Van zodra er een 

evenwicht wordt bereikt in concentratie van de contraststof tussen intravasculaire en interstitiele ruimte 

stopt de unidirectionele flow onmiddellijk. De tijd die nodig is om dit evenwicht te bereiken is grotendeels 

afhankelijk van de grootte van het interstitium en varieert van 20 seconden in weefsels met weinig 

interstitiële ruimte tot 3-5 minuten in weefsels met veel interstitiële ruimte. Na deze evenwichtsfase grijpt 

de wash-out fase plaats waarbij de contraststof langzaam uit de interstitiële ruimte wordt verwijderd door 

de steeds lager wordende arteriële concentratie van de contraststof. De contraststof wordt immers bij elke 

passage doorheen de nieren voor een deel uit het bloed gefilterd.  

In weefsels met zeer weinig interstitiële ruimte, zoals bij vergevorderd multiple myeloom het geval is, 

grijpt deze wash-out fase zeer snel plaats. Het concentratie-evenwicht wordt in deze situatie immers zeer 

snel bereikt (Verstraete et al., 1994) (Verstraete et al., 1996) (Verstraete et al., 2000) (Hillengass et al., 

2009). 

I.II.IV.III Semi- kwantitatieve en kwantitatieve parameters 

Semi-kwantitatieve parameters kunnen via formules worden afgeleid uit de tijd-intensiteitscurve. 

Op basis van de tijds-intensiteitscurves kunnen de diverse kwantitatieve parameters afgeleid worden. 

Voorbeelden van semi-kwantitatieve parameters zijn de time of onset (TOO), de tijdsverschillen T(bp-

start), T(max-bp) en T(max-start), de slope-waarde of de helling van de wash-in, de relatieve en absolute 
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maximale signaalintensiteit, de helling van de wash-out, de area under the curve (AUC) en de vorm van de 

tijd-intensiteitscurve (Padhani and Leach, 2005). 

 

Figuur 3: De Tijds-Intensiteits Curve (TIC) met de (semi-)kwantitatieve parameters 

Het tijdsinterval tussen de intraveneuze bolusinjectie en de aankomst van de bolus ter hoogte van het 

capillaire netwerk of de Time Of  Onset (TOO) wordt voornamelijk bepaald door injectiesnelheid, de 

hartslag, de localisatie van het desbetreffende capillair netwerk en de lokale capillaire weerstand of 

weefselperfusie. Het stijgingspercentage van de signaalintensiteit in functie van de tijd tijdens de first pass 

(slope) en het tijdsverschil tussen T (bp–start) wordt bepaald door het aantal bloedvaten 

(weefselvascularisatie), lokale capillaire weerstand (weefselperfusie) en door capillaire permeabiliteit. Na 

de first pass van de bolus vermindert de stijging van de signaalintensiteit omdat het concentratieverschil in 

contrast tussen de intravasculaire en interstitiële ruimte verkleint. De signaalintensiteit blijft echter stijgen 

tot een evenwicht in concentratie wordt bereikt. De snelheid waarmee dit gebeurt of T(max-bp) is 

afhankelijk van de grootte van het interstitium. De absEmax geeft de relatie weer van de maximale 

toename in signaalintensiteit ten opzichte van de startwaarde. De relEmax geeft de verhouding weer van 

de absEmax van de wervel ten opzichte van spierweefsel, gebruikt als normaal referentieweefsel. De 

Emax_spier verschilt van de relEmax in het feit dat de maximale waarden niet genormeerd worden ten 

opzichte van de startwaarde voor signaalintensiteit. Nadat het evenwicht bereikt is wordt de contraststof 

progressief uitgescheiden zodat de arteriële concentratie afneemt. De flow van contraststof uit het 

interstitium naar de bloedbaan zorgt voor de daling van de signaalintensiteit (wash-out). Hoe kleiner de 

interstitiële ruimte hoe sneller het contrast uitgewassen wordt en hoe steiler de wash-out curve. Dit blijkt 

uit het feit dat de initiële fase van de wash-out sneller verloopt dan de late fase. In de initiële fase is het 

concentratieverschil tussen het interstitieel en intravasculair compartiment immers groter dan tijdens de 

late fase wat zich vertaalt in een snellere wash-out en snellere daling van de signaalintensiteit. Hierdoor 

1. Begin van de first pass 

2. Einde van de first pass 

3. Evenwichtstoestand 

4. Einde van de snelle wash-out 
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kunnen in de wash-out fase twee fases onderscheiden worden op basis van de signaalintensiteit wat 

grafisch geïllustreerd wordt door een tweede buigpunt. Verder in dit werkstuk wordt geponeerd dat dit 

tweede buigpunt diagnostisch en prognostisch van groot belang is (Verstraete et al., 1994) (Verstraete et 

al., 1996) (Hillengass et al., 2007). 

I.II.IV.IV Klinische toepassingen 

De voornaamste klinische toepassingen van DCE-MRI zijn de monitoring van chemotherapie, detectie van 

residuele of recurrente tumorresten na therapie, differentiatie tussen benigne en maligne lesies en 

weefselkarakterisatie. Deze klinische toepassingen zijn mogelijk doordat DCE-MRI informatie verschaft 

over weefselvascularisatie, perfusie, capillaire permeabiliteit en samenstelling van het interstitium 

(Verstraete et al., 1994) (Verstraete et al., 1996). 

I.II.IV.V DCE-MRI bij MM  

I.II.IV.V.I Angiogenese 

Angiogenese is nauw verbonden met de ziekteactiviteit bij multiple myeloom en speelt een belangrijke rol 

bij proliferatie van maligne plasmacellen. Tumorale expansie kan niet optreden zonder vasculaire 

ondersteuning. Maligne myeloomcellen induceren een angiogenetische switch door een verhoogde 

productie van cytokines en inductie van secretie ter hoogte van de microomgeving van het beenmerg. 

VEGF en FGF zijn de voornaamste pro-angiogenetische cytokines. Ze stimuleren de rekrutering en 

proliferatie van endotheelcellen. Niet-actief multiple myeloom en MGUS worden beschouwd als de 

prevasculaire fase. Bij tekenen van angiogenese is er een verhoogd risico op progressie naar actief 

multiple myeloom. De bloedvatdensiteit correleert met de proliferatieve index van de maligne 

plasmacellen. Angiogense is dus een prognostische ongunstige factor en correleert met de agressiviteit van 

de tumor en het risico op progressie en metastasering. De nieuwvorming van bloedvaten is ook een 

predictieve merker voor de respons op anti-angiogenetische therapie (Padhani and Leach, 2005) (Cuenod 

et al., 2006). Immunohistochemische bepaling van de bloedvatdensiteit is de gouden standaard om de 

nieuwvorming van bloedvaten te evalueren. De bloedvatdensiteit correleert met het percentage 

plasmacellen ter hoogte van het beenmerg. De gehele tumor kan echter niet in beeld gebracht worden en 

er is kans op sampling error bij afname van de biopsie. DCE-MR bestudeert de tumorale angiogenese op 

een niet-invasieve manier en levert daarenboven functionele informatie (Cuenod et al., 2006). De 

histologische bevindingen vertonen een overeenkomst met de aankleuring van het beenmerg na toediening 

van contraststof. Een hoge bloedvatdensiteit en een hoge infiltratiegraad, samen met een laag vetgehalte 

resulteren in een sterkere aankleuring (Baur et al., 2004). Nieuw gevormde tumorale bloedvaten zijn 

immatuur, onregelmatig gevormd, chaotisch georganiseerd en hebben een hoge permeabiliteit voor 

macromoleculen door de aanwezigheid van grote endotheliale openingen, verbrede interendotheliale 
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juncties en de afwezigheid van een basale membraan. De perfusie is abnormaal en inefficient. Er is een 

extreme heterogeniteit in bloedvatdensiteit en distributie van contrast binnen de tumor (Padhani and 

Leach, 2005) (Cuenod, 2006). 

I.II.IV.V.II Interindividuele variatie 

Het DCE-MRI patroon van normaal beenmerg is sterk afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de 

patiënt. Vrouwen hebben een grotere mergperfusie dan mannen beneden de 50 jaar. Voorbij 50 jaar 

kennen vrouwen echter een sterkere vermindering van de perfusie dan mannen (Chen et al., 2001). De 

Emax, Tmax, wash-out en slope-waarden verminderen bij het verouderen door toename van het vetgehalte 

en afname van de doorbloeding van de wervels (Chen et al., 2001) (Chen et al., 2006) (Montazel et al., 

2003). Er is ook een grote inter-individuele variatie in aankleuring na toediening van contraststof tussen 

gezonde personen op een bepaalde leeftijd. Bij patiënten met intermediaire en hooggradige maligne 

aantasting van het beenmerg verschilt de aankleuring significant van de variabele normale aankleuring. 

Semi-kwantitatieve parameters verschillen significant tussen patiënten met histologisch bewezen maligne 

beenmerginfiltratie en controlepatiënten. DCE-MR is in staat om normaal van geïnfiltreerd beenmerg te 

onderscheiden alvorens afwijkingen zichtbaar zijn op conventionele MR (Moulopoulos et al., 2003). Er is 

een statistisch significant verschil in slope-waarde tussen benigne en maligne musculoskeletale letsels, 

maar met belangrijk overlap tussen beiden. Lage slope-waarden zijn meer predictief voor benigne letsels 

dan hoge waarden voor maligne letsels. De slope-waarde is dus niet voldoende voor de differentiatie 

tussen benigne en maligne letsels en kan enkel gebruikt worden als hulpmiddel bij de differentiaal 

diagnose in samenspraak met radiologische, histologische en klinische gegevens (Verstraete et al., 1994) 

(Verstraete et al., 1996). 

I.II.IV.V.III Respons op therapie 

Bij lymfoproliferatieve ziekten zijn er significante verschillen gevonden voor de parameters maximale 

aankleuring, slope en wash-out tussen normaal en diffuus aangetast beenmerg. Deze waarden stijgen 

naarmate de aantasting van het beenmerg toeneemt, verminderen bij partiële en goede respons op therapie 

en blijven gelijk bij non-respons (Rahmouni et al.,2003). 

Een toename, geen verandering of lichte afname van slope-waarde tijdens follow-up indiceert een slechte 

repons bij musculoskeletale letsels. Een significante afname in slope-waarde en verandering van type TIC 

indiceert daarentegen niet altijd een goede respons (Verstraete et al., 1994) (Verstraete et al., 1996) 

(Hawighorst et al., 1999). 

Bij onderzoek van het axiale skelet met whole-body DCE-MR is er een significant hogere Emax en 

steilere wash-in bij patiënten met meer dan 10% plasmacellen ter hoogte van het beenmerg. Deze 

parameters leveren een niet-invasieve maat voor de proliferatie van de maligne plasmacellen. De 

aanwezigheid van een wash-out curve heeft minder waarde omdat dit type tijd-intensiteitscurve ook bij 



16 

 

normaal beenmerg kan voorkomen. Ook kwantitatieve DCE-parameters verschillen significant tussen 

patiënten met multiple myeloom en controlepatiënten. Dalende waarden na therapie wijzen op respons 

(Moehler et al., 2001) (Nosas-Garcia et al., 2005). 

I.II.IV.V.IV Effect van therapie 

DCE-MR parameters kunnen beïnvloed worden door de meeste succesvolle behandelingen. Vernietigen 

van tumorcellen zal uiteindelijk altijd resulteren in het verminderen van de vascularisatie door verlies aan 

pro-angiogenetische cytokines. Onderscheid tussen het effect van anti-vasculaire en cytotoxische therapie 

kan enkel gemaakt worden door rekening te houden met het tijdsinterval waarin de veranderingen 

optreden. Bij anti-angiogenetische therapie treden deze veranderingen zeer snel op, bij cytotoxische 

behandelingen pas later. De DCE-MR evaluatie gebeurt daarom best pas enkele maanden na therapie. De 

vascularisatie in het tumor vervangend granulatieweefsel zal dan al afgenomen zijn, terwijl residueel 

tumorweefsel nog steeds sterk aankleurt (Padhani and Leach, 2005) (Moehler et al., 2001). Oude multiple 

myeloom letsels (myxoid weefsel) hebben zoals nieuwe letsels een hoge intensiteit op T2 beelden en een 

lage op T1 beelden, maar een lage en tragere vascularisatie (Hawighorst et al., 1999) (Verstraete and 

Lang, 2000). 
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II. Materiaal en Methoden 

II.I  De nieuwe onderzoeksvragen 

Deze masterproef is een experimenteel onderzoek naar het nut van whole-body MRI, DCE-MRI en 

diffusie-gewogen beeldvorming bij de diagnose en follow-up van patiënten met multiple myeloom of de 

Ziekte van Kahler en monoclonal gammopathy of undetermined significance of MGUS. Dit onderwerp 

werd de voorbije 2 academiejaren reeds van nabij bestudeerd door respectievelijk Elke Colman en Helena 

Degroote. Dit werkstuk dient beschouwd te worden als het verlengde van de reeds behaalde resultaten en 

als een aanvulling met nieuwe gegevens. 

De onderzoeksvragen die in het kader van deze vooropgestelde doelstelling in deze masterproef zullen 

behandeld worden luiden: 

 

1. Wat werd tot nu toe bewezen? Wat zijn de knelpunten en vragen die overblijven na evaluatie van 

de voorgaande werkstukken? 

2. Kan een representatieve wervel gekozen worden om de werkmethode van de post-processing te 

vereenvoudigen? Is er een minimumprogramma in beeldvormingstechnieken dat toch voldoende 

sensitiviteit biedt om aan de vereisten van goede diagnostiek en follow-up van MM en MGUS te 

voldoen? 

3. In welke mate en op welk vlak heeft DCE-MRI een concrete meerwaarde in het diagnostisch 

denken over, follow-up en de therapeutische outcome van MM en MGUS? 

4. Bestaat er een correlatie tussen diffusie en perfusie? Bestaat hierbij een differentiatie op thoracaal 

en lumbaal niveau? 

5. Is er correlatie tussen de sterke daling in de signaalintensiteit in de wash-out fase van de tijds-

intensiteits curve en de graad van aantasting door multiple myeloom? Zoja, wat verklaart dit 

‘Tweede Buigpunt’ ? 

II.II Onderzoeksdesign 

De studie is een observationele cohortestudie. De gegevens van de whole-body MRI, DCE-MRI en DWI 

worden verkregen in functie van het onderzoek. De hematologische gegevens over therapie en genetica 

worden opgezocht in de hematolgische patiëntendossiers. Patiënten met MGUS of een bepaald type 

multiple myeloom worden gevolgd over een bepaald tijdsinterval. Alle gegevens worden verkregen vanuit 

een klinische setting in het Unversitair Ziekenhuis Gent. De studie loopt deels retrospectief tot in 2005 en 

deels prospectief vanaf september 2008 tot juli 2010.  
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II.III Patiënten 

De database waar de statische testen op toegepast worden bestaat uit 384 onderzoeken waaronder 180 

vrouwen (46,9%) en 204 mannen (53,1%). Er zijn 199 verschillende individuele patiënten. De aanvragen 

medische beeldvorming worden ingediend door de artsen van de hematologische dienst van het 

Universitair Ziekenhuis Gent. Er zijn 37 controlepatiënten die omwille van een andere pathologische 

aandoening een MRI-scan ondergingen en aan wie tegelijk een intraveneuze bolus werd toegediend. Er 

zijn 13 nieuwe MGUS-gevallen en 28 MGUS-patiënten bij wie follow-up gebeurt. Er zijn 83 nieuwe MM-

patiënten en 202 follow-up patiënten die al dan niet therapie hebben gekregen. Binnen de groep van 

patiënten met multiple myeloom zijn er 28 met niet-secreterend myeloom, 78 met IgG-myeloom, 5 met 

IgM-myeloom, 42 met IgA-myeloom, 11 met lichte-keten-myeloom en 10 met smouldering myeloma. 

Binnen de groep met MGUS en multiple myeloom is de minimale leeftijd 39 jaar, de maximale leeftijd 87 

jaar en de gemiddelde leeftijd 60,7 jaar. Binnen dezelfde groep zijn 158 vrouwen (46.2%) en 184 mannen 

(53.8%). 

II.IV Variabelen 

De sociale en demografische gegevens en de gegevens in verband met therapie en genetica werden 

teruggevonden in de persoonlijke patiëntendossiers op de dienst hematologie. Het Salmon-Durie stadium, 

het ISS-stadium, de klinische diagnose en de (non-)respons op therapie werden uit klinische verslagen 

afgeleid. De ISS-stadia die in de statistische verwerking worden gebruikt, werden berekend op basis van 

de labogegevens aangezien deze stadiëring niet altijd werd vermeld in het hematologisch verslag. De 

resultaten van bloed-, urine- en beenmergonderzoek werden verzameld via het Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) op computers binnen het intranet van het UZ. De whole-body-parameters en 

nevenbevindingen werden verzameld aan de hand van de gedicteerde verslagen van de radioloog die de 

MR-beelden beoordeeld heeft. De DCE-gegevens werden zelf berekend op het Avanto-werkstation op de 

MR-dienst binnen het Universitair Ziekenhuis. Deze verwerkte gegevens werden doorgestuurd naar het 

PACS-systeem (Patiënt Archiving and Communication System). Alle resultaten werden ingegeven in een 

algemene Excel-database en verwerkt in SPSS 17. Een lijst met alle variabelen kan teruggevonden worden 

in de bijlage. 

II.V Onderzoeksmethode 

II.V.I Whole-Body Magnetische Resonantie (WB-MR) 

Bij een WB-MR worden in het coronale en transversale vlak T1- en T2-gewogen beelden gemaakt van het 

hoofd tot en met de knieën. De onderbenen en voorarmen worden niet gescand om de onderzoekstijd te 

minimaliseren. Indien er aantasting is ter hoogte van de onderbenen of voorarmen is deze zodanig 
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uitgebreid dat ze ook op een hoger niveau detecteerbaar is. Daarnaast worden er ook sagittale beelden 

gemaakt van de thoracolumbale wervelzuil met en/of zonder contrast. 

Op basis van deze beelden wordt een skeletscore toegekend aan de patiënt. De skeletscore geeft het aantal 

aangetaste skeletgebieden weer (max. 13) (zie figuur 4.). Naast het aantal letsels en hun activiteit wordt 

ook het infiltratiepatroon bepaald: normaal, focaal, gemengd of volledig (zie figuur 4). 

 

Figuur 4: de skeletscore aan de hand van WB-MR 

De MR stadiering wordt afgeleid uit het aantal letsels. Deze WB-MR parameter is gebaseerd op het 

Salmon/Durie PLUS stagingsysteem: 0 tot 4 letsels (MR-stadium I), 5 tot 20 letsels (MR- stadium II) en 

>20 letsels (MR-stadium III). 

II.V.II Dynamic Contrast Enhanced Magnetische Resonantie (DCE-MR) 

De dynamische bolussequentie wordt slechts voor 1 slicepositie uitgevoerd. Na evaluatie van de 

precontrast T1- en T2-gewogen beelden van de thoracolumbale wervelzuil wordt standaard een 

representatief beeldvlak geselecteerd. Deze slicepositie ligt preferentieel links en parasagitaal om de aorta 

en de paravertebrale spieren als referentieweefsel te includeren. Bij focale aantasting van het beenmerg 

wordt het beeldvlak gekozen met de grootste diameter van het focale letsel om sampling error te 

vermijden. Er wordt daarna een ultrasnelle dynamische bolussequentie (Turbo Flash 2D sequentie) 

uitgevoerd van de thoracolumbale wervelzuil in het sagittale vlak. 

Twee tot drie minuten na de handmatige intraveneuze injectie van Gd-DTPA contraststof worden om de 

1,1 seconde in totaal 120 beelden genomen in hetzelfde voorgeselecteerde beeldvlak. Zo bekomt men 120 

beelden van dezelfde slicepositie op een later tijdstip. Het bekijken van deze bolussequentie geeft een 

globale indruk van de aankleuring en de daaraan gekoppelde aantasting van het beenmerg ter hoogte van 

de wervelzuil. Er worden Regions of Interest of  ROIs geplaatst op elke thoracolumbale wervel (vanaf de 
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8
e
  thoracale wervel, tot de 5

e
 lumbale wervel), de aorta en een paravertebrale spier. Dit gebeurt manueel 

op het MR-werkstation Avanto. Bij normale, gemengd of volledig aangetaste wervels wordt de ROI over 

de gehele wervel geplaatst. Bij het plaatsen van de ROI worden onderaan en bovenaan de 

tussenwervelschijven en achteraan de basivertebrale vene vermeden om  beïnvloeding van de waarden 

door deze bloedvaten te voorkomen. Bij focale aantasting wordt enkel het letsel zelf omvat door de ROI 

om uitmiddeling van de lokale hoge waarden ten opzichte van de totale wervel te vermijden. Hierna 

berekent het post-processing softwareprogramma tijd-intensiteitscurven voor de geselecteerde regio‟s. 

  

 

Figuur5: 

Links: Slicepositie ter 

hoogte van de wervelzuil. 

Rode ROI: aorta, groene ROI: 

wervel, blauwe ROI: 

paravertebrale spier. 

 

Rechts: Tijd-intensiteitscurves. 

Rode TIC: aorta, groene TIC: 

wervel, blauwe TIC: 

paravertebrale spier. 

 

Op de TIC‟s wordt manueel de signaalintensiteit bepaald ter hoogte van het startpunt, buigpunt en de top 

van de stijgende helling, het buigpunt van de dalende helling en op het einde van de reeks. Telkens wordt 

ook het bijhorende beeldnummer genoteerd. Aangezien elke 1,1 seconde een beeld genomen wordt, kan 

het tijdstip van de beeldopname berekend worden door het beeldnummer te vermenigvuldigen met 1,1. 

Deze methode laat toe met enkele punten de tijdintensiteitscurve toch representatief weer te geven. Tot op 

heden werd ervoor gekozen ROI‟s te plaatsen in alle opeenvolgende wervels van thoracaal 8 tot en met 

lumbaal 5. Dit is uiteraard arbeidsintensief voor de onderzoeker. Vandaar dat in de masterproef van 

Helena Degroote het idee werd geopperd om 1 representatieve thoracale en lumbale wervel te selecteren 

om de werkmethode te vereenvoudigen. Ze hanteerde hierbij het criterium dat de meest aangetaste wervel, 

de wervel met de meest uitgesproken slope-waarde, automatisch de representatieve wervel is voor de 

thoracale en lumbale wervelzuil. Verder in deze masterproef zal nagegaan worden of dit idee strook met 

de uitslagen van de statitische testen die werden toegepast op de huidige database. Uit de waarden van de 

TIC van de thoracale en lumbale wervel met de hoogste slope-waarde worden vervolgens de semi-

kwantitatieve DCE-MR parameters berekend. Voor de formules van deze paremeters wordt verwezen naar 

de bijlage. 
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II.VI Statistische analyse 

De statistische gegevensverwerking in het kader van deze masterproef werd uitgevoerd met het statistische 

softwareprogramma SPSS 17 dat online beschikbaar wordt gesteld voor de studenten van de Universiteit 

Gent via het platform Athena. Hiertoe werden de gegevens van de Excel-database geïmporteerd in SPSS. 

Nadat de gegevens waren geconverteerd naar het gepaste formaat werden de onderzoeksgegevens gebruikt 

om de vooropgestelde hypothesen statistisch te staven. Er werd hierbij voornamelijk gebruik gemaakt van 

niet-parametrische testen aangezien er geen normale verdeling van de onderzoeksresultaten was. De meest 

gebruikte testen zijn de Kruskal Wallis test en de Mann Whitney U test. Deze laten toe respectievelijk 

twee en multiple statistische variabelen die niet-normaal verdeeld zijn onderling te vergelijken. Er werd 

hoofdzakelijk gekozen voor de niet-parametrische Spearman correlatiecoëfficiënt. Verder werd gebruik 

gemaakt van ROC-curves en kruistabellen. Statistische resultaten worden als statistisch significant 

beschouwd indien de p-waarde kleiner of gelijk aan 0,05. In dat geval berust het gevonden resultaat 

waarschijnlijk niet op toeval. De nulhypothese, die stelt dat een gevonden associatie of verschil berust op 

toeval, kan in dat geval verworpen worden. 
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III. Resultaten 

III.I Wat werd tot nu toe bewezen? 

De onderzoeksvragen die in de masterproef van Helena Degroote werden gesteld luiden: 

 Wat is de betekenis en de oorzaak van de „thoracolumbale gradiënt‟? 

 Wat is het nut van Whole-Body MR en Dynamic Contrast – Enhanced MR bij de evaluatie en 

de therapeutische follow-up van patiënten met MGUS of multiple myeloom? 

III.I.I De thoracolumbale gradiënt 

Bij de evaluatie van de TIC‟s passend bij de ROI‟s, geplaatst in de opeenvolgende wervels T8 – L5 doen 

we de bevinding dat de startpositie van de ongenormeerde TIC‟s daalt van thoracaal naar lumbaal niveau. 

Bij de genormeerde TIC‟s vertrekken alle curves van dezelfde positie nl. vanaf de nulwaarde. In deze 

laatste situatie wordt immers voor alle punten op het verloop van de curve rekening gehouden met het 

verschil in startwaarde van signaalintensiteit. Zowel op de grafiek van de ongenormeerde als van de 

genormeerde TIC‟s stellen we echter vast dat onafhankelijk van de startpositie een dalende trend wordt 

waargenomen in signaalintensiteit van thoracaal naar lumbaal niveau. We spreken van de „thoracolumbale 

gradiënt‟. In onderstaande figuur wordt deze situatie geïllustreerd aan de hand van een MGUS-patiënt. 

Voor verdere tekst en uitleg wordt verwezen naar de thesis van Helena Degroote. 

 

 

Figuur 6:Links: MGUS-patiënt, 

TIC’s boven: SI, TIC’s midden: SI-SIstart 

TIC’s onder: (SI-SIstart)/SIstart 

 

Figuur 7: rechts: MGUS-patiënt, 

Slope-waarden boven: (SI-SIstart)/(Tbp-Tstart) 

Slope-waarden onder: (SI-SIstart)/(SIstart x (Tbp-Tstart)) 
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III.I.II Het nut van Whole-Body MR en Dynamic Contrast – Enhanced MR bij de evaluatie en de 
therapeutische follow-up van patiënten met MGUS of multiple myeloom? 

Voor de statistische resultaten die een antwoord bieden op deze onderzoeksvraag wordt verwezen naar de 

masterproef van Helena Degroote hoofdstuk „Resultaten‟ onderdelen III.II tot en met III.IV. 

De voornaamste statistische bevindingen worden in deze masterproef opnieuw geëvalueerd met een 

grotere database waardoor de kans dat resultaten gebaseerd zijn op toeval kleiner wordt. De power van de 

test wordt met andere woorden groter. Controlepatiënten en MGUS-patiënten worden hier buiten 

beschouwing gelaten. 

Kan een differentiatie gemaakt worden in de skeletscore zoals werd vastgesteld na evaluatie van de 

whole-body MR bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten op basis van de slope van de maximaal 

aangetaste thoracale wervel (48 onderzoeken)? 

 

 

 Er is een daling van de signaalintensiteit in de opeenvolgende wervels T8-L5, 

benoemd als de thoracolumbale gradiënt. 

Figuur 8: verband tussen de 

maximale thoracale slope en 

de skeletscore bij nieuw 

gediagnosticeerde MM-

patiënten 

 De slope van de maximaal aangetaste thoracale wervel laat niet toe een statistisch 

significant onderscheid te maken tussen nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten met 

een verschillende skeletscore. 

 P-waarde = 0,378 (> 0,05) 
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Kan een differentiatie gemaakt worden in de skeletscore zoals werd vastgesteld na evaluatie van de 

whole-body MR bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten op basis van de slope van de maximaal 

aangetaste lumbale wervel (48 onderzoeken)? 

 

 

 

 

 

Kan een differentiatie gemaakt worden in de skeletscore zoals werd vastgesteld na evaluatie van de 

whole-body MR bij follow-up MM-patiënten op basis van de slope van de maximaal aangetaste 

thoracale wervel (216 onderzoeken)? 

 

 

 

Figuur 9: verband 

tussen de maximale 

lumbale slope en de 

skeletscore bij nieuw 

gediagnosticeerde MM-

patiënten 

 

 De slope van de maximaal aangetaste lumbale wervel kan een statistisch significant 

onderscheid maken tussen nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten met een 

verschillende skeletscore. 

 P-waarde = 0,025 (< 0,05) 

Figuur10 : verband 

tussen de maximale 

thoracale slope en de 

skeletscore bij follow-up 

MM-patiënten. De drie 

aangeduide regio’s, die 

overeenkomen met 

onverwachte slope-

waarden worden verder 

besproken in de 

discussie. 

 

 De slope van de maximaal aangetaste thoracale wervel laat niet toe een statistisch 

significant onderscheid te maken tussen follow-up MM-patiënten met een 

verschillende skeletscore. 

 P-waarde = 0,669 (> 0,05) 

1 

2 

3 
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Kan een differentiatie gemaakt worden in de skeletscore zoals werd vastgesteld na evaluatie van de 

whole-body MR bij follow-up MM-patiënten op basis van de slope van de maximaal aangetaste 

lumbale wervel (213 onderzoeken)? 

 

 

 

 

 

Kan een onderscheid gemaakt worden tussen ISS-stadia zoals werd vastgesteld na evaluatie van 

albumine en 2-microglobuline bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten op basis van de slope van 

de maximaal aangetaste thoracale wervel (48 onderzoeken, 21 onderzoeken ISS-stadium I, 24 

onderzoeken ISS-stadium II, 3 onderzoeken ISS-stadium III)? 

  

 

Figuur 11: verband 

tussen de maximale 

lumbale slope en de 

skeletscore bij follow-up 

MM-patiënten 

 

 De slope van de maximaal aangetaste lumbale wervel kan een statistisch significant 

onderscheid maken tussen follow-up MM-patiënten met een verschillende 

skeletscore. 

 P-waarde = <0.001 (< 0,05) 

 De slope van de maximaal aangetaste thoracale wervel laat niet toe een statistisch 

significant onderscheid te maken tussen nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten met 

een verschillende ISS-stadiëring. 

 P-waarde = 0,204 (> 0,05) 

Figuur 12: verband 

tussen de ISS-score en 

de maximale thoracale 

slope bij nieuw 

gediagnosticeerde MM-

patiënten 
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Kan een onderscheid gemaakt worden tussen ISS-stadia zoals werd vastgesteld na evaluatie van 

albumine en 2-microglobuline bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten op basis van de slope van 

de maximaal aangetaste lumbale wervel (48 onderzoeken, 21 onderzoeken ISS-stadium I, 24 

onderzoeken ISS-stadium II, 3 onderzoeken ISS-stadium III)? 

  

 

 

 

 

Kan een onderscheid gemaakt worden tussen ISS-stadia zoals werd vastgesteld na evaluatie van 

albumine en 2-microglobuline bij follow-up MM-patiënten op basis van de slope van de maximaal 

aangetaste thoracale wervel (220 onderzoeken, 129 onderzoeken ISS-stadium I, 75 onderzoeken ISS-

stadium II, 16 onderzoeken ISS-stadium III)? 

  

 

 De slope van de maximaal aangetaste lumbale wervel kan een statistisch significant 

onderscheid maken tussen nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten met een 

verschillende ISS-stadiëring. 

 P-waarde = 0,005 (< 0,05) 

 De slope van de maximaal aangetaste thoracale wervel laat niet toe een statistisch 

significant onderscheid te maken tussen follow-up MM-patiënten met een 

verschillende ISS-stadiëring. 

 P-waarde = 0,115 (> 0,05) 

Figuur 13: verband 

tussen de ISS-score en 

de maximale lumbale 

slope bij nieuw 

gediagnosticeerde MM-

patiënten 

 

Figuur 14: verband 

tussen de ISS-score en 

de maximale thoracale 

slope bij follow-up MM-

patiënten 
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Kan een onderscheid gemaakt worden tussen ISS-stadia zoals werd vastgesteld na evaluatie van 

albumine en 2-microglobuline bij follow-up MM-patiënten op basis van de slope van de maximaal 

aangetaste lumbale wervel (220 onderzoeken, 129 onderzoeken ISS-stadium I, 75 onderzoeken ISS-

stadium II, 16 onderzoeken ISS-stadium III)? 

  

 

 

 

 

III.II Representatieve wervel 

Zoals reeds aangehaald werd in de inleiding gebeurt de gegevensverwerking van de DCE-MRI via een 

post-processing techniek waarbij in de opeenvolgende wervels T8 – L5 een Region Of Interest (ROI) 

geplaatst wordt. Binnen deze ROI wordt het verloop van de signaalintensiteit weergegeven in functie van 

de tijd (120 seconden) in een Time-Intensity-Curve (TIC). Deze methode levert waardevolle dynamische 

informatie op over de vascularisatie, perfusie en capillaire permeabiliteit van het weefsel binnen de ROI. 

Dergelijke post-processing methode is echter een zeer arbeidsintensieve procedure voor de onderzoeker. 

Vandaar dat de vraag dient gesteld te worden of er geen representatieve wervel bestaat voor de wervelzuil 

die de arbeidsdruk verlicht en toch een kwaliteitsvolle evaluatie van de voornoemde dynamische 

parameters toelaat. Indien een statistisch significant model kan worden gevonden, kan op basis van dit 

model een minimumprogramma van medische beeldvorming gecreëerd worden die de onderzoekstijd 

verkort en de belasting voor de patiënt vermindert. 

In de masterproef van Helena Degroote wordt het voorstel geopperd om, rekening houdend met de 

thoracolumbale gradiënt, wervels T10 en L3 als representatieve wervels te aanvaarden op respectievelijk 

 De slope van de maximaal aangetaste lumbale wervel kan een statistisch significant 

onderscheid maken tussen follow-up MM-patiënten met een verschillende ISS-

stadiëring. 

 P-waarde = 0,006 (< 0,05) 

  

 ) 

Figuur 15: verband 

tussen de ISS-score en 

de maximale lumbale 

slope bij follow-up MM-

patiënten 
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thoracaal en lumbaal niveau. Beide wervels hebben immers een relatief gelijkaardige verticale positie 

waardoor het verschil in coileffect op deze niveau‟s minimaal is.  

In deze masterproef werd deze hypothese van naderbij bestudeerd door gebruik te maken van ROC-curves 

(Receiver Operator Characteristic curve) als een binair classificatiesysteem om patiënten met multiple 

myeloom te onderscheiden van patiënten zonder multiple myeloom (MGUS of controlepatiënten). Hierbij 

geldt het principe dat de Area Under the Curve (AUC) een graadmeter is voor de diagnostische waarde 

van de onderzochte parameter. De ideale situatie is dat de AUC gelijk is aan 1 waaruit volgt dat deze test 

in alle gevallen perfect in staat is om twee verschillende patiënten in de juiste categorie in te delen. 

Hiervoor wordt de sensitiviteit (aantal terecht positieven) uitgezet ten opzichte van 1-specificiteit (aantal 

vals positieven). 

In deze context wordt de ROC-curve gebruikt om de diagnostische waarde van één parameter, met name 

de slope (zie inleiding), binnen de wervels T8-L5 te evalueren om te besluiten binnen welke van deze 

wervels de slope de grootste diagnostische waarde heeft. 

 

Figuur 16: ROC-curve van de slope van wervels T8 t.e.m. L5  

Deze curve wordt statistische geïllustreerd door onderstaande tabel: 

 

Tabel 4: Overzicht Area Under the Curve van de slope van T8 t.e.m. L5 
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Uit bovenstaande grafiek en tabel blijkt enerzijds dat er een duidelijke thoracolumbale differentiatie is in 

de diagnostische waarde van de slope op thoracaal en lumbaal niveau en anderzijds dat de AUC van 

wervel L1 het meest uitgesproken is op lumbaal niveau en wervel T8 op thoracaal niveau. 

 

 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt een duidelijk verschil in de diagnostische waarde van de thoracale 

wervelzuil in vergelijking met de lumbale wervelzuil. Tijdens overleg omtrent de oorzaak van deze 

thoracolumbale differentiatie werd het idee naar voor geschoven dat de algemene vascularisatiegraad van 

het lichaam en de cardiac output een rol zou kunnen spelen. Ten einde dit te onderzoeken werd een 

relatieve slope opgesteld die de verhouding weergeeft van de slope binnen de ROI, geplaatst in het 

wervellichaam, ten opzichte de slope binnen de ROI, geplaatst binnen de autochtone paravertebrale 

musculatuur die representatief wordt geacht voor de globale lichaamsvascularisatie. Binnen deze 

groepering patiënten werden alle controlepatiënten uitgesloten om geen bias te creëren. De 

onderzoekspopulatie bestaat uit 342 onderzoeken. Binnen deze onderzoekspopulatie worden 70 

onderzoeken met MGUS en 272 onderzoeken met MM onderscheiden. Het resultaat is het volgende: 

 

Figuur 17: de absolute en relatieve (tov spierweefsel) slope op thoracaal en lumbaal niveau  

 

 

 

 

 

 De Area Unde the Curve (AUC) van de slope van wervel L1 is het grootst. 

 Er is een thoracolumbale differentiatie in de diagnostische waarde van de slope op 

thoracaal en lumbaal niveau. 
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De curve wordt ondersteund door bijkomende statistische gegevens: 

 

Tabel 5: Area Under the Curve de absolute en relatieve (tov spierweefsel) slope op thoracaal en lumbaal 

niveau 

Zowel uit de figuur als uit de tabel blijkt opnieuw een duidelijk thoracolumbale differentiatie op basis van 

de slope binnen de wervels alsook op basis van de slope binnen de wervel vergeleken met de slope binnen 

de spier. Anderzijds is de AUC van de relatieve curves minimaal groter in vergelijking met de absolute 

curves.  

III.III Meerwaarde van DCE-MRI in de diagnose, follow-up van MM en MGUS 

In deze masterproef wordt het nut geëvalueerd van WB-MR en DCE-MR in de diagnose en follow-up van 

MGUS en multiple myeloom. Deze vraagstelling wordt hoofdzakelijk benaderd vanuit statistisch 

perspectief. Interessant is echter om de techniek te evalueren vanuit klinisch, praktijkgericht perspectief 

aangezien deze beeldvormingsmethode reeds geïmplementeerd wordt in de klinische praktijk van het 

Universitair Ziekenhuis Gent. De vraag die hierbij dient gesteld te worden is: “Is deze techniek klinisch 

relevant en kan hij een meerwaarde bieden in de klinische praktijk?”. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van een kruistabel waarin de „klinische vraagstelling voor het MR-onderzoek‟, zoals gedefinieerd op het 

aanvraagformulier tot MR van de hematoloog, wordt gekoppeld aan het „antwoord van het MR-

onderzoek‟, zoals gedefinieerd op het verslag van de radioloog. De procedure waarop deze kruistabel is 

gebaseerd is een weerspiegeling van de multidisciplinaire communicatie tussen de dienst radiologie en 

hematologie. De radioloog evalueert de WB-MR zonder voorkennis van de klinische gegevens en komt tot 

een conclusie. Vervolgens confronteert de radioloog deze conclusie met de klinische vraagstelling op het 

aanvraagformulier. Ten slotte pleegt de radioloog telefonisch mondeling overleg met de hematoloog over 

de klinische vraagstelling en over de impact en gevolgen van de radiologische bevindingen. Aangezien 

deze kruistabel betrekking heeft op alle patiënten en alle patiënten automatisch in specifieke subgroepen 

worden onderverdeeld in de tabel, worden alle MR-onderzoeken geïncludeerd in dit onderzoek (371 

onderzoeken). 
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Antwoord van het MR-onderzoek 
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Klinische 

vraagstelling 

voor het  MR-

onderzoek 

Other (0) 36 0 1 0 0 1 0  38 

New MGUS (1) 0 2 10 0 0 0 1  13 

Follow-up MGUS (2) 0 5 20 2 0 1 0  28 

New MM (3) 0 24 11 0 1 0 1  37 

Follow-up MM (no     

therapy) (4) 

0 0 2 1 4 1 0  8 

Follow-up MM    

(therapy) (5) 

0 0 0 2 69 101 0  172 

New MM with therapy 

(6) 

0 0 0 0 10 8 2  20 

Symptoms 

extrafraction (7) 

0 4 26 0 0 0 4  35 

Remission (8) 0 0 0 0 0 9 1  10 

Relaps(9) 0 0 1 0 2 7 0  10 

Total 36 35 71 5 86 128 9  371 

 
Tabel 6: kruistabel van de ‘klinische vraagstelling voor het MR-onderzoek’, zoals gedefinieerd op het 

aanvraagformulier tot MR van de hematoloog, wordt gekoppeld aan het ‘antwoord van het MR-

onderzoek’, zoals gedefinieerd op het verslag van de radioloog.   
 

Legende  

Reden voor de MR 

0 = diagnose of follow-up van een andere aandoening 

1 = nieuw gediagnosticeerde monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) 

2 = follow-up MGUS 

3 = nieuw gediagnosticeerd multiple myeloom (na beenmergpunctie) 

4 = follow-up multiple myeloom zonder therapie (patiënten doorgestuurd vanuit een perifeer 

ziekenhuis) 
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5 = follow-up multiple myeloom na therapie (radiologische respons op therapie?) 

6 = eerste MR na therapie 

7 = gestegen extrafractie/symptomen (Nieuwe patiënten.) 

8 = is er remissie van multiple myeloom? 

9 = is er relaps van multiple myeloom? 

 

Antwoord van de MR 

0 = het MR-onderzoek wijst op een andere aandoening dan multiple myeloom 

1 = het MR-onderzoek wijst op aanwezigheid van multiple myeloom 

2 = het MR-onderzoek wijst op afwezigheid van multiple myeloom 

3 = therapie is nodig. 

4 = therapie moet aangepast worden. 

5 = therapie is niet nodig of moet niet aangepast worden.   

6 = geen duidelijk besluit op basis van de MR 

De voornaamste bevindingen zijn in bovenstaande tabel in het geel gefluoresceerd. Deze worden 

hieronder summier samengevat. 

 Twee patiënten waarbij de hematologische diagnose van MGUS werd gesteld werden op basis van 

het MR-onderzoek geclassificeerd als nieuwe patiënten met MM.  

 Vijf patiënten die hematologisch werden opgevolgd omwille van MGUS werden na de MR-

evaluatie gediagnosticeerd als MM-patiënten. Na onderzoek bleken dit echter smouldering 

myeloma patiënten te zien die verkeerdelijk werden geclassificeerd als MGUS. 

 Vier patiënten die na perifeer bloedonderzoek een extrafractie van immunoglobulines vertoonden, 

werden na MR-evaluatie gediagnosticeerd als MM-patiënten. 

 De hematologische diagnose MM, die bij elf patiënten werd gesteld, kon na MR-evaluatie 

genegativeerd worden. 

 Één patiënt die hematologisch werd beschouwd als een relaps MM-patiënt, werd na de 

radiologische evaluatie als niet-MM patiënt geclassificeerd. 

 In 86 gevallen werd in het radiologisch verslag het advies gegeven aan de hematoloog om de 

therapie aan te passen op basis van een MR-patroon die een aanpassing van de behandeling 

vereist. 

 In 101 gevallen werd de diagnostische en therapeutische strategie van de hematoloog bevestigd 

door het radiologische verslag. 

III.IV Correlatie diffusie-perfusie 

Naast DCE-MRI en WB-MRI wordt voor de bepaling van de diagnose, respons op therapie en prognose 

van patiënten met multiple myeloom en MGUS ook gebruik gemaakt van Diffusion Weighted Imaging 

MRI (DWI-MRI). Voor verdere tekst en uitleg over het nut van deze beeldvormingstechniek bij de 
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diagnose en follow-up van MM en MGUS wordt verwezen naar de masterproef van Joris Anthonissen, 

met wie de gezamenlijke dataverzameling betreffende multiple myeloom en MGUS is gebeurd. 

Aangezien de integratie van verschillende beeldvormingstechnieken een absolute meerwaarde is in de 

diagnose en follow-up van patiënten met MM en MGUS is het van groot belang om de correlatie tussen 

deze technieken van naderbij te bestuderen. In deze masterproef wordt hoofdzakelijk de correlatie tussen 

diffusie en perfusie onderzocht. Voor de correlatie tussen zowel diffusie als perfusie met de WB-MRI 

wordt verwezen naar de masterproef van Helena Degroote en Stephanie Vandenbossche. 

Zoals uit de discussie zal blijken heeft de slope van de maximaal aangetaste lumbale wervel de grootste 

diagnostische waarde op vlak van diagnose en follow-up van multiple myeloom en MGUS. Deze 

parameter wordt vergeleken met de ADC-waarde (Apperent Diffusion Coefficient) van de maximaal 

aangetaste lumbale wervel na 1000 sec/mm
2
 , als een indicator voor de mate van diffusie binnen een ROI. 

Tot deze parameter werd besloten in overleg met Joris Anthonissen. Voor verdere uitleg wordt verwezen 

naar zijn masterproef. 

Bestaat er een correlatie tussen de slope van de maximaal aangetaste lumbale wervel en de ADC-

waarde na 1000 sec/mm
2
 van de maximaal aangetaste wervel op lumbaal niveau bij nieuw 

gediagnosticeerde en follow-up MGUS- en MM-patiënten?
 
 

 

 

 

 

 

Figuur 18: de correlatie tussen de 

maximale lumbale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij nieuw gediagnosticeerde 

MGUS-patiënten (N=32) 

Spearman Correlatiecoëfficiënt = 

0,250 

Figuur 19: de correlatie tussen de 

maximale lumbale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij follow-up MGUS-

patiënten (N=34) 

Spearman Correlatiecoëfficiënt = 

0,403 
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In bovenstaande grafieken wordt gebruik gemaakt van de Spearman correlatiecoëfficiënt. Dit is een niet-

parametrische indicator van de correlatie tussen twee variabelen. Deze correlatie is groter naarmate de 

coëfficiënt dichter ligt bij 1, wat de hypothetisch ideale situatie is. Hieruit blijkt dat er een statistisch 

significante correlatie bestaat tussen de slope van de maximaal aangetaste wervel op lumbaal niveau en de 

ADC-waarde na 1000 sec/mm
2
 van de maximaal aangetaste lumbale wervel, indien men een 

significantieniveau hanteert van 0,05, bij de follow-up MGUS-patiënten, bij de nieuw gediagnosticeerde 

en follow-up MM-patiënten. 

 

 

Opmerking:  

Bij het maken van dezelfde correlatie op thoracaal niveau tussen de slope en de ADC 1000 waarde van de 

maximaal aangetaste thoracale wervel, valt duidelijk op dat er in geen van de vier hierboven vermelde 

subgroepen een statistisch significante correlatie bestaat (zie bijlage). 

Figuur 20: de correlatie tussen de 

maximale lumbale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij nieuw gediagnosticeerde 

MM-patiënten (N=48) 

Spearman Correlatiecoëfficiënt = 

0,573 

Figuur 21: de correlatie tussen de 

maximale lumbale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij follow-up MM-patiënten 

(N=217) 

Spearman Correlatiecoëfficiënt = 

0,484 

 Er bestaat een statistisch significante correlatie tussen diffusie en perfusie bij follow-

up MGUS-patiënten en bij MM-patiënten op lumbaal niveau. 
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III.V Het ‘tweede buigpunt’ 

In de inleiding werd de algemene vorm beschreven van de TIC curve van een wervel die aangetast is door 

MM. In de meerderheid van de gevallen wordt dergelijke curve (figuur 22) aangetroffen bij patiënten die 

positief gediagnosticeerd worden met MM: 

 

 

 

Tijdens de evaluatie van de dynamische gegevens van sommige patiënten bleek echter dat tijdens de 

wash-out fase er initieel een sterkere daling was van de signaalintensiteit dan tijdens de latere fase van de 

wash-out (zie figuur 23 ). Deze knik in de wash-out fase wordt benoemd als het „tweede buigpunt‟. Deze 

groep patiënten blijkt een aparte subgroep te vormen binnen de onderzochte populatie van 

controlepatiënten, MGUS- en MM- patiënten. Van de 272 onderzoeken van patiënten met MM bleek in 36 

gevallen of 13,2 % een tweede buigpunt aanwezig te zijn. Indien de nieuw gediagnosticeerde patiënten 

apart worden beschouwd vertonen 10 van de 83 onderzoeken of 12 % een tweede buigpunt in de wash-out 

curve. Van alle 70 onderzoeken bij patiënten met MGUS bleek in geen enkel geval een tweede buigpunt te 

bestaan. De onderzochte populatie waar onderstaande statistische testen op werden toegepast bestaan 

enkel uit patiënten met MM. Controlepatiënten en patiënten met MGUS werden uitgesloten. We houden 

een populatie van 272 onderzoeken over. De patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve 

kunnen op basis van diverse diagnostische en prognostische parameters onderscheiden worden binnen de 

populatie van patiënten met MM: 

Het percentage plasmacellen wordt geacht als de gouden standaard in de diagnose en follow-up van 

patiënten met MM. De vergelijking van het percentage plasmacellen tussen de MM-patiënten zonder een 

tweede buigpunt en MM-patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve geeft:  

Figuur 22: De TIC bij de 

meerderheid van de MM-

patiënten 

Figuur 23: De TIC bij MM-patiënten 

met een tweede buigpunt 
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Is er een onderscheid op basis van het aantal plasmacellen tussen nieuw gediagnosticeerde patiënten 

met MM (40 onderzoeken, 8 onderzoeken met tweede buigpunt en 32 onderzoeken zonder tweede 

buigpunt)? 

 

 

 

 

 

Is er een onderscheid op basis van het aantal plasmacellen tussen follow-up patiënten met MM (172 

onderzoeken, 19 onderzoeken met tweede buigpunt en 153 onderzoeken zonder tweede buigpunt)? 

 

 

 

 

 

Figuur 24: Vergelijking 

van het percentage 

plasmacellen tussen nieuw 

gediagnosticeerde MM-

patiënten zonder of met 

tweede buigpunt 

 Nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve 

hebben een statistisch significant verhoogd aantal plasmacellen, zoals aangetoond door 

beenmergpunctie. 

 P-waarde = 0,011 (< 0,05) 

Figuur 25: Vergelijking 

van het percentage 

plasmacellen tussen 

follow-up MM-patiënten 
zonder of met tweede 

buigpunt 

 

 Follow-up MM-patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve hebben een 

statistisch borderline missed verhoogd aantal plasmacellen, zoals aangetoond door 

beenmergpunctie. 

 P-waarde = 0,083 (> 0,05) 
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De ISS-classificatie, die vandaag algemeen wordt aanvaard, is gebaseerd op de laboresultaten van 2-

microglobuline en albumine.  

Is er een verschil in 2-microglobuline-gehalte bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten zonder of 

met een tweede buigpunt in de wash-out curve (38 onderzoeken, 8 onderzoeken met tweede 

buigpunt en 30 onderzoeken zonder tweede buigpunt)? 

 

 

 

 

 

Is er een verschil in 2-microglobuline-gehalte bij follow-up MM-patiënten zonder of met een 

tweede buigpunt in de wash-out curve (185 onderzoeken, 25 onderzoeken met tweede buigpunt en 

160 onderzoeken zonder tweede buigpunt)? 

 

 

 Nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve 

hebben een statistisch significant verhoogd 2-microglobuline gehalte, zoals aangetoond 

door perifere bloedafname. 

 P-waarde = 0,028 (< 0,05) 

Figuur 26: Vergelijking 

van het 2-microglobuline 

gehalte bij nieuw 

gediagnosticeerde MM-

patiënten zonder of met 

tweede buigpunt 

 

 

Figuur 27: Vergelijking van 

het 2-microglobuline 

gehalte bij follow-up MM-

patiënten zonder of met 

tweede buigpunt 
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Is er een verschil in albuminegehalte bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten zonder of met een 

tweede buigpunt in de wash-out curve (46 onderzoeken, 9 onderzoeken met tweede buigpunt en 37 

onderzoeken zonder tweede buigpunt)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Follow-up MM-patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve hebben een 

statistisch significant verhoogd 2-microglobuline gehalte, zoals aangetoond door perifere 

bloedafname. 

 P-waarde = 0,001 (< 0,05) 

Figuur 28: vergelijking 

van het albuminegehalte 

bij nieuw 

gediagnosticeerde MM-

patiënten zonder of met 

tweede buigpunt. 

 

 Nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve 

hebben geen statistisch significant verhoogd albuminegehalte, zoals aangetoond door 

perifere bloedafname. 

 P-waarde = 0,978 (> 0,05) 
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Is er een verschil in albuminegehalte bij follow-up MM-patiënten zonder of met een tweede 

buigpunt in de wash-out curve (219 onderzoeken, 26 onderzoeken met tweede buigpunt en 193 

onderzoeken zonder tweede buigpunt)? 

 

 

 

 

Opmerking: 

In de bovenstaande grafieken wordt het albuminegehalte uitgedrukt in %. Dit is de eenheid die doorgaans 

wordt gebruikt in het Universitair Ziekenhuis Gent om het albuminegehalte te scoren. De eenheid die 

daarentegen gebruikt wordt in de ISS-classificatie is g/dl. Wij zijn ons hiervan bewust. Om geen bias te 

creëren in de statistische resultaten werd een formule opgesteld in Excel, Office 2007 die toelaat de 

eenheid % te gebruiken om de patiënten volgens de ISS-classificatie onder te verdelen (Zie Klinische 

Biologie Laboratoriumgids in Bijlage). 

Figuur 29: vergelijking 

van het albuminegehalte 

bij follow-up MM-

patiënten zonder of met 

tweede buigpunt. 

 

 Follow-up MM-patiënten met een tweede buigpunt in de wash-out curve hebben geen 

statistisch significant verhoogd albuminegehalte, zoals aangetoond door perifere 

bloedafname. 

 P-waarde = 0,105 (> 0,05) 
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IV. Discussie 

IV.I Wat werd tot nu toe bewezen? 

IV.I.I De thoracolumbale gradiënt 

Tijdens de evaluatie van de tijds-intensiteits curves overeenkomstig met de ROI‟s, geplaatst in de 

opeenvolgende wervels T8 tot en met L5, daalt de startpostitie van de ongenormeerde TIC‟s van hoog 

thoracaal naar laag lumbaal niveau.  

Enerzijds is deze daling in signaalintensiteit te wijten aan het „coileffect‟. Door de lumbale lordose liggen 

de wervellichamen, waar de ROI geplaatst wordt tijdens de analyse, verder verwijderd van de antenne van 

het MR-toestel die aan de rugzijde van de patiënt wordt gepositioneerd. Dit resulteert in een lagere 

signaaldetectie en een lagere signaalintensiteit op lumbaal niveau. 

Anderzijds bestaat er een verschillende aanvoer van contraststof tussen de thoracale en lumbale wervels. 

Dit is deels te wijten aan het feit dat een deel van de contraststof reeds verloren gaat tijdens de passage 

doorheen de thoracale wervelzuil waardoor het aanbod van Gd-DTPA contrastdeeltjes ter hoogte van de 

lumbale wervelzuil kleiner is dan ter hoogte van de thoracale wervelzuil. Dit heeft als gevolg dat de 

hoeveelheid contraststof die kan opgenomen worden door de lumbale wervels en een signaalstijging kan 

veroorzaken kleiner is dan op thoracaal niveau, ook al gaan we uit van de hypothese dat de vascularisatie 

op beide niveau‟s dezelfde is. Deels is de verschillende aanvoer van contrast op thoracaal en lumbaal 

niveau te wijten aan een verschillende vascularisatie. Omdat de lumbale wervelzuil mechanisch meer 

belast wordt dan de thoracale wervelzuil ontstaan op lumbaal niveau sneller ischemische omstandigheden 

en een snellere conversie van rood naar geel benmerg door adipogenesis. Een hoger vetgehalte resulteert 

in een lagere vascularisatie, perfusie en capillaire permeabiliteit en dus in een minder aanbod van Gd-

DTPA. 

Deze thoracolumbale gradiënt heeft uiteraard invloed op de interpretatie van de gegevens van de DCE-

MRI. Dit blijkt voornamelijk van toepassing te zijn op die patiënten waar een gelijkmatige aantasting van 

de wervelzuil aanwezig is, zowel op thoracaal als lumbaal niveau. Ondanks het feit dat de thoracale 

wervelzuil in dezelfde mate aangetast is door de myeloominvasie dan de lumbale wervelzuil, veroorzaakt 

de thoracolumbale gradiënt een hogere signaalintensiteit op thoracaal niveau die kwantitatief niet in 

overeenstemming staat met de myeloominvasie, wat kan leiden tot een misinterpretatie van de dynamische 

gegevens. Vandaar dat dit een bijkomende stimulans moet zijn om op een geïntegreerde manier gebruik te 

maken van de verschillende MR-applicaties (WB-MRI, DCE-MR en diffusie-MR) in de diagnose, follow-

up en prognostische inschatting van MGUS en multiple myeloom. Op de correlatie tussen DCE-MR en 

Diffusie-MR zal later in dit werkstuk ingegaan worden. 
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IV.I.II Het nut van Whole-Body MR en Dynamic Contrast – Enhanced MR bij de evaluatie en de 
therapeutische follow-up van patiënten met MGUS of multiple myeloom? 

Een samenvattende tabel van de onderzoeksresultaten en discussie als antwoord op bovenstaande 

vraagstelling wordt hieronder geïllustreerd. Voor meer uitgebreide toelichting omtrent de 

onderzoeksresulaten wordt verwezen naar de masterproef van Helena Degroote hoofdstuk „Discussie‟ 

onderdeel IV.II . 

 

Tabel 7 : samenvattende tabel voor- en nadelen WB-MR en DCE-MR bij MGUS en MM 

De slope van de maximaal aangetaste thoracale wervel kan geen statistisch significant onderscheid maken 

tussen de skeletscore bij nieuw gediagnosticeerde en follow-up MM-patiënten. Bij de analyse van de 

scatterplots die afgebeeld worden in het hoofdstuk „resultaten‟ zijn er drie omstreden zones.  
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In de patiëntenpopulatie die op basis van de WB-MR geclassificeerd wordt als skeletscore 0 en dus 

anatomisch geen tekenen van beenmerginvasie door plasmacellen vertoont, blijkt er een relatief groot 

aantal patiënten een verhoogde slope op thoracaal en lumbaal niveau te vertonen. Zoals vermeld in de 

inleiding verloopt het etiopathogenetisch proces van multiple myeloom als een meerstappenproces waarin 

de toegenomen vascularisatie en de proliferatie van plasmacellen in het beenmerg centraal staan. Opdat de 

plasmacellen zouden kunnen prolifereren is voldoende aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen 

noodzakelijk via een afdoende en toegenomen vascularisatie. Deze vascularisatie wordt geïnduceerd door 

de groeifacoren, gesecreteerd door de prolifererende plasmacellen. De skeletscore kwantificeert 

voornamelijk de anatomische veranderingen in het beenmerg, veroorzaakt door de prolifererende 

plasmacellen. De meting van de slope is gebaseerd op de toegenomen vascularisatie. Het is mogelijk dat 

de toegenomen vascuarisatie gedetecteerd wordt als een toegenomen slope terwijl de prolifererende 

plasmacellen nog geen aanleiding geven tot anatomische veranderingen in het beenmerg en dus tot een 

hogere skeletscore. Een andere mogelijke verklaring voor het feit dat een verhoogde slope wordt gezien 

bij patiënten met een skeletscore 0 ligt in de manier van respons op therapie. Binnen de therapie voor MM 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen de anti-angiogenetische therapie, type thalidomide, en de 

cytotoxische therapie, type velcade. De anti-angiogenetische therapie wordt gekenmerkt door een snelle 

respons wat zich vertaalt in een snelle daling van de slope. De cytotoxische therapie daarentegen resulteert 

in een vrij trage afname van de plasmacellen en dus ook van de skeletscore (Padhani and Leach, 2005) 

(Moehler et al., 2001). Afhankelijk van het tijdstip waarop beide therapievormen worden opgestart zal een 

verandering in de skeletscore, de slope of een combinatie van beiden worden gezien. Indien beide 

therapievormen samen worden opgestart wordt hypothetisch eerst een afname van de slope en pas later 

van de skeletscore verwacht. Beide therapievormen worden in de praktijk echter niet altijd samen 

opgestart. Oude multiple myeloom letsels (myxoid weefsel) hebben zoals nieuwe letsels een hoge 

intensiteit op T2 beelden en een lage op T1 beelden, maar een lage en tragere vascularisatie (Hawighorst 

et al., 1999) (Verstraete and Lang, 2000). Aangezien MR-beeldvorming doorgaans gebeurt na enkele 

maanden therapie, wordt het belang van deze bijdragende factor afgezwakt. 
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Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de interindividuele respons op therapie. Sommige 

patiënten reageren immers goed op een specifieke vorm van therapie, terwijl de respons bij andere 

patiënten minder uitgesproken is. 

Een tweede omstreden gebied in de scatterplots zijn de relatief hoge en vrij gelijkmatig verhoogde slopes 

passend bij skeletscores 1 tot en met 10. Patiënten uit deze subgroep vertonen vaak een „mixed‟ patroon 

van anatomische aantasting in het beenmerg, zoals vastgesteld op WB-MR. Hierbij liggen verschillende 

focale myeloomspots verspreid in het beenmerg. Indien de region of interest (ROI), waarbinnen de slope 

wordt gekwantificeerd, tijdens de post-processing procedure wordt geplaatst binnen een dergelijke spot 

resulteert dit in een hoge slope-waarde aangezien de neovascularisatie binnen deze spots zeer sterk 

verhoogd is. Anderzijds is het mogelijk dat een myeloomspot wordt gemist door de ROI, wat resulteert in 

paradoxaal lage slope waarden zoals eveneens op de scatterplot wordt gevisualiseerd. Indien de 

gemiddelde slope van het volledige wervellichaam, rekening houdend met zones van normaal 

gevasculariseerd beenmerg en met focale myeloomspots, zou men hypothetisch een progressief stijgende 

curve verwachten naarmate de skeletscore hoger ligt. 

Een derde omstreden gebied in de scatterplots zijn de paradoxaal lage slope waarden in de 

patiëntenpopulatie met een maximale skeletscore van 13. Als mogelijke verklaring hiervoor kan de 

aangehaalde hypothese van respons op therapie omgekeerd toegepast worden. Het is mogelijk dat 

plasmacellen langer persisteren dan de toegenomen vascularisatie. Dit resulteert in een subgroep van 

patiënten die reeds in regressie zijn in navolging op de therapie. Deze regressie kan echter nog niet 

anatomisch waargenomen worden aangezien de plasmacellen persisteren. De lage slope daarentegen kan 

wijzen een reeds afgenomen vascularisatie als een teken van vroege respons op de anti-angiogenetische 

therapie. 

Deze drie omstreden gebieden in de scatterplots zijn op lumbaal niveau zowel bij nieuw gediagnosticeerde 

patiënten, die nog geen therapie hebben gekregen, als bij follow-up patiënten minder uitgesproken als op 

thoracaal niveau wat zich vertaalt in een statistische significante p-waarde op lumbaal niveau. Wij kunnen 

hieruit besluiten dat het diagnostisch vermogen en het vermogen tot follow-up groter is op lumbaal dan op 

thoracaal niveau. 

 

 

 

 

 Het diagnostisch vermogen en het vermogen tot follow-up bij MM-patiënten van de slope 

van de maximaal aangetaste wervel op lumbaal niveau is groter dan op thoracaal niveau. 

WB-MRI en DCE-MRI zien een verschil tussen individuele MM-patiënten in respons na 

cytotoxische of anti-angiogenetische therapie. 
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Opmerking: 

Bovenstaande hypothesen worden enkel vermoed op basis van statistische resultaten en dienen van 

naderbij bestudeerd te worden door histologisch onderzoek van het beenmerg in functie van het moment 

ten opzichte van de therapie bij MM-patiënten. Omtrent de histologische volgorde van respons op therapie 

is zeer weinig literatuur beschikbaar die deze hypothesen kunnen ondersteunen. Verder onderzoek in dit 

vakgebied is aangewezen. 

 

Indien de dynamische parameters, namelijke de slope van de maximaal aangetaste wervel op lumbaal en 

thoracaal niveau, een goede indicator zijn voor de diagnose en follow-up bij patiënten met MM en MGUS, 

dan verwachten we een positieve correlatie met het internationaal aanvaarde ISS-systeem. Bij nieuw 

gediagnosticeerde MM-patiënten vertoont de boxplot zowel op thoracaal als lumbaal niveau een stijging 

van de slope overeenkomstig met een hoger ISS-stadium. Enkel op lumbaal niveau is dit verband echter 

statistisch significant. Dit ondersteunt de hypothese van de representatieve wervel en het 

minimumprogramma van beeldvorming die later in dit werkstuk wordt besproken. De slope van de 

maximaal aangetaste lumbale wervel is met andere woorden het best in staat om de verschillende ISS-

stadia van elkaar te onderscheiden. 

Bij de follow-up patiënten, die reeds therapie hebben gekregen, blijft de stijging van de slope 

overeenkomstig met de hogere ISS-stadia deels behouden, wat zich uit in een statistische significantie van 

dit verband op lumbaal niveau. Zowel op thoracaal als lumbaal niveau zien we echter dat de daling van de 

slope bij patiënten die geclassificeerd worden als ISS-stadium III meer uitgesproken is dan bij stadium II 

patiënten. Indien we de hypothese aanvaarden dat de dynamische parameters een goede indicator zijn van 

de respons op therapie, kan de hypothese geponeerd worden dat stadium III patiënten beter reageren op de 

ingestelde therapie als andere MM-patiënten. 

IV.II Representatieve wervel 

De post-processing procedure om de dynamische, semi-kwantitatieve parameters te berekenen is voor de 

onderzoeker een arbeidsintensieve methode. De vraag of er een minimumprogramma is die voldoende 

klinische relevantie en statistische significantie biedt om een goede diagnose en follow-up te verzekeren 

bij patiënten met MM en MGUS is dan ook relevant. Uit de resultaten blijkt een duidelijke thoracolumbale 

differentiatie in de diagnostische waarde van de slope op thoracaal en lumbaal niveau. De Area Under the 

Curve van alle lumbale wervels is groter dan de AUC van alle thoracale wervels waarbij het grootste 

verschil wordt waargenomen tussen T12 en L1. Er is dus een duidelijke breuklijn in de diagnostische 

waarde van de DCE-MRI techniek op thoracolumbaal niveau. 

In het streven naar een minimumprogramma van medische beeldvorming met voldoende klinische 

relevantie wordt voorgesteld om in eerste instantie de lumbale wervelzuil te scannen. Indien dit nog niet 
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mogelijk is kan enkel de eerste lumbale wervel gescand worden. Indien de patiënt door multiple myeloom 

is aangetast, is de kans op een terecht positief resultaat het grootst indien de ROI geplaatst wordt op dit 

niveau. 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

1. Bovenstaande voorstellen zijn hypothetisch. Het aantal vals-negatieve resultaten bij het scannen 

van 1 wervel zou onaanvaardbaar hoog zijn. Het scannen van de volledige wervelzuil en in 

extensu het volledige lichaam bij de WB-MRI met integratie van de verschillende post-processing 

technieken blijft de meest gevoelige methode tot diagnose en follow-up. In geval van focale 

aantasting waarbij het letsel gelokaliseerd in de thoracale wervelzuil of in het perifeer skelet zou 

dit letsel gemist worden met bovenstaand minimumprogramma. Beter dan het weglaten van delen 

van het onderzoek, is het optimaliseren en het versnellen van de reeds toegepaste onderzoeken. 

Zowel voor de onderzoeker als voor de patiënt zal dit de meest gunstige uitkomst bieden. 

2. In dit onderzoek werd enkel de diagnostische waarde van de thoracale en lumbale wervelzuil 

onderzocht. Het is mogelijk dat de diagnostische waarde van een positief resultaat ter hoogte van 

de ribben, clavicula… groter is dan ter hoogte van de wervelzuil. In de toekomst kan deze 

onderzoeksvraag van naderbij onderzocht worden. 

3. Bij de evaluatie van de slope van lumbaal naar thoracaal niveau, wordt een stijging van de 

amplitudo van de signaalintensiteit gezien die grotendeels kan toegeschreven worden aan de 

thoracolumbale gradiënt. Hieruit volgt dat een gestegen amplitudo op lumbaal niveau opvalt en 

moet gekoppeld worden aan een pathologisch verhoogde vascularisatie, perfusie en capillaire 

permeabiliteit, al dan niet veroorzaakt door MM. Uiteraard sluit dit een aantasting van de 

thoracale wervelzuil niet uit. 

IV.III Meerwaarde van DCE-MRI in de diagnose, follow-up van MM en MGUS 

Naast de statistische significantie is ook de klinische relevantie van belang of een nieuwe techniek al dan 

niet kan worden toegepast in de algemene praktijk. Aangezien de WB-MRI, DCE-MRI en DWI-MRI 

reeds worden geïmplementeerd in het UZ Gent werd met behulp van een kruistabel nagegaan of de 

resultaten van vermelde technieken effectief een bijdrage kunnen leveren aan de diagnose en follow-up 

van patiënten met MGUS of MM. 

Uit de resultaten blijkt dat de beeldvorming in ongeveer 1/3 van de onderzoeken de hematologische 

werkwijze bevestigt. In de overige gevallen daarentegen wordt advies verleend aan de hematoloog 

 Als minimum beeldvormingsprogramma voor de diagnose en follow-up van patiënten met 

MGUS en MM kan hypothetisch gekozen worden voor de eerste lumbale wervel en bij 

uitbreiding voor de lumbale wervelzuil. 
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omtrent het aanpassen van de diagnose of therapie. De masterproef van Helena Degroote toont aan dat 

zowel WB-MRI als DCE-MRI in staat is een onderscheid te maken tussen MGUS en MM. Ook dit 

gegeven komt naar voor in de kruistabel. Soms is er een hematologisch vermoeden van MGUS maar na 

beeldvorming wordt aangeraden de diagnose te veranderen naar MM. Dit geldt ook in de omgekeerde 

richting. Dit heeft uiteraard verregaande therapeutische en prognostische implicaties. Hieruit blijkt de 

belangrijke klinische meerwaarde van deze beeldvormingstechnieken. 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

1. De besluiten op het radiologisch verslag gelden als adviezen naar de hematoloog. Het is de 

hematoloog die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de opvolging en therapie 

van de patiënt. Of deze adviezen opgevolgd worden of niet werd in dit onderzoek niet 

verwerkt. 

2. Deze masterproef beschikt niet over gegevens in verband met overlijden van de patiënt. 

Vandaar dat het moeilijk is een uitspraak te doen over de prognostische impact van de 

beeldvormingstechnieken. 

3. De resultaten op basis waarop bovenstaande besluiten gemaakt worden zijn geen statistisch 

harde resultaten en geven maar een indruk van de klinische praktijk. Toch geven zij een 

suggestie van de klinische meerwaarde. Verder onderzoek is aangewezen om deze 

suggestieve resultaten statistisch te bevestigen. 

IV.IV Correlatie diffusie-perfusie 

De optimale methode voor de diagnose en follow-up van patiënten met MGUS en MM is de combinatie 

en integratie van WB-MRI, DCE-MRI en DWI-MRI. Aangezien deze technieken gericht zijn op hetzelfde 

eindpunt, namelijk een uitspraak doen over de diagnose, prognose of therapie, is het belangrijk dat er een 

correlatie tussen deze beeldvormingstechnieken bestaat. Voor de correlatie van zowel diffusie als perfusie 

met WB-MRI wordt verwezen naar de masterproef van Helena Degroote en Stephanie Vandenbossche. 

Zij toonden aan dat een positieve correlatie bestaat tussen WB-MRI met DCE-MRI en DWI-MRI. 

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat er een statistisch significante correlatie bestaat tussen perfusie en 

diffusie, waarbij respectievelijk de maximale lumbale slope en de maximaal lumbale ADC 1000 waarde 

als vertegenwoordigers worden genomen voor de perfusie en diffusie. Deze correlatie is het meest 

uitgesproken bij follow-up MGUS-patiënten, bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten en bij follow-up 

MM-patiënten op lumbaal niveau.  

 WB-MRI en DCE-MRI kunnen een belangrijke klinische meerwaarde bieden in de diagnose 

en follow-up van patiënten met MGUS en MM. De kruistabel suggereert dat er vooral een 

meerwaarde is in de follow-up van MM-patiënten 
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De significantieniveau‟s van de correlatie liggen algemeen hoger bij MM-patiënten dan bij MGUS-

patiënten. Vandaar dat de resultaten van diffusie een grotere voorspellende waarde hebben voor de 

perfusieresultaten (en omgekeerd) bij MM-patiënten dan bij MGUS-patiënten. 

Deze positieve correlaties wijzen op het belang van de integratie van de verschillende 

beeldvormingstechnieken, waarbij de afzonderlijke vormen van beeldvorming dienen beschouwd te 

worden als aanvulling op elkaar en niet als vervanging van elkaar. 

 

 

 

 

Opmerking: 

Op thoracaal niveau is in tegenstelling tot lumbaal niveau geen statistisch significante correlatie aanwezig 

tussen diffusie en perfusie (zie bijlage). Dit ondersteunt de hypothese van het lumbale 

minimumprogramma. 

IV.V Het ‘tweede buigpunt’ 

In de masterproef van Helena Degroote wordt gesteld dat het type TIC-curve onvoldoende is om de 

aantasting van het beenmerg en de respons op therapie te beoordelen. Zij hield bij deze veronderstelling 

echter geen rekening met de aanwezigheid van een tweede buigpunt in de wash-out curve. Uit de 

resultaten blijkt echter dat er een statistisch significant onderscheid gemaakt kan worden tussen de 

subgroepen op basis van het al dan niet aanwezig zijn van een tweede buigpunt in de wash-out curve. Er is 

een statistisch significant onderscheid in het aantal plasmacellen, dat nog altijd als gouden standaard wordt 

aanvaard in de diagnose en follow-up van MM. Tevens is er een onderscheid in het 2-microglobuline 

gehalte, wat een belangrijk onderdeel vormt binnen de ISS-classificatie. Op gebied van het 

albuminegehalte kan geen statistisch significant onderscheid gemaakt worden alhoewel er een tendens tot 

daling wordt waargenomen in de boxplots. 

Zoals reeds in de inleiding werd beschreven kan het verschijnen van een tweede buigpunt toegeschreven 

worden aan een zeer hoge cellulariteit binnen de Region of Interest. Dit heeft aanleiding tot een nauw 

interstitium. Tijdens de wash-in fase wordt zeer snel een evenwichtstoestand bereikt na de first pass in de 

concentratie van de gadolinium-contraststof tussen de interstitiële en de intravasculaire ruimte. Vandaar 

dat de aanwezigheid van een tweede buipunt waarschijnlijk gekoppeld is aan een zeer korte periode tussen 

het eerste buigpunt en de maximale signaalintensiteit, het moment waarop het evenwicht wordt bereikt. 

Indien de cellulariteit zeer hoog en de interstitiële ruimte zeer beperkt is wordt de contraststof dermate 

geconcentreerd in het interstitium dat deze sneller dan gewoonlijk terugvloeit naar de intravasculaire 

ruimte (de start van de wash-out fase). Op het ogenblik dat dit concentratieverschil is afgenomen start de 

 De positieve correlatie tussen diffusie en perfusie op lumbaal niveau laat de integratie van 

deze beeldvormingstechnieken toe in de diagnose en follow-up van patiënten met MGUS en 

MM. 
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trage fase van de wash-out met een gelijkmatige, tragere afname van de signaalintensiteit in functie van de 

tijd als gevolg. Hieruit volgt dat de aanwezigheid van een tweede buigpunt wordt verbonden aan een hoge 

cellulariteit, met name een hoge concentratie plasmacellen, wat tevens statistisch werd aangetoond. 

Vandaar dat het tweede buigpunt diagnostisch en prognostisch een ongunstig teken is. 

 

 

 

Opmerkingen:  

1. In de resultaten wordt de studiepopulatie onderverdeeld in twee subgroepen op basis van de 

aanwezigheid van een tweede buigpunt in de wash-out curve en dit zowel bij nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met MM die nog niet behandeld zijn als bij follow-up patiënten die 

reeds therapie gekregen hebben. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat door het toepassen van 

therapie patiënten met een tweede buigpunt kunnen switchen naar de subgroep zonder tweede 

buigpunt. Aangezien de follow-up patiënten met een tweede buigpunt prognostisch minder goed 

scoren, kan het verdwijnen van het tweede buigpunt in de wash-out curve beschouwd worden als 

een teken van gunstige respons op de ingestelde therapie. Belangrijk is echter op te merken dat er 

geen gestandaardiseerde definiëring is van respons op therapie. Vandaar dat het moeilijk is om 

aan te tonen dat het verdwijnen van het tweede buigpunt in de wash-out curve effectief gepaard 

gaat met een gunstige respons op de ingestelde therapie. 

2. Ook in verband met de prognose kunnen geen duidelijke uitspraken gedaan worden aangezien er 

geen gegevens over de relatie met de levenskwaliteit of overleving werden opgenomen in het 

onderzoek. 

IV.VI algemene opmerkingen 

1. Een TIC met een verhoogde slope wijst niet altijd op de aanwezigheid van MGUS of MM. Er zijn 

een aantal omstandigheden die een vals-positief resultaat veroorzaken. We denken hierbij in de 

eerste plaats aan anemische patiënten of patiënten die beenmergstimulerende medicatie grbuiken. 

Hierbij is er een discrepantie tussen de dynamische parameters en de hematologische diagnose. 

Tevens moet rekening gehouden worden met aandoeningen die MM kunnen nabootsen zoals 

sarcoidose. 

2. De statistische resultaten van deze masterproef zijn gebaseerd op dataverzameling op de dienst 

radiologie en hematologie. Aangezien deze dataverzameling deels retrospectief verliep, zijn 

sommige gegevens niet beschikbaar. Hier werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden 

bij de dataverwerking. 

 De aanwezigheid van een tweede buigpunt in de wash-out fase van een TIC is een teken van 

ongunstige diagnose en prognose. 
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3. Er zijn gegevens beschikbaar over de invloed van de onderzochte techniek op de levenskwaliteit 

bij patiënten met MGUS en MM. Bovendien is WB-MRI een langdurig onderzoek waarbij de 

patiënten gedurende 45 minuten moeten stilliggen. Voor patiënten met MM is dit geen evidentie. 

4. In deze masterproef werd de kosten-baten analyse van WB-MRI en DCE-MRI buiten 

beschouwing gelaten.  
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V. Conclusie 

 

Wat werd tot nu toe bewezen?  

 Het bestaan van de thoracolumbale gradiënt werd bevestigd door deze masterproef. 

 Het diagnostisch vermogen en het vermogen tot follow-up bij MM-patiënten van de slope van de 

maximaal aangetaste wervel op lumbaal niveau is groter dan op thoracaal niveau. 

 

Kan een representatieve wervel gekozen worden om de werkmethode van de post-processing te 

vereenvoudigen? Is er een minimumprogramma in beeldvormingstechnieken dat toch voldoende 

sensitiviteit biedt om aan de vereisten van goede diagnostiek en follow-up van MM en MGUS te 

voldoen? 

 Als minimum beeldvormingsprogramma voor de diagnose en follow-up van patiënten met MGUS 

en MM kan hypothetisch gekozen worden voor de eerste lumbale wervel en bij uitbreiding voor 

de lumbale wervelzuil. 

 

In welke mate en op welk vlak heeft DCE-MRI een concrete meerwaarde in het diagnostisch denken 

over, follow-up en de therapeutische outcome van MM en MGUS? 

 WB-MRI en DCE-MRI kunnen een belangrijke klinische meerwaarde bieden in de diagnose en 

follow-up van patiënten met MGUS en MM. 

 

Bestaat er een correlatie tussen diffusie en perfusie? Bestaat hierbij een differentiatie op thoracaal 

en lumbaal niveau? 

 De positieve correlatie tussen diffusie en perfusie op lumbaal niveau bij follow-up MGUS 

patiënten en alle MM-patiënten laat de integratie van deze beeldvormingstechnieken toe in de 

diagnose en follow-up van patiënten met MGUS en MM. 

 

Is er correlatie tussen de sterke daling in de signaalintensiteit in de wash-out fase van de tijds-

intensiteits curve, het ‘Tweede Buigpunt’ en de graad van aantasting door multiple myeloom? 

 De aanwezigheid van een tweede buigpunt in de wash-out fase van een TIC is een teken 

van ongunstige diagnose en prognose en correleert met een hogere graad van aantasting 

door MM. 
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Bijlage masterproef “Het nut van whole-body magnetic resonance imaging en dynamic 
contrast enhanced imaging in de diagnose en follow-up van Multiple Myeloom en MGUS” 

Salmon en Durie stageringscriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stageringscriteria van multiple myeloom volgens Salmon en Durie. 

Absolute en relatieve slope 

Omdat DCE-MR T1-gewogen beelden zijn, hebben weefsels met een hoger vetgehalte een hogere 

intrinsieke signaalintensiteit, onafgezien van de vascularisatie. Bijgevolg kunnen absolute waarden van 

verschillende weefseltypes binnen eenzelfde patiënt niet onderling vergeleken worden. Om dit te 

compenseren worden de absolute waarden genormeerd ten opzichte van de startwaarde voor 

signaalintensiteit, met relatieve waarden als resultaat. Door verschillende scantechnieken en instellingen 

zijn ook de absolute waarden van verschillende patiënten of van dezelfde patiënt op een verschillend 

tijdstip moeilijk onderling te vergelijken. Om de impact hiervan te minimaliseren kan de maximale 

signaalintensiteit van de al van niet aangetaste wervel genormeerd worden ten opzichte van de maximale 

signaalintensiteit van spierweefsel. De samenstelling van het spierweefsel wordt homogeen geacht binnen 

de patiëntengroep. Toch is er ook voor dit normaal, niet aangetast referentieweefsel een wijde range van 

normale waarden en kan de positie en de inhoud van de ROI verschillen. Ook hier kan het coileffect van 

de thoracolumbale gradiënt een oorzakelijke rol spelen. 

Stadium I: myeloomcelmassa < 0.6 x 10
12

/m
2 

Voldoet aan alle van volgende voorwaarden: 

I. Hemoglobine > 10g/dl 

II. Calciëmie < 12mg/dl 

III. Normaal röntgenbeeld skelet (of één plasmocytoom) 

IV. Laag gehalte M-proteïne 

Serum: IgG < 5g/dl of IgA < 3g/dl 

Urine:  lichte ketens < 4 g/24uur 

 

Stadium II: myeloomcelmassa  0.6 – 1.2 x 10
12

/m
2
 

Niet passend in Stadium I of III 

 

Stadium III: myeloomcelmassa > 1.2 x 10
12

/m
2
 

Voldoet aan één of meerdere van volgende bevindingen: 

I. Hemoglobine < 8.5g/dl 

II. Calciëmie > 12mg/dl 

III. Uitgebreide osteolytische haarde, 

IV. Hoog  gehalte M-proteïne 

Serum:  IgG >7g/dl of IgA >5g/dl 

Urine:  lichte ketens >12 g/24uur 

 

Per stadium subtype A of B volgens creatininemie < 2 of >2 mg/dl 
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De analyse van DCE-MR gegevens vereist dus een zeker normalisatie. Hiervoor wordt een formule 

gebruikt die percentueel de relatieve veranderingen van de signaalintensiteit weergeeft in functie van de 

tijd. De TIC wordt bekomen door op elk tijdstip de signaalintensiteit te verminderen met de startwaarde en 

vervolgens deze waarde opnieuw te delen door de startwaarde. Er wordt dus gebruik gemaakt van een 

relatieve normering. De bekomen TIC wordt de percentuele enhancement TIC genoemd. De slope-waarde 

van deze genormeerde TIC wordt berekend door de volgende formule: 

 

Slope =   x 100   met     SIbp_norm =  &   

 

SIstart_norm =  = 0 

    

=> Slope=  x 100 

 

Klinische Biologie Laboratoriumgids 

 

 

moleculaire pathogenese van myeloom: multiple oncogene events 
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Correlatie diffusie-perfusie op thoracaal niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur : de correlatie tussen de 

maximale thoracale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij nieuw gediagnosticeerde 

MGUS-patiënten (N=33).  

Spearman Correlatiecoëfficiënt = 

0,081 

Figuur : de correlatie tussen de 

maximale thoracale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij follow-up MGUS-patiënten 

(N=34).  

Spearman Correlatiecoëfficiënt = 

0,069 
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Postprocessing 

De evaluatie van de sequentie beelden die verkregen is via DCE-MRI kan gebeuren op verschillende 

manieren: 

Native Review Method 

Hierbij overloopt de observer alle beelden van de sequentie door gebruik te maken van de ciné-mode. 

Indien er toename is in signaalintensiteit kan deze visueel waargenomen worden. Deze methode is echter 

moeilijk te kwantificeren (Verstraete et al., 1994) (Verstraete et al., 1996). 

Subtractie 

Bij deze methode wordt het eerste beeld in de sequentie afgetrokken van alle volgende beelden. Hierdoor 

kunnen zones met verhoogde signaalintensiteit eenvoudig gedetecteerd worden. Bovendien wordt de kans 

op vals-positieven kleiner doordat de hoge signalen van vet en hemorraghie worden gefilterd (Verstraete 

et al., 1994) (Verstraete et al., 1996). 

Region-Of-Interest (ROI) 

De ROI-methode werd in het experimenteel onderzoek dat het onderwerp uitmaakt van dit werkstuk als 

voornaamste postprocessingsmethode gehanteerd. Hierbij wordt op de sequentie van opeenvolgende 

beelden een region of interest getekend. In deze zone wensen we het verloop van de signaalintensiteit in 

functie van de tijd te weten. Dit doel wordt bereikt door een tijds-intensiteitscurve (TIC). Deze geeft een 

grafische weergave van de farmacokinetiek van het contrast tijdens de first pass en onmiddellijk erna. 

Figuur : de correlatie tussen de 

maximale thoracale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij nieuw gediagnosticeerde 

MM-patiënten (N=48).  

Spearman Correlatiecoëfficiënt =  

-0,063 

Figuur : de correlatie tussen de 

maximale thoracale slope en de 

maximale ADC-waarde na 1000 

sec/mm
2
 bij follow-up MM-patiënten 

(N=220).  

Spearman Correlatiecoëfficiënt = 

0,117 



58 

 

Afhankelijk van de toestand van het beenmerg en het stadium van de pathologische aandoening ontstaan 

verschillende types curves (figuur 4). Het grote voordeel van deze methode is dat zeer goed kwantitatieve 

data beschikbaar zijn en dat de farmacokinetiek van de contraststof grafisch weergegeven wordt. De inter-

observer variabiliteit en de tijdsduur van deze postprocessingsmethode dienen als nadelen te worden 

beschouwd (Verstraete et al., 1994) (Verstraete et al., 1996). 
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Figuur : verschillende types tijds-intensiteitscurves 

First-Pass Beelden 

Bij first-pass beeldvorming wordt pixel per pixel de steilste helling van de TIC berekend en weergegeven 

in een nieuw kleurgecodeerd parametrisch first-pass beeld . Deze methode vermijdt de nadelen van de 

ROI-methode, maar vereist speciale software (Verstraete et al., 1994) (Verstraete et al., 1996).  
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Codering dataset 

Afkorting Betekenis afkorting Codering 

Nr. Nummer van patiënt volgens 

datum MR onderzoek 

 

Adrema Ziekenhuisnummer 

YYMMDD SexAXX 

(Sex: oneven=man, even=vrouw) 

 

Naam Achternaam patiënt  

Datum Datum van MR onderzoek  

GebDat Geboortedatum van patënt  

Lftd Leeftijd van patiënt op tijdstip van 

MR onderzoek 

 

Sex Geslacht van de patiënt O = man 

1 = vrouw 

MR# 

 

Nummer van MR onderzoek bij 

follow-up van dezelfde patiënt 

 

Skeletscore /13 

 

Aantal regio‟s van het lichaam 

(zie figuur) aangetast met volledige, 

gemengde of focale multiple 

myeloomletsels 

 

Patroon (V-M-F) Patroon van de multiple 

myeloomletsels in de regio‟s van het 

lichaam. 

0 = normaal 

1 = focaal 

2 = gemengd 

3 = volledig 

4 = focaal en gemengd 

5 = focaal en volledig 

6 = gemengd en volledig 

7 = focaal, gemengd en 

volledig 
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# letsels 

 

Aantal actieve myeloomletsels in 

het gehele lichaam. 

 

Behandeld Indeling van alle patiënten 

naargelang al behandeld of niet. 

0 = niet behandeld 

1 = wel behandeld 

New Indeling van de MM patiënten 

naargelang al behandeld of niet. 

Combinatie van de kolom 

Behandeld en Diagnose. 

0 = MM met therapie 

1 = MM zonder therapie 

BM % plasmacellen Beenmerg percentage 

plasmacellen  

 

BM % datum Datum van onderzoek  

BM % datum Datum van onderzoek  

Hb (g/dL) Hemoglobine waarde in g/dl   

Hb datum Datum van onderzoek  

Hb datum Datum van onderzoek  

Ca (mg/dL) Serumgehalte calcium in mg/dl  

Ca datum Datum van onderzoek  

Ca datum Datum van onderzoek  

Creat (mg/dL) Creatinine in mg/dl  

Creat datum Datum van onderzoek  

Creat datum Datum van onderzoek  

-2-microglobuline (mg/dL) -2-microglobuline in mg/dL  

-2-microglobuline datum Datum van onderzoek  

-2-microglobuline datum Datum van onderzoek  

Tot EW (g/dL) Totaal eiwit in g/dl  

Tot EW datum Datum van onderzoek  

Tot EW datum Datum van onderzoek  

Alb (%) Albumine in %  
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Alb (g/dl) Albumine in g/dl  

Alb datum Datum van onderzoek  

Alb datum Datum van onderzoek  

-globulines (%) Percentage -globulines  

-globulines datum Datum van onderzoek  

-globulines datum Datum van onderzoek  

LDH (U/L) Lactaat dehydrogenase in U/l  

LDH datum Datum van onderzoek  

LDH tijd_tot_mr Tijd tussen het labo-onderzoek en 

het MR-onderzoek (dagen) 

 

CRP (mg/dL) C-reactief proteine in mg/dl  

CRP datum Datum van onderzoek  

CRP tijd_tot_mr Tijd tussen het labo-onderzoek en 

het MR-onderzoek (dagen) 

 

IgG (g/L) Immunoglobuline G in g/l Normal range: 7 – 16 g/l 

IgG datum Datum van onderzoek  

IgG tijd_tot_mr Tijd tussen het labo-onderzoek en 

het MR-onderzoek (dagen) 

 

IgM (g/L) Immunoglobuline M in g/l Normal range: 0.34 – 

2.14 

IgM datum Datum van onderzoek  

IgM tijd_tot_mr Tijd tussen het labo-onderzoek en 

het MR-onderzoek (dagen) 

 

IgA (g/L) Immunoglobuline A in g/l Normal range: 0.83 – 

4.07 g/l 

IgA datum Datum van onderzoek  

IgA tijd_tot_mr Tijd tussen het labo-onderzoek en 

het MR-onderzoek (dagen) 
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-light chain urine (mg/dl) Lambda-lichte ketens in urine in 

mg/dl 

 

-light chain urine datum Datum van onderzoek  

-light chain urine 

tijd_tot_mr 

Tijd tussen het labo-onderzoek en 

het MR-onderzoek (dagen) 

 

-light chain urine (mg/dl) Kappa-lichte ketens in urine in 

mg/dl 

 

-light chain urine datum Datum van onderzoek  

-light chain urine 

tijd_tot_mr 

Tijd tussen het labo-onderzoek en 

het MR-onderzoek (dagen) 

 

/ / ratio  

Karyotype Afwijkingen in het karyotype O = niet afwijkend 

1 = afwijkend 

Karyotype_datum Datum van het onderzoek  

13q deletie  O = niet afwijkend 

1 = afwijkend  

13q deletie_datum Datum van het onderzoek  

TP53 deletie  O = niet afwijkend 

1 = afwijkend  

TP53 deletie_datum Datum van het onderzoek  

IGHherschikking  O = niet afwijkend 

1 = afwijkend 

IGHherschikking_datum Datum van het onderzoek  

T(11:14)  O = niet afwijkend 

1 = afwijkend 

T(11:14)_datum Datum van het onderzoek  

T(4;14)  O = niet afwijkend 

1 = afwijkend 
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T(4;14)_datum Datum van het onderzoek  

T(14;16)  O = niet afwijkend 

1 = afwijkend 

T(14;16)_datum Datum van het onderzoek  

Andere  Naam van de afwijkingen 

Andere_datum Datum van het onderzoek  

Andere_code  O = niet afwijkend 

1 = afwijkend 

SCT  Stamceltransplantatie 

 

0 = geen SCT 

1 = auto 

2 = allo 

SCT_datum Datum van de 

stamceltransplantatie 

 

V Vancomycine 0 = geen 

1 = wel 

V_begin Begin van de kuur  

V_einde Einde van de kuur  

A Adriamycine 0 = geen 

1 = wel 

A_begin Begin van de kuur  

A_einde Einde van de kuur  

D Dexamethasone 0 = geen 

1 = wel 

D_begin Begin van de kuur  

D_einde Einde van de kuur  

Velcade  0 = geen 

1 = wel 

Velcade_begin Begin van de kuur  
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Velcade_einde Einde van de kuur  

Thalidomide  0 = geen 

1 = wel 

Thalidomide_begin Begin van de kuur  

Thalidomide_einde Einde van de kuur  

Bisfosfonaten  0 = geen 

1 = wel 

Bisfosfonaten_begin Begin van de kuur  

Bsifosfonaten_einde Einde van de kuur  

Interferon  0 = geen 

1 = wel 

Interferon_begin Begin van de kuur  

Interferon_einde Einde van de kuur  

Chemo Chemotherapie 0 = geen 

1 = wel 

Chemo_begin Begin van de kuur  

Chemo_einde Einde van de kuur  

RT Radiotherapie ter hoogte van de 

thorocale en lumbale wervelzuil 

0 = geen 

1 = wel 

RT_begin Begin van de kuur  

RT_einde Einde van de kuur  

Corticoïden  0 = geen 

1 = wel 

Corticoïden_begin Begin van de kuur  

Corticoïden_einde Einde van de kuur  

Gouden_standaard Resultaat van de beenmergpunctie 0 = geen BM-punctie 

1 = plasmacel% < 10% 
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2 = plasmacel% > 10% 

Diagnose http://www.guideline.gov/summar

y/ 

summary.aspx?ss=15&doc_ 

id=11039&nbr=5818 

 

Diagnose van multiple myeloom 

volgens de diagnostische criteria 

van Durie en Salmon 

 

1)  

> 30% plasmacellen in het 

beenmerg  

OF 

IgG > 35 g/l  

OF 

IgA > 20 g/l 

 

EN 

 

>10% plasmacellen (< 30%) in 

het beenmerg  

OF 

IgG:  > 16, <= 35 g/l O 

F IgA: >4.07, <= 20 g/l 

OF 

Onderdrukte Ig:  IgG < 6 g/l  

of IgM < 0.5 g/l of IgA < 1 g/l 

0 = geen MM/geen 

MGUS 

1 = MGUS 

2 = smouldering 

3 = niet-secreterend MM 

4 = plasmocytoom 

5 = MM 

6 = lichte keten 

http://www.guideline.gov/summary/
http://www.guideline.gov/summary/
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2) 

10% plasmacellen (< 30%) in het 

beenmerg  

EN 

IgG: >16, <35 g/l  OF  

IgA: >4.07, <20 g/l 

EN 

OnderdruktIg:  IgG < 6 g/l of IgM 

< 0.5 g/l of IgA < 1 g/l 

 

Diagnose van MGUS volgens de 

criteria van International Myeloma 

Foundation: 

 

IgG < 35 g/l OF IgA < 20 g/l 

EN 

< 10% monoklonale plasmacellen 

in beenmerg  

Lichte keten Type lichte keten die in de urine 

wordt teruggevonden 

0 = geen lichte ketens 

1 = kappa 

2 = lamba 

SalmonDurie_verslag Het SD stadium zoals vermeld in 

het verslag 

0 = IA 

1 = IB 

2 = IIA 

3 = IIB 

4 = IIIA 

5 = IIIB 

MR stadiëring (naar Salmon-Durie Plus) 0 = stadium I (0-4) 
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Stadium I:  

0-4 focale letsels op whole-body 

MR 

(mild diffuse disease) 

Stadium II:  

5-20 focale letsels op whole-body 

MR 

(moderate diffuse disease) 

Stadium III:  

> 20 focale letsels op whole-body 

MR 

(severe diffuse disease) 

1 = stadium II (5-20) 

2 = stadium III (>20) 

 

ISS International staging system 

 

International Staging System 

Stadium I : β2-microglobuline 

<3.5 mg/L en serum albumine ≥ 3.5 

g/dL  

Stadium II : niet stadium I of 

stadium III  

Stadium III : β2-microglobuline ≥ 

5.5 mg/L 

0 = stadium I 

1 = stadium II 

2 = stadium III 

 

Afkorting Betekenis afkorting Codering 

Diagnose_T_DCE Diagnose aantasting van thoracale 

wervelzuil op DCE-MR 

Zeer traag = 

Traag = 

Verlaagd = 

Normaal = 

Verhoogd = 
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Licht verhoogd = 

Matig verhoogd = 

Zeer hoog = 

Vermindering = 

Geen bolus = 

Fout gescand = 

Diagnose_L_DCE Diagnose aantasting van lumbale 

wervelzuil op DCE-MR 

Zeer traag = 

Traag = 

Verlaagd = 

Normaal = 

Verhoogd = 

Licht verhoogd = 

Matig verhoogd = 

Zeer hoog = 

Vermindering = 

Geen bolus = 

Fout gescand = 

Respons_DCE Respons op therapie bepaald 

volgens DCE-MR 

Actief = 

Inactief = 

Regressie = 

Toename = 

Remissie = 

Geen remissie = 

Respons = 

Partiële respons = 

Geen respons = 

Recidief = 

Relaps = 
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Overgang MGUS naar 

MM = 

TA Acquisitietijd: tijd nodig om 1 

beeld van de dynamische 

bolussequentie te verkrijgen. 

Acquisitietijd in ms. 

Aant_wvz Type aantasting van de wervelzuil. 

V = volledig  

M = gemengd 

F = focaal 

F = sampling error : het 

geselecteerde beeldvlak voor de 

dynamische bolussequentie bevat het 

focale letsel niet. 

N = normaal 

NT = na therapie  

O = restletsel 

V =  

M =  

F =  

F =   

N =  

NT =  

O =  

Ao_pixels Aantal pixels in arteriële ROI.  

Ao_Tstart  Beeldnummer start TIC aorta.  

Ao_Tstart_TA Tijdstip start TIC aorta. Seconden. 

Ao_SIstart  Signaalintensiteit Ao_Tstart.  Arbitraire eenheden. 

Ao_Tmax Beeldnummer maximum TIC 

aorta. 

 

Ao_Tmax_TA Tijdstip maximum TIC aorta. Seconden. 

Ao_SImax Signaalintensiteit op Ao_Tmax. Arbitraire eenheden. 

Ao_Teind Beeldnummer eind TIC aorta.  

Ao_Teind_TA Tijdstip einde TIC aorta. Seconden. 

Ao_SIeind Signaalintensiteit op Ao_Teind. Arbitraire eenheden. 

Ao_t(max-start) Tijdsverschil tussen 

Ao_Tmax_TA en Ao_Tstart_TA 
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Spier_pixels Aantal pixels in musculaire ROI.  

Spier_Tstart Beeldnummer start TIC spier.  

Spier_Tstart_TA Tijdstip start TIC spier. Seconden. 

Spier_SIstart  Signaalintensiteit op Spier_Tstart. Arbitraire eenheden. 

Spier_Tbp Beeldnummer buigpunt TIC spier.  

Spier_Tbp_TA Tijdstip buigpunt TIC spier. Seconden. 

Spier_SIbp  Signaalintensiteit op Spier_Tbp. Arbitraire eenheden. 

Spier_Tmax Beeldnummer maximum TIC 

spier. 

 

Spier_Tmax_TA Tijdstip maximum TIC spier. Seconden. 

Spier_SImax Signaalintensiteit op Spier_Tmax. Arbitraire eenheden. 

Spier_Teind Beeldnummer einde TIC spier.  

Spier_Teind_TA Tijdstip einde TIC spier. Seconden. 

Spier_SIeind Signaalintensiteit op Spier_Teind. Arbitraire eenheden. 

Spier_absEmax Absolute maximale 

signaalintensiteit van spier.  

 

Spier_TOO Time of onset van spier. 

Tijdsverschil tussen 

Spier_Tstart_TA en Ao_Tstart_TA 

 

Spier_t(bp-start) Tijdsverschil tussen 

Spier_Tbp_TA en Spier_Tstart_TA 

 

Spier_t(max-start) Tijdsverschil tussen 

Spier_Tmax_TA en Spier_Tstart_TA 

 

Spier_t(max-bp) Tijdsverschil tussen 

Spier_Tmax_TA en Spier_Tbp_TA 

 

T_max Niveau wervel met maximale 

thoracale aantasting. 

T8 = 

T9 = 

T10 = 
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T11 = 

T12 = 

T_max_type Type aantasting van de wervelzuil. 

V = volledig  

M = gemengd 

F = focaal 

F = sampling error : het 

geselecteerde beeldvlak voor de 

dynamische bolussequentie bevat het 

focale letsel niet. 

N = normaal 

NT = na therapie  

O = restletsel 

V =  

M =  

F =  

F =   

N =  

NT =  

O =  

T_pixels Aantal pixels in thoracale ROI.  

T_aant Type aantasting van wervel.  

T_Tstart  Beeldnummer start TIC Twervel.  

T_Tstart_TA Tijdstip start TIC Twervel. Seconden. 

T_SIstart  Signaalintensiteit op T_Tstart. Arbitraire eenheden. 

T_Tbp Beeldnummer buigpunt wash-in 

TIC Twervel. 

 

T_Tbp_TA Tijdstip buigpunt wash-in TIC 

Twervel. 

Seconden. 

T_SIbp  Signaalintensiteit op T_Tbp. Arbitraire eenheden. 

T_Tmax Beeldnummer maximum TIC 

Twervel. 

 

T_Tmax_TA Tijdstip maximum TIC Twervel. Seconden. 

T_SImax Signaalintensiteit op T_Tmax. Arbitraire eenheden. 

T_Two Beeldnummer buigpunt wash-out 

TIC Twervel. 
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T_Two_TA Tijdstip buigpunt wash-out TIC 

Twervel. 

Seconden. 

T_SIwo Signaalintensiteit op T_Two. Arbitraire eenheden. 

T_Teind Beeldnummer einde TIC Twervel.  

T_Teind_TA Tijdstip einde TIC Twervel. Seconden. 

T_SIeind Signaalintensiteit op T_Teind. Arbitraire eenheden. 

T_type Type TIC Twervel.  

B = snelle wash-in, gevolgd door 

snelle wash-out met buigpunt. 

Als Tmax < Teind en SImax > 

SIeind, Two < Teind en SIwo > SI 

eind 

W = snelle wash-in, gevolgd door 

snelle wash-out zonder buigpunt. Als 

Tmax < Teind en SImax > SIeind, 

Two = Teind en SIwo = SI eind 

 E = wash-in, gevolgd door 

progressieve toename.  

Als Tmax = Teind en SImax = 

SIeind 

 P = wash-in, gevolgd door 

plateaufase.  

Als Tmax < Teind en SImax = 

SIeind 

 V = bijna geen aankleuring.  

Als Tstart < Tmax < Teind en 

SIstart = SImax = T=SIeind 

B =  

W= 

E =  

P =  

V=  

T_absEmax Absolute maximale 

signaalintensiteit van Twervel. 

 

T_relEmax Relatieve maximale  
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signaalintensiteit van Twervel. 

T_slope Slope wash-in van Twervel. %/s 

T_washout Slope wash-out van Twervel.  

T_AUC Area under TIC van Twervel  

T_TOO Time of onset van Twervel. 

Tijdsverschil tussen T_Tstart_TA 

en Ao_Tstart_TA 

 

T_t(bp-start) Tijdsverschil tussen T_Tbp_TA en 

T_Tstart_TA 

 

T_t(max-start) Tijdsverschil tussen T_Tmax_TA 

en T_Tstart_TA 

 

T_t(max-bp) Tijdsverschil tussen T_Tmax_TA 

en T_Tbp_TA 

 

L_max Niveau wervel met maximale 

lumbale aantasting. 

L1 = 

L2 = 

L3 = 

L4 = 

L5 = 

L_max_type Type aantasting van de wervelzuil. 

V = volledig  

M = gemengd 

F = focaal 

F = sampling error : het 

geselecteerde beeldvlak voor de 

dynamische bolussequentie bevat het 

focale letsel niet. 

N = normaal 

NT = na therapie  

O = restletsel 

V =  

M =  

F =  

F =   

N =  

NT =  

O =  
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L_pixels Aantal pixels in lumbale ROI.  

L_aant Type aantasting van wervel.  

L_Tstart  Beeldnummer start TIC Lwervel.  

L_Tstart_TA Tijdstip start TIC Lwervel. Seconden. 

L_SIstart  Signaalintensiteit op L_Tstart. Arbitraire eenheden. 

L_Tbp Beeldnummer buigpunt wash-in 

TIC Lwervel. 

 

L_Tbp_TA Tijdstip buigpunt wash-in TIC 

Lwervel. 

Seconden. 

L_SIbp  Signaalintensiteit op L_Tbp. Arbitraire eenheden. 

L_Tmax Beeldnummer maximum TIC 

Lwervel. 

 

L_Tmax_TA Tijdstip maximum TIC Lwervel. Seconden. 

L_SImax Signaalintensiteit op L_Tmax. Arbitraire eenheden. 

L_Two Beeldnummer buigpunt wash-out 

TIC Lwervel. 

 

L_Two_TA Tijdstip buigpunt wash-out TIC 

Lwervel. 

Seconden. 

L_SIwo Signaalintensiteit op L_Two. Arbitraire eenheden. 

L_Teind Beeldnummer einde TIC Lwervel.  

L_Teind_TA Tijdstip einde TIC Lwervel. Seconden. 

L_SIeind Signaalintensiteit op L_Teind. Arbitraire eenheden. 

L_type Type TIC Lwervel. 

 

 B = snelle wash-in, gevolgd door 

snelle wash-out met buigpunt. 

Als Tmax < Teind en SImax > 

SIeind, Two < Teind en SIwo > SI 

eind 

B =  

W =  

E =  

P = 

V=  
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W = snelle wash-in, gevolgd door 

snelle wash-out zonder buigpunt. Als 

Tmax < Teind en SImax > SIeind, 

Two = Teind en SIwo = SI eind 

 E = wash-in, gevolgd door 

progressieve toename.  

Als Tmax = Teind en SImax = 

SIeind 

 P = wash-in, gevolgd door 

plateaufase.  

Als Tmax < Teind en SImax = 

SIeind 

 V = bijna geen aankleuring.  

Als Tstart < Tmax < Teind en 

SIstart = SImax = T=SIeind 

L_absEmax Absolute maximale 

signaalintensiteit van Lwervel. 

 

L_relEmax Relatieve maximale 

signaalintensiteit van Lwervel. 

 

L_slope Slope wash-in van Lwervel. %/s 

L_washout Slope wash-out van Lwervel.  

L_AUC Area under TIC van Lwervel  

L_TOO Time of onset van Lwervel. 

Tijdsverschil tussen L_Tstart_TA 

en Ao_Tstart_TA 

 

L_t(bp-start) Tijdsverschil tussen L_Tbp_TA en 

L_Tstart_TA 

 

L_t(max-start) Tijdsverschil tussen L_Tmax_TA 

en L_Tstart_TA 

 

L_t(max-bp) Tijdsverschil tussen L_Tmax_TA  
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en L_Tbp_TA 

 

Tstart_TA  is het ogenblik waarop de contraststof de ROI (aorta, spier of wervel) binnenkomt en de 

signaalintensiteit stijgt boven de intrinsieke signaalintensiteit van het onderzochte weefsel.  Het is het 

tijdstip waarop de basislijn overgaat in het opstijgende deel van de curve. De positie van de basislijn is 

afhankelijk van de intrinsieke T1 waarde van het onderzochte weefsel. Hoe langer de T1 waarde, hoe 

lager de positie van de basislijn van de TIC. Hoe korter de T1 waarde, hoe hoger de positie van de 

basislijn. De aanwezigheid van een paramagnetische contraststof verlaagt de T1 waarde van de omgeving 

en dus stijgt de signaalintensiteit in de ROI. De stijging van signaalintensiteit is echter niet lineair 

evenredig met de concentratie van contraststof in de ROI.  

 

 Tstart_TA (s) = (Tstart x TA(ms))/1000 

 

Tstart_TA is voornamelijk afhankelijk van de capillaire weerstand, maar ook van de injectiesnelheid, het 

hartritme en de lokalisatie van het letsel. Een specifiekere maat voor de capillaire weerstand is Time of 

onset (TOO). Hoe groter het verschil tussen Tstart_TA van de aorta en Tstart_TA van het bestudeerde 

weefsel, hoe hoger de capillaire weerstand. De contraststof ondervindt weerstand bij diffusie uit de 

bloedvaten in het interstitium van het weefsel. Tumoren hebben een bloedzuigend effect en dus een lagere 

capillaire weerstand.  

  

 aortaTwervelTTOO startstart   of aortaTspierTTOO startstart   

 

SIstart is de signaalintensiteit (AE) bij Tstart. Het is de signaalintensiteit vóór de aankomst van 

contraststof of de intrinsieke signaalintensiteit van het bestudeerde weefsel.  

 

Tbp_TA is het tijdstip (s) waarop de first-pass eindigt en er zich een buigpunt voordoet in de stijgende 

helling van de TIC. 

 

 Tbp_TA (s) = (Tbp x TA(ms))/1000 

SIbp is de signaalintensiteit (AE) op het tijdstip Tbp.  
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Tmax_TA is het tijdstip (s) waarop de signaalintensiteit maximaal is. Op Tmax is er een evenwicht tussen 

de interstitiële en de intravasculaire contraststofconcentratie. Tmax is voornamelijk afhankelijk van de 

grootte en de samenstelling van het interstitium. Bij een groot interstitium met weinig cellen, zal het 

langer duren voor een evenwicht bereikt wordt. Bij tumorweefsel is het interstitium door hypercellulariteit 

klein en zal er voor het einde van de dynamische bolussequentie een evenwicht en dus maximale 

signaalintensiteit bereikt worden.  

 

 Tmax_TA (s) = (Tmax x TA(ms))/1000 

 

SImax is de signaalintensiteit (AE) op het tijdstip Tmax.  

 

Two_TA is het tijdstip (s) waarop een buigpunt optreedt in de dalende helling van de TIC na de maximale 

signaalintensiteit.  

 

 Two_TA (s) = (Two x TA(ms))/1000 

 

SIwo is de signaalintensiteit (AE) op het tijdstip Two. 

 

Teind_TA is het tijdstip (s) waarop de dynamische bolussequentie eindigt. 

 

 Teind_TA (s) = (Teind x TA(ms))/1000 

 

SIeind is de signaalintensiteit (AE) op het tijdstip Teind. 

 

AbsEmax is de genormaliseerde absolute toename van de signaalintensiteit van de TIC. 

Hiervoor wordt de maximale signaalintensiteit vermindert met de startsignaalintensiteit. 

Dit wordt gedeeld door de startsignaalintensiteit om te compenseren voor de intrinsieke  
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signaalintensiteit. AbsEmax geeft procentuele de maximale toename in signaalintensiteit weer ten 

opzichte van de startwaarde voor signaalintensiteit. Voor deze waarde te berekenen wordt gebruik 

gemaakt van first pass en latere gegevens. Hierdoor is deze parameter zowel afhankelijk van de 

vascularisatie, perfusie en capillaire permeabiliteit, als van de samenstelling en het volume van de 

interstitiële ruimte. De invloed van deze verschillende factoren kan niet van elkaar gescheiden worden en 

wordt dus gezamenlijk bepaald en niet voor elke factor afzonderlijk.  

 

 
lstartWerve

lstartWerveWervel

SI

SISI
AbsE


 maxmax  

 

RelEmax is de relatieve toename van de signaalintensiteit van de wervel ten opzicht van de spier. Deze 

parameter vergelijkt de absEmax van de wervels met de absEmax van de spier. 

Er wordt hierbij aangenomen dat de samenstelling van de spier homogeen is binnen de patiëntengroep in 

de studie. Toch heeft de absEmax van de spier nog een wijde range van normale waarden en de inhoud en 

locatie van de ROI in spierweefsel kunnen verschillen tussen patiënten. 

De impact van verschillende technieken en instellingen van het scantoestel vermindert door de wervel te 

vergelijken met de spier als normaal referentieweefsel binnen dezelfde patiënt.  

 

 
startSpierSpier

startSpier

SISI

SIAbsE
lE






max

max
maxRe  

 

Slope is de helling in %/s van de TIC tijdens de first-pass. De helling is afhankelijk is van de 

vascularisatie, perfusie en capillaire permeabiliteit. De invloed van deze verschillende factoren kan niet 

van elkaar gescheiden worden en wordt dus gezamenlijk bepaald en niet voor elke factor afzonderlijk. 

Weefsels met hoge vascularisatie, perfusie en capillaire permeabiliteit zullen vroeger en sneller aankleuren 

dan weefsels met een laag aantal bloedvaten, met hoge capillaire weerstand en lage permeabiliteit. Tijdens 

de first-pass is er unidirectionele diffusie van contraststof uit de capillairen in het interstitium. De 

extractiefractie bedraagt 50%. Deze hoge waarde is te verklaren doordat het concentratiegradiënt tussen de 

bloedvaten en het interstitium het hoogst is tijdens de first-pass. De diffusiesnelheid is dus maximaal. Na 

de first-pass zijn veranderingen in signaalintensiteit afhankelijk van de permeabiliteit en de samenstelling 

en het volume van de interstitiële ruimte. De diffusiesnelheid daalt door een lager concentratiegradiënt en 
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een lagere concentratie contraststof in het bloed door verdunning, accumulatie in het lichaam en renale 

excretie. 

 

 
 

100





startbpstart

startbp

TTSI

SISI
Slope  

 

Wash-out is de helling in %/s van de dalende TIC na SImax. Daling van de arteriële concentratie van de 

contraststof veroorzaakt ook daling van de signaalintensiteit doordat de contraststof progressief uit het 

interstitium diffundeert. Dit proces treedt sneller op in weefsels met een klein interstitium dan in weefsels 

met een groot interstitium.  

 

 
 

100
max

max 





TTSI

SISI
outWash

eindstart

eind
 

 

AUC is de area onder de TIC curve. De berekening is een benadering van de AUC en wordt hier niet 

berekend via integralen, maar via de som van oppervlakten van veelhoeken onder de curve. Dit is dus een 

stuksgewijze 1
e
 orde benadering.  
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2222

maxmaxmaxmax woeindwoeindwowobpbpstartbpstartbp TTxSISITTSISITTSISITTxSISI
AUC













 

 

 

T(bp-start), T(max-start), T(max-bp)  

Hoe korter het tijdsverschil tussen start en buigpunt, hoe sneller de first-pass is opgetreden. Dit wijst op 

een hoge vascularisatie, perfusie en capillaire permeabiliteit. Een kort tijdsverschil tussen maximum en 

start en tussen maximum en buigpunt wijst op een snelle evenwichtstoestand en dus een klein interstitium. 

 startbp TTstartbpT  )(  

 startTTstartT  max)(max  

 bpTTbpT  max)(max  

Labogegevens 

Beenmerg % plasmacellen: Het percentage plasmacellen in het beenmerg is van groot belang bij de 

diagnose en follow-up van multiple myeloom. De diagnose van MM volgens Salmon en Durie vereist de 

aanwezigheid van meer dan 30% plasmacellen in het beenmerg als majeur criterium en meer dan 10% als 

mineur criterium.  

Hemoglobine in g/dl: Hemoglobine bestaat uit een eiwit (het globine) en een heamgroep. Het globine 

bestaat uit vier polypeptideketens, die twee aan twee gelijkend zijn. De haemgroep bestaat uit een 

porfyrinestructuur met in het centrum een ijzeratoom. De voornaamste rol van hemoglobine is de 

omkeerbare binding van zuurstof zodat transport van zuurstof naar de weefsels mogelijk wordt.       De 

voornaamste oorzaak van een verlaagd hemoglobine bij multiple myeloom is de aanwezigheid van 

normocytaire anemie door aantasting van het beenmerg en eventueel  hemodilutie door nierinsufficiëntie. 

Referentiewaarden: mannen: 13-18 g/100 ml en vrouwen 12-16 g/100ml. 

Calcium in mg/dl: Een normaal individu bezit 1 tot 2 kg calcium, waarvan 98% in de botten en de 

tanden. In het bloed is calcium voor 50% gebonden aan plasma-eiwitten en de andere helft is geïoniseerd 

ongebonden calcium. Enkel de ongebonden vorm is actief.  Elke wijziging van de concentratie van 

eiwitten zal een invloed hebben op de calciëmie, maar alleen wijzigingen van de concentratie van 

geïoniseerd calcium zullen tot klinische verschijnselen leiden. Bij gezonde mensen bestaat er een feed-

back systeem waardoor de concentratie van calcium in het bloed constant wordt gehouden via inhibitie en 
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stimulatie van parathormoon en calcitonine.  De voornaamste oorzaken van een verhoogde concentratie 

calcium zijn botmetastasen, myelomen en primaire hyperparathyroïdie.  Door de verhoogde activiteit van 

osteoclasten bij multiple myeloom wordt er meer bot afgebroken dan aangemaakt. Er ontstaan 

osteolytische letsles en er komt meer calcium in de circulatie terecht. Referentiewaarden: calcium serum 

8,1-10,5 mg/dl. 

Creatinine in mg/dl: Creatine komt zowel van exogene voedingsbronnen als endogene synthese in de 

lever. Creatine bevindt zich het grootste deel in dwarsgestreepte spieren. Creatinefosfaat wordt door het 

creatinefosfokinase omgezet tot creatine met afgifte van energie. Creatine wordt in de spieren verder 

afgebroken tot creatinine, dat in de circulatie komt en geëlimineerd wordt via de nieren. In de nieren wordt 

creatinine gefilterd door de glomeruli. Het wordt niet geresorbeerd en de tubulaire secretie is 

verwaarloosbaar. De waarde van creatinine is een parameter voor de nierfunctie. In geval van aantasting 

van de nieren bestaat er een exponentieel verband tussen het aantal niet-functionerende nefronen en de 

waarde van het serumcreatinine. De bepaling van serumcreatinine is echter niet zeer gevoelig en niet in 

staat geringe veranderingen van de nierfunctie aan te tonen. Het aantal functionele nefronen moet met 

meer dan 50% dalen om een snelle stijging van creatinine te veroorzaken. Daarom wordt eerder de klaring 

van creatinine bepaald. Dit kan op grond van de urinaire concentratie van creatinine, het 24-uurs-

urinevolume en de plasmaconcentratie van creatinine. Om fouten door onvolledige of onjuiste 24-

uurscollectie te vermijden, wordt gebruik gemaakt van de formule van Cockroft en Gault. De voornaamste 

oorzaak van een verhoogde concentratie creatinine bij multiple myeloom is de nierinsufficiëntie,  ten 

gevolge van tubulaire  aantasting door de lichte immunoglobuline ketens.  Referentiewaarde: mannen 

plasma: 0,7 – 1,3 mg/dl, urine: 1 -2 g/24u, vrouwen plasma 0,5-1,0 mg/dl, urine: 0,8-1,5 g/24u. 

Β2-microglobuline in mg/l:  β2-microglobuline is een eiwit op de celoppervlakte, geassocieerd met het 

HLA-systeem. De synthese van β2-microglobuline is toegenomen bij verscheidene maligne aandoeningen 

vooral bij lymfomen en multiple myeloom. Serumdosage wordt hierbij gebruikt als tumormerker.  β2-

microglobuline heeft ook een prognostische waarde. Hoe hoger de concentratie, hoe slechter de prognose 

van patiënten met multiple myeloom. 

Totaal eiwit in g/dl: Eiwitten in het serum omvatten het albumine en de globulinen. De bepaling van het 

totaal eiwit is een relatief ruwe bepaling aangezien hierdoor alleen een globale verlaging of verhoging van 

de concentratie van circulerende eiwitten wordt aangetoond. Bij de elektroforese van serumeiwitten wordt 

gebruik gemaakt van de eigenschap dat elk eiwitmolecule zich in alkalisch milieu als een anion gedraagt 

en zich in een elektrisch veld met een welbepaalde snelheid naar de positieve pool verplaatst. 

Elektroforese van serumeiwitten wordt uitgevoerd op een celluloseacetaat of agarose. Op die manier 
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worden 5 fracties van serumeiwitten onderscheiden: albumine, α1, α2,β en γ- globulinen. Immuno-

elektroforese van serumeiwitten combineert de scheiding van serumeiwitten in een elektrisch veld en de 

precipitatie van verschillende eiwitten door specifieke immuunsera. Daarbij verschijnen op een agarosegel 

precipitatiebogen waardoor immuunglobulinen kwalitatief kunnen worden onderzocht en de monoklonale 

of polyclonale aard kan worden aangetoond. Door het gebruik van specifieke immuunsera kan ook 

kwantitatief immunoglobulines bepaald worden. Een oorzaak van verhoogde concentratie van eiwitten in 

serum en urine is de paraproteïnemie  bij multiple myeloom.  Referentiewaarden: totaal serumeiwitten: 6 – 

8 g/dl, totaal eiwit in de urine: < 100 mg/24 u, albumine in de urine: <20 mg/24u. 

Albumine in g/dl: Albumine is het belangrijkste eiwit in het plasma. De voornaamste functies van 

albumine zijn de regulatie van de osmotische druk van het bloed, het vormen van een reserve van 

aminozuren en transport van een groot aantal substanties. In geval van aanzienlijke verhoging van de 

globulinen kan de elektroforese van de serumeiwitten op een verminderd percentage albumine wijzen 

zonder echter hypoalbuminemie. Referentiewaarde: 48 tot 65% van totale eiwitten, 3,5-5,0 g/100ml 

Gammaglobulinen totaal in %; IgG, IgM en IgA in g/l; lambda en kappa lichte ketens in urine in 

mg/dl: Gammaglobulinen zijn eiwitten van hematologische oorsprong, die gesynthetiseerd worden door 

plasmacellen. Als essentieel kenmerk kunnen ze met specifieke antigenen reageren en dus een 

immunologische eigenschap hebben. Gammaglobulines bestaan uit twee identieke zware 

polypeptideketens en twee identieke lichte ketens. Men maakt onderscheid tussen vijf verschillende 

categorieën gammaglobulines: IgG vertegenwoordigt 80% van de immunoglobulinen. Ze hebben als 

voornaamste functie het organisme tegen uitwendige antigenen te verdedigen. In geval van infectie 

verschijnen IgG chronologisch na IgM. De aanwezigheid van IgG wijst dus op een immunisatie of een 

vroegere infectie. IgG gaat door de placenta en worden geleidelijk afgebroken na de geboorte, om na vijf 

maanden volledig verdwenen te zijn. Pas na drie maanden maakt een baby zelf IgG aan en bereikt op de 

leeftijd van twee jaar volwassen waarden. IgA wordt voornamelijk ter hoogte van mucosa aangemaakt. Ze 

spelen een belangrijke rol in de lokale immunologische weerstand. Ze activeren het complement niet en 

gaan niet doorheen de placentaire barrière. IgM hebben een pentameer-structuur en verhogen de 

viscositeit van het plasma. Ze zijn de eerste antistoffen die na antigene stimulatie verschijnen. 

Aanwezigheid van IgM wijst op een recente infectie. IgM gaat niet door de placenta. IgD fungeert als 

membraanreceptor op de B-lymfocyten. IgE wordt ter hoogte van de mucosa van luchtwegen en maag-

darmstelsel gesecreteerd en binden zich aan mastcellen en basofielen. IgE is verantwoordelijk voor 

onmiddellijke overgevoeligheidreacties.  
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Gammaglobulines komen in normale omstandigheden weinig voor in de urine omdat ze door hun hoog 

molecuulgewicht niet doorheen het glomerulaire membraan kunnen, toch kunnen ze in geval van 

myelomen in de urine voorkomen. Dit door de overmatige productie van lichte lambda- of kappaketens: 

proteïnurie van Bence-Jones. Bij verhoogde concentratie van gammaglobulines in het bloed moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen polyclonale en monoklonale gammopathie.    De voornaamste 

oorzaak van polyclonale gammopathie zijn acute en chronische infectie.                  De voornaamste 

oorzaak van monoklonale gammopathie of paraproteïnen zijn monoklonale gammopathieën van 

onbepaalde significantie. Deze aandoening is verantwoordelijk voor 75% van de monoklonale 

gammopathieën en komt voor bij3% van de populatie ouder dan 65 jaar. 10 tot 20% hiervan evolueert op 

5 tot 10 jaar tot een myeloom, een macroglobulinemie van Waldenström, een lymfoom of een amyloïdose. 

Myelomen zijn de voornaamste oorzaak van maligne monoklonale gammopathie. 30% van de myelomen 

zijn echter niet-secreterend en vertonen dus geen monoklonale piek!  Referentiewaarden: 

serumgammaglobulines: 9 tot 20% van totale proteïnen, IgG: 0,8 – 1,5 mg/dl, IgA: 0,15 – 0,35 g/dl, IgM: 

0,080 – 0,18 g/dl, IgD 1-5 mg/dl, IgE 0,0005 mg/dl, kappaketens <7mg/24u, lambdaketens <4mg/24u, 

verhouding kappa/lambda: 1-4. 

CRP in mg/dl: C-reactief proteïne is een typisch acute fase eiwit. In basale omstandigheden is de 

concentratie zeer laag: <0,5 mg/dl. Bij ontsteking stijgt de synthese zeer snel binnen enkele uren. De CRP 

waarde is een maatgevende grootheid voor de ernst van de ontstekingsreactie. Referentiewaarde: <0,5 

mg/dl. 

LDH in U/l: Lactaatdehydrogenase is een intracellulair enzym dat de reactie pyruvaat naar lactaat en 

omgekeerd, katalyseert. De voornaamste oorzaken van verhoogde LDH concentratie zijn 

spieraandoeningen, leveraandoeningen, hematologische aandoeningen, aantasting van de nieren, acute 

pancreatitis, longembool en longinfarct. Referentiewaarde: 160-320 E/l 

ASSAN R., BERTINA R.M., COBELLI C., DE GAETANO G., ENZI G., GIDDINGS J.C., JUHAN-

VAGUE I., LECHNER K., MANNUCCI P.M., MATTIE H., MELLSTEDT H., MEYER D., REACH G., 

RODZYNEK J.J., SAMAMA M., SCHERNTHANER G., SERRANO RIOS M., TEN CATE J.W., 

THIJSSEN J.H.H.: Compendium medische analysen. Medipublishing NV, Brussel, 1991. 

Therapiegegevens 

Bisfosfonaten: Bisfosfonaten zijn krachtige inhibitoren van de osteoclastische botresorptie, hebben een 

direct anti-tumoraal effect en stimuleren het immuunsysteem. 
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Indicaties: Symptomatische behandeling van ernstige hypercalcemie bij hematologische aandoeningen en 

tumorale processen. Preventie of behandeling van osteoporose geïnduceerd door glucocorticosteroïden. 

Contra-indicaties: Zwangerschap. 

Ongewenste effecten: Koorts en spierpijn bij intraveneuze toediening, diarree bij orale toediening, 

slokdarmulcera (vooral bij alendronaat) en kaakbeennecrose (vooral met zoledroninezuur en pamidronaat) 

bij gebruik van bisfosfonaten in de oncologie. Bij kankerpatiënten is een preventief tandheelkundig 

onderzoek aangewezen voor starten van een bisfosfonaat om  tijdens de behandeling invasieve 

tandheelkundige ingrepen te vermijden.  

Voorbeelden: Het werkzaam bestanddeel van Zometa is zoledroninezuur, van Aredia 

dinatriumpamidronaat en van Bonefos dinatriumclodronaat. 

 

Glucocorticoïden:  Het indicatiegebied van glucocorticoïden is ruim, maar in de overgrote meerderheid 

zijn ze slechts één facet van de aanpak. 

Indicaties: Multiple myeloom, immuunsuppressie na transplantatie 

Contra-indicaties: Hypertensie, hartfalen, osteoporose, epilepsie, psychose, ulcus pepticum, tuberculose en 

virale of mycotische aandoeningen. 

Ongewenste effecten: Bij systemische toediening zijn ongewenste effecten frequent en soms zeer ernstig, 

vooral wanneer fysiologische doses overschreden worden en bij langdurig gebruik. Bijwerkingen van 

belang bij multipel myelomen zijn osteoporose met fracturen en intense botpijnen bij langdurige 

behandeling (het botverlies is meest uitgesproken tijdens de eerste 6 maanden van de behandeling), 

aseptische beendernecrose vooral ter hoogte van de femurkop en verminderde weerstand tegen infecties in 

het bijzonder deze door Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans en virussen, daarenboven worden 

de klinische symptomen van de besmetting gemaskeerd. 

Voorzorgen: Gezien de ongewenste effecten moet de posologie zo laag mogelijk gehouden worden en de 

behandelingsduur zo kort mogelijk. Na chronisch gebruik moet men de posologie progressief afbouwen, 

bij stress of chirurgische interventie is opnieuw toedienen van corticosteroïden of tijdelijke verhoging van 

de posologie nodig. 

Voorbeelden: Dexamethasone, prednisolon. 

 

Chemotherapie: 

Indicatie: Tumoren. 
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Ongewenste effecten: Asthenie, beenmergdepressie met leukopenie, anemie en trombocytopenie, 

destructie van maligne cellen met hyperuricemie, gastro-intestinale verschijnselen, alopecie, 

neurotoxiciteit, inhibitie van de ovariële functies of van de spermatogenese, lokaal irriterend effect, 

visusstoornissen, onaangepaste secretie van ADH. 

Voorzorgen: Vele anti-tumorale middelen zijn gevaarlijk voor de ongeboren vrucht door teratogene en 

mutagene effecten en embryotoxiciteit. Bij vrouwen tijdens de geslachtsrijpe leeftijd dient anticonceptie te 

worden overwogen gedurende de chemotherapie en gedurende tenminste 3 tot 6 maanden na het stoppen 

van de behandeling, ook als het de partner is die wordt behandeld. 

 

Vincristine : Vincristine is een microtubulaire inhibitor. Het is een afgeleide van Vinca rosea. De 

alkaloïden van Vinca rosea blokkeren de mitose in de metafase.  

Bijwerkingen: Visusstoornissen, obstipatie, paralytische ileus, polyneuritis, neurologische toxiciteit, 

onaangepaste secretie van het antidiuretisch hormoon bij hoge dosissen. 

 

Doxorubicine/ Adriamycine: Doxorubicine is een anti-tumoraal antibiotica, subgroep anthracyclines. Door 

streptomyces stammen geproduceerde antibiotica zijn te toxisch om als antibacteriële geneesmiddelen te 

worden gebruikt, maar hebben antitumorale eigenschappen.  

Bijwerkingen: Cardiotoxiciteit, stomatitis, weefselnecrose bij extravasatie. 

 

 Cyclofosfamide: Cyclofosfamide is een alkylerend middel, subgroep stikstofmosterd en derivaten. Deze 

farmaca bezitten sterk reactieve alkylgroepen, die zich binden aan DNA. Op die manier wordt de celdeling 

geïnhibeerd, vooral in de weefsels met hoge mitotische activiteit. Ze hebben ook immunosupressieve 

eigenschappen.  

Bijwerkingen: Longfibrose, carcinogeniciteit.  

 

Melfalan (200mg/m²): Melfalan is een alkylerend middel, subgroep stikstofmosterd en derivaten.  

Bij hoge dosis melfalan worden al de stamcellen vernield, zowel de kwaadaardige als de goedaardige 

(myeloablatief effect). 

 

Bortezomib (Velcade®): Velcade is een proteasoominhibitor.  
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Indicatie: Velcade is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van progressief multiple myeloom 

bij patiënten, die 1 of meer eerdere behandeling hebben gehad,  al een beenmergtransplantatie ondergaan 

hebben of die hiervoor niet in aanmerking komen.  

Nevenwerkingen: Thrombocytopenie, vermoeidheid, perifere neuropathie, neutropenie.   

 

Thalidomide: Thalidomide induceert apoptose van de neovascularisatie en inhibeert angiogenese. 

Indicatie:  Thalidomide wordt voornamelijk gebruikt bij refractaire myelomen of bij relaps. 

Bijwerkingen: Sedatie en slaperigheid, constipatie, sensoriële neuropathie, diepe veneuze trombosen 

Thalidomide (Softenon®)  is een veel gebruikt oraal agens dat werkzaam is in de opeenvolgende stadia 

van de ziekteprogressie maar wordt vooral gebruikt bij refractair of recidiverend multiple myeloom 

(Shingal et al., 1999).  Het werkingsmechanisme van thalidomide is niet volledig gekend maar berust in 

belangrijke mate op inhibitie van Tumor Necrosis Factor alfa (TNFα), preventie van DNA-schade door 

vrije radicalen, onderdrukking van neo-angiogenese, toegenomen cel-gemedieerde cytotoxische effecten 

en veranderde expressie van cellulaire adhesiemoleculen. Omwille van deze werkingsmechanismen zijn er 

aan thalidomide ook talrijke bijwerkingen verbonden waarvan polyneuropathie één van de belangrijkste is. 

Thalidomide is absoluut gecontraindiceerd tijdens zwangerschap (Rowena et al, 2008). 

Lenalidomide is een orale synthetische variant van thalidomide waarvan de werking meer effectief is en 

de nevenwerkingen meer beperkt blijven. Vandaar dat deze recente drug veelbelovende resultaten laat 

vermoeden. Samen met thalidomide vormt Lenalidomide de groep van immunomodulatoren (Rowena et 

al. 2008).  

Interferon-α: Interferon-α is een immunomodulator. De interferons zijn cytokines met antivirale, 

antiproliferatieve, anti-angiogenetische en immunomodulatorische eigenschappen.  

Indicatie: Hematologische aandoeningen en aandoeningen die gepaard gaan met immuundeficiëntie. Het 

doel is het effect van een geslaagde behandeling te verlengen. 

Contra-indicatie: zwangerschap (door de anti-proliferatieve eigenschappen) 

Ongewenste effecten: Grieperig syndroom, gastro-intestinale klachten, moeheid, verhoogde gevoeligheid 

voor infecties, schildklierfunctiestoornissen, psychiatrische stoornissen. 

Het voordeel op overleving is klein en moet afgewogen worden tegen de kosten, toxische effecten en de 

invloed op de levenskwaliteit. 
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BELGISCH CENTRUM VOOR FARMACOTHERAPEUTISCHE INFORMATIE: Gecommentarieerd 

geneesmiddelenrepertorium 2007. Bogaert, Brussel, 2007. 

Magnetische Resonantie (MR) 

Basisprincipe 

Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) of Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een 

hoogtechnologische beeldvormingstechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk magnetisch 

veld, opgewekt door een supergeleidende spoel, om alle isotopen met een oneven aantal kerndeeltjes, 

zoals waterstof volgens het magnetisch veld binnen de spoel te richten. Nadat deze deeltjes terug naar de 

grondtoestand zijn teruggekeerd worden radiogolven met een specifieke golflengte uitgezonden en 

geregistreerd. Op deze manier wordt een idee verkregen van de hoeveelheid waterstofkernen die zich in 

een specifiek weefsel bevinden. Deze densiteit wordt gekoppeld aan een specifieke grijswaarde. Op die 

manier laat deze techniek toe met een zeer grote gevoeligheid de verschillende fysiologische en 

pathologische weefsels in het lichaam te visualiseren. Zoals andere beeldvormingstechnieken kent ook 

MRI zijn nadelen zoals de hoge kostprijs, de lange duur van het onderzoek en het ongemak dat de patiënt 

tijdens het onderzoek ondervindt (Schmidt et al., 2007). 

Toepassingen 

In het stageringssysteem volgens Salmon en Durie wordt radiografie gebruikt om een idee te krijgen over 

de myeloommassa. In vergelijking tot andere beeldvormingsmethoden blijkt radiografie echter een lage 

gevoeligheid te hebben: 30 tot 50% van de botbalkjes dient verdwenen te zijn opdat metastatische letsels 

in het bot kunnen opgemerkt worden op radiografie. Lecouvet et. Al (1998) heeft de superioriteit van MRI 

ten opzichte van radiografie voor de detectie van focale letsels bij vergevorderd myeloom in het merg 

aangetoond. In de wervelzuil detecteert MRI in 76% van de gevallen focale letsels bij gevorderd 

myeloom, waar radiografie dit slechts kan in 42% van de gevallen. In het bekken bedragen deze cijfers 

respectievelijk 75 en 46%.  

Computed Tomografie of CT slaagt er goed in de botdestructies door multiple myeloom aan te tonen. 

Daarenboven kan CT ook de paraosseuze tumoruitbreiding goed visualiseren. Aangezien MRI de enige 

techniek is die het beenmerg rechtstreeks kan visualiseren blijft MRI voor de detectie van merginfiltratie 

door plasmacellen de voorkeurstechniek (Schmidt et al.,2007).
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