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in dit onderwerp. Deze thesis beschrijft de resultaten van een experimenteel onderzoek dat reeds 

gestart werd in 2007. De basis werd gelegd door Stephanie Vanden Bossche. In de thesis van Joris 

Anthonissen werd vooral nagegaan wat de klinische bruikbaarheid is van de gebruikte 

onderzoekstechnieken. In mijn thesis wordt deze klinische bruikbaarheid verder uitgediept en 

gespecificeerd. Na vier jaar krijgen we het idee dat de puzzelstukken eindelijk in elkaar vallen. 
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dank aan mijn promotor Prof. Dr. K. Verstraete voor het steeds klaarstaan met kritische bedenkingen 

en deskundige hulp. Daarnaast wil ik ook Julie Dutoit bedanken voor de goede samenwerking 

gedurende deze twee jaar. Ik wil ook Joris Anthonissen bedanken voor de uitleg in verband met de 

verwerking van de diffusiebeelden, het PAC-systeem en de statistische analyse.  

Ten slotte wil ik ook Guido Christiaens en Pieter-Jan De Munck bedanken voor het nalezen van mijn 
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Abstract 
 
Inleiding 

Multipel myeloom is een maligne aandoening van het beenmerg gekenmerkt door een 

ongecontroleerde proliferatie van monoklonale plasmacellen. Daarnaast onderscheidt men monoclonal 

gammopathy of undetermined significance (MGUS) en smouldering myeloma. MGUS is een 

premaligne stadium van multipel myeloom en wordt gekenmerkt door een monoklonale Ig-piek 

zonder orgaanschade. Smouldering myeloma vertoont kenmerken van multipel myeloom, maar er is 

nog geen sprake van ziekte evolutie. Op basis van de diagnostische criteria opgesteld door de 

International Myeloma Working Group, kan men een onderscheid maken tussen deze drie ziekte-

entiteiten. De meest recente stadiëringsmethode is het International Staging System (ISS). Deze 

methode is gebaseerd op het serum albumine en β2-microglobuline. Men onderscheidt drie ISS-stadia 

waarbij stadium III de slechtste mediane overleving heeft. De prognose wordt het best beschreven aan 

de hand van het β2-microglobuline, een oppervlakte-eiwit aanwezig op de plasmacellen. Multipel 

myeloom is een ongeneesbare aandoening. Men probeert de ziekte echter onder controle te houden 

met behulp van chemotherapie, corticoïden, proteasoominhibitoren, angiogeneseremmers en 

stamceltherapie. Daarnaast maakt men ook gebruik van supportieve behandelingsmodaliteiten. 

 

Medische beeldvorming speelt een belangrijke rol in de diagnostiek van multipel myeloom. De 

conventionele RX, die nog steeds de gouden standaard is in de aanpak van multipel myeloom, toont 

enkel osteolytische letsels aan en geen tumorinvasie in het beenmerg. MRI daarentegen heeft een grote 

sensitiviteit voor de evaluatie van het beenmerg. Door een hoog weefselcontrast en een hoge spatiële 

resolutie kan men tumorinvasie, verlies van vet beenmerg en vervanging door pathologische cellen, 

detecteren. Aangezien multipel myeloom het hele lichaam kan aantasten, kan men gebruik maken van 

whole body MRI. Een andere beeldvormingstechniek die gebruikt wordt bij de evaluatie van multipel 

myeloom is diffusion weighted imaging (DWI). DWI is een MR-beeldvormingstechniek gebaseerd op 

de diffusiebeweging van watermoleculen. Deze diffusiebeweging wordt kwantitatief uitgedrukt in een 

ADC-waarde. 

 

Onderzoeksvraag 

Deze thesis handelt over de klinische bruikbaarheid van whole body magnetische resonantie en 

diffusion weighted imaging voor de diagnose, prognose en follow-up van multipel myeloom. 

 

Methodologie 

In de periode van 1 april 2005 tot 31 augustus 2010 werden 474 whole body MR-onderzoeken 

uitgevoerd. Het gaat hierbij om 252 individuele patiënten, waarvan 114 vrouwen en 138 mannen. 

Voor de DWI-studie werden 120 onderzoeken uitgevoerd bij 52 individuele patiënten. De WB-MRI 
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beelden werden beoordeeld op basis van drie parameters: de skeletscore, het aantastingspatroon en de 

activiteit van de letsels. De skeletscore geeft het aantal aangetaste gebieden in het lichaam weer. Het 

aantastingspatroon kan men onderverdelen in focaal, gemengd of volledig. In de DWI-studie werden 5 

reeksen van sagittale beelden gemaakt met een b-waarde van 0, 200, 400, 600 en 1000 s/mm² via T2-

echo planar imaging (EPI) sequentie. Deze sagittale beelden werden omgezet tot ADC-beelden. Via 

het plaatsen van ROI’s (Region Of Interest) werden ADC-waarden berekend in de thoracale en 

lumbale wervelzuil. Statistische analysen werden uitgevoerd met de mediane ADC-waarden.  

 

Resultaten 

Er werd een vergelijking gemaakt tussen whole body MRI en whole spine MRI in de diagnostiek van 

multipel myeloom. Whole spine MRI blijkt voldoende om de diagnose te stellen van multipel 

myeloom. Daarnaast heeft whole spine MRI ook een prognostische betekenis. De mediane ADC 

(0,200)-waarde is geschikt om een onderscheid te maken tussen MGUS en multipel myeloom, alsook 

tussen de verschillende ISS stadia. De cut-off waarde die toelaat om een onderscheid te maken tussen 

MGUS en multipel myeloom is gelijk aan 730,3.10-6 mm²/s. De sensitiviteit en de specificiteit 

bedragen respectievelijk 86,1% en 66,6%. Bij de interpretatie van de ADC-waarde moet men steeds 

rekening houden met de boogcurve die het verloop van de ADC-waarde in functie van het 

plasmacelgehalte weergeeft. Afhankelijk van waar de patiënt zich bevindt op deze curve, zal de ADC-

waarde laag of hoog zijn. Op basis van het verloop van de ADC-waarde kan men eveneens het effect 

van de ingestelde therapie bepalen. 

 

Conclusie 

Diffusion weighted imaging is bruikbaar in de klinische praktijk voor de diagnose, prognose en 

follow-up. De mediane ADC (0,200)-waarde blijkt het meest significant en het meest representatief 

voor de globale wervelzuil. Hiervoor werd ook een cut-off waarde berekend. Op basis van deze 

waarde, de signaalintensiteit op de klassieke diffusiebeelden en het plasmacelgehalte kan de clinicus 

inschatten in welk ziektestadium de patiënt zich bevindt.  
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Inleiding 
 
1. Multipel myeloom 
 
1.1 Definitie en epidemiologie  
 
Multipel myeloom is een maligne aandoening van het beenmerg gekenmerkt door een 

ongecontroleerde proliferatie van monoklonale plasmacellen. [1] Plasmacellen ontstaan uit B-

lymfocyten. De plasmacellen staan in voor de productie van immunoglobulines of antilichamen. Dit 

zijn eiwitten opgebouwd uit 2 lichte en 2 zware ketens. Op basis van de zware ketens kan men de 

immunoglobulines onderverdelen in 5 klassen: IgA, IgM, IgG, IgD en IgE. Bij multipel myeloom 

zullen de abnormale monoklonale plasmacellen één type immunoglobuline secreteren. Dit noemt men 

het monoklonale proteïne, ook wel M-proteïne of paraproteïne genoemd. [2] 

 

Naast multipel myeloom onderscheidt men monoclonal gammopathy of undetermined significance 

(MGUS) en smouldering myeloma. MGUS is het premaligne stadium gekenmerkt door een 

monoklonale Ig-piek zonder orgaanschade. Smouldering myeloma heeft voldoende kenmerken voor 

de diagnose van myeloom maar vertoont nog geen ziekte evolutie. [2,3] 

 

Multipel myeloom vertegenwoordigt 10 tot 15% van de hematologische maligniteiten en 1% van alle 

kankers. De incidentie bedraagt 4,3/100 000 in de Verenigde Staten. Deze neemt toe met de leeftijd en 

varieert binnen verschillende geografische gebieden. De gemiddelde leeftijd van een patiënt bij wie 

men multipel myeloom diagnosticeert, bedraagt 67 jaar. De ziekte komt ook frequenter voor bij 

mannen dan bij vrouwen. [3-5] 

 

1.2 Pathofysiologie  
 
De eerste stap in de ontwikkeling van multipel myeloom is de vorming van monoklonale 

plasmacellen. Deze ontstaan door mutaties in de B-cel precursoren. Hoogstwaarschijnlijk treden er 

mutaties op tijdens de somatische hypermutatie en Ig-klasse-switch. Vervolgens wordt de pathogenese 

gedreven door interacties tussen de monoklonale cellen en het beenmerg. Interacties tussen 

myeloomcellen en de extracellulaire matrix in het beenmerg leiden tot de expressie van groeifactoren 

zoals interleukine 6 (IL-6), insulin-like growth factor (IGF) en vascular endothelial growth factor 

(VEGF). Hierdoor kan de myeloomkloon blijven bestaan en in grootte toenemen.  

 

Via de overexpressie van RANK-ligand (RANKL) en de downregulatie van osteoprotegerine worden 

de osteoclasten maximaal geactiveerd. RANKL bindt aan het oppervlak van de osteoclasten waardoor 
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deze differentiëren en actief worden. Osteoprotegerine bindt in normale omstandigheden het RANKL 

waardoor het inactief wordt. Tegelijkertijd worden de osteoblasten geïnactiveerd. Deze processen 

leiden tot botdestructie. Myeloom woekering kan dus optreden door de productie van autocriene 

groeifactoren, botdestructie en productie van IL-6 door osteoclasten. Daarnaast dragen veranderingen 

in de microarchitectuur, onderdrukking van de celgemedieerde immuniteit en de inductie van 

angiogenese bij tot de pathogenese van multipel myeloom. [2,6,7] 

 

1.3 Symptomen 
 
De klinische presentatie van multipel myeloom kan variëren van asymptomatisch tot 

levensbedreigende manifestaties.[3] Een zeer frequent symptoom is botpijn ten gevolge van 

osteolytische letsels, pathologische fracturen en indeukingsfracturen van de wervels. Daarnaast is 

vermoeidheid een frequent voorkomende klacht. Dit kan verklaard worden door anemie die in 70% 

van de gevallen aanwezig is op het moment van de diagnose. [7]  

 

Door de monoklonale productie van één type Ig zal de productie van de andere immunoglobulines 

onderdrukt worden. Hierdoor blijft een normale immuunrespons uit en is de patiënt meer vatbaar voor 

infecties. Pneumonie en urineweginfecties zijn het meest frequent. Nierinsufficiëntie is een mogelijke 

complicatie bij multipel myeloom. Renale complicaties treden zelfs op bij 50% van de patiënten. Deze 

kunnen hoofdzakelijk verklaard worden door lichte-keten depositie, cilinder depositie, hypercalciëmie, 

hyperuricemie en directe plasmacelinfiltratie. Daarnaast kunnen ook neurologische afwijkingen en 

bloedingen optreden.[3] 

 

1.4 Diagnose 
 
Men baseert zich voor de diagnostische oppuntstelling op de criteria opgesteld door de International 

Myeloma Working Group in 2003. De diagnostische criteria voor multipel myeloom, MGUS, 

smouldering myeloma worden beschreven in onderstaande tabel.  

Voor de diagnose worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

- Anamnese en klinisch onderzoek 

- Perifeer bloedonderzoek 

- Bloedonderzoek met bepaling van calcium, creatinine, albumine, β2-microglobuline, LDH en CRP 

- Nefelometrie, serum eiwitelektroforese en immuunelektroforese voor de detectie en identificatie 

van de M-piek 

- Routine urine analyse, 24-uurs urinecollectie met elektroforese voor de detectie van Bence-Jones 

proteïnurie 

- Freelite assay 
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- Beenmergaspiratie en botbiopsie met cytogenetisch onderzoek, immunofenotypering en FISH-

onderzoek 

- Conventionele radiografie van de schedel, wervelzuil, heup, humerus en femur is tot op heden de 

gouden standaard. [2,8] 

 

Multipel myeloom Aan volgende drie criteria moet worden voldaan: 
1. ≥ 10 % monoklonale plasmacellen in het beenmerg en/of de 

aanwezigheid van een plasmacytoom aangetoond door biopsie. 
2. De aanwezigheid van M-proteïne in serum en/of urine > 3,0 g/dl. 
3. Myeloom gerelateerde orgaan disfunctie, beschreven door het CRAB-

acroniem (1 of meer): 
- Hypercalciëmie; calciëmie > 10,5 mg/dl 
- Nierinsufficiëntie; serumcreatinine > 2mg/dl 
- Anemie; hemoglobine < 10 g/dl 
- Osteolytische letsels of osteoporose. 

MGUS Aan volgende drie criteria moet worden voldaan: 
1. Serum en/of urine M-proteïne gehalte is laag. Met laag bedoelt 

men serum IgG < 3,0 g/dl, serum IgA < 2,0 g/dl. 
2. < 10 % monoklonale plasmacellen in het beenmerg. 
3. Geen tekenen van myeloom gerelateerde orgaan disfunctie. 

Smouldering myeloma Aan volgende drie criteria moet worden voldaan: 
1. De aanwezigheid van M-proteïne in serum en/of urine > 3,0 g/dl. 
2. ≥ 10 % monoklonale plasmacellen in het beenmerg en/of 

weefselbiopsie. 
3. Afwezigheid van criteria van MGUS, multipel myeloom en 

solitair plasmocytoom. 
Tabel 1: Diagnostische criteria voor multipel myeloom, MGUS en smouldering myeloom. Opgesteld door de 
International Myeloma Working Group. [8] 

1.5 Stadiëring 
 
Eens de diagnose van multipel myeloom gesteld wordt, volgt een uitgebreide stadiëring.  Hier zijn 

verschillende methoden voor. Het “Durie and Salmon staging system” is de oudste en is gedurende 

vele jaren de gouden standaard geweest. [1] Durie-Salmon is gebaseerd op de hemoglobine 

concentratie, calciëmie, serum en/of urine M-proteïne en osteolytische letsels. Nieuwe technieken 

zoals PET-CT en MRI maken de anatomische en functionele stadiëring meer betrouwbaar. Het “Durie 

and Salmon Plus system” maakt gebruik van het klassieke “Durie and Salmon staging system”, serum 

creatinine gehalte en meer gevoelige beeldvormingstechnieken. [6]  

 

Het Durie and Salmon systeem heeft echter tekortkomingen. Het is onder meer gebaseerd op het aantal 

osteolytische letsels, wat observator-afhankelijk is. Bovendien zijn er een groot aantal parameters 

noodzakelijk. Daarom ontwikkelde men het “International Staging System” (ISS). Dit 

stadiëringssysteem is gebaseerd op twee parameters: serum albumine en serum β2-microglobuline. [1] 
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 Stadium I (alle criteria) Stadium II Stadium III (≥ 1 criteria) 

Hemoglobine >10 g/dl Tussen I en III <8.5 g/dl 

Calciëmie <10,5mg/dl Tussen I en III >12 mg/dl 

IgG <5g/dl Tussen I en III >7g/dl 

IgA <3g/dl Tussen I en III >5 g/dl 

Bence-Jones proteïnurie <4g/24u Tussen I en III >12 g/24u 

Osteolytische letsels RX normaal Tussen I en III Uitgebreide lesies 
Tabel 2: Durie-Salmon Staging System. [8] 

 

 IA IB IIA/IIB IIIA/IIIB 

Aantal letsels  

(MRI / FDG-PET) 

Smouldering 

myeloma 

< 5 focale letsels, 

Mild diffuus 

5-20 focale 

letsels, matig 

diffuus 

>20 focale letsels, 

ernstig diffuus 

Tabel 3: Durie-Salmon Plus Staging System. [8] 

Op basis van het serum creatinine gehalte kan men bovenstaande stadia indelen in groep A en B: 

- A: Normale nierfunctie, serum creatinine < 2,0 mg/dl 

- B: Abnormale nierfunctie, serum creatinine > 2,0 mg/dl. [8] 

 

 Stadium I Stadium II Stadium II 
β2-microglobuline < 3,5 mg/l < 5,5 mg/l ≥ 5,5 mg/l 
Albumine ≥ 3,5 g/dl < 3,5 g/dl  

Tabel 4: International Staging System. [2,6,8] 

Stadium I heeft een mediane overleving van 62 maanden, stadium II en III hebben respectievelijk een 

mediane overleving van 44 en 29 maanden. [6] 

 

1.6 Prognose 
 
Multipel myeloom is een aandoening met een variabel ziektebeeld. De mediane overleving varieert 

van 1 tot meer dan 10 jaar. [9] In onderstaande tabel worden verschillende parameters beschreven die 

gebruikt worden om de prognose te voorspellen. [6,8,10]  

Serum β2-microglobuline, een oppervlakte-eiwit aanwezig op de plasmacellen, is de beste 

prognostische parameter. Het is een indirecte merker voor de totale plasmacelgehalte en voor het 

verlies van adhesiemoleculen. Een tweede belangrijke prognostische merker is serum albumine. [10] 
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Parameter Waarde geassocieerd met een slechte prognose 

Leeftijd Oud 

β2-microglobuline Hoog 

Albumine Laag 

Serum creatinine Hoog 

LDH Hoog 

CRP Hoog 

Hemoglobine Laag 

Plasmacel aantal Hoog 

 Chromosoom 13 hypodiploïdie/deletie 

 t(4;14) - IgH 

 t(14;16) 

 t(14;20) 

 del(17p) 
Tabel 5: Prognostische parameters en hun betekenis. [6,8,10] 

1.7 Behandeling 
 
MGUS, smouldering myeloma en asymptomatisch multipel myeloom worden niet behandeld. Enkel 

patiënten met symptomatisch multipel myeloom dienen behandeld te worden. De behandeling hangt 

ook af van patiënt-gerelateerde factoren zoals leeftijd, comorbiditeit, mogelijkheid tot 

stamceltransplantatie en specifieke voorkeuren. [6]  Volgende behandelingsmodaliteiten zijn mogelijk: 

chemotherapie, corticoïden (dexamethasone, prednisone), proteasoominhibitor (bortezomib of 

velcade) en angiogeneseremmers (thalidomide, lenalidomide). Bij een patiënt ≤ 65 jaar en in goede 

fysieke toestand verkiest men de combinatie thalidomide-dexamethasone, gevolgd door een hoge dosis 

melfalan en stamceltransplantatie. Wanneer stamceltransplantatie niet mogelijk is, zal men voor 

melfalan-prednisone verkiezen. [2,7]  

 

Ondanks een groot spectrum aan therapeutische mogelijkheden is multipel myeloom niet te genezen. 

Daarom is supportieve behandeling minstens even belangrijk. Gezien het hogere infectierisico bij 

patiënten met multipel myeloom, is het aangewezen hen te vaccineren tegen influenza en pneumonie. 

Andere ondersteunende maatregelen zijn: erythropoëtine, bisfosfonaten, analgetica, etc. [2,6] 

 

De European Group for blood and marrow transplantation en de International Myeloma Working 

Group hebben een aantal criteria gedefinieerd voor de evaluatie van de behandeling. Deze criteria 

worden gebruikt in de klinische praktijk en staan beschreven in onderstaande tabel. [6] 
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Responscategorie Responscriteria 

Complete Respons Negatieve immunofixatie in het serum en urine 

Verdwijning van plasmocytomen in de weke weefsels en ≤ 5% plasma 

cellen in het beenmerg. 

Strikt Complete Respons Complete Response zoals hierboven gedefinieerd + 

Normale Free Light Chain (FLC) ratio en afwezigheid van klonale 

cellen in het beenmerg na immunohistochemisch onderzoek of 

immunofluorescentie.  

Zeer goede partiële respons Serum and urine M-component detecteerbaar bij immunofixatie maar 

niet op elektroforese of ≥ 90 % reductie van de serum M-component + 

urine M-component < 100mg/24h. 

Partiële respons ≥ 50 % reductie van serum M-protein en ≥ 90 % reductie van de 24h 

urine M-proteine of een gehalte van minder dan 200 mg/24h. 

- Als serum en urine M-proteïne niet meetbaar zijn, neemt men 

als criterium een  ≥ 50 % daling in het verschil tussen de 

betrokken en niet betrokken FLC ratio’s. 

- Als serum en urine M-proteïne niet meetbaar zijn en de serum 

free light assay is ook niet meetbaar, moet er een ≥ 50 % daling 

zijn van de plasmacellen (indien het baseline 

plasmacelpercentage in het beenmerg ≥ 30 %.) 

- Een reductie van ≥ 50 % in de grootte van de weke delen 

plasmocytomen. 

Stabiel Niet voldaan aan de criteria van complete respons, zeer goede partiële 

respons, partiële respons of progressieve ziekte. 
Tabel 6: International Myeloma Working Group uniform response criteria, vertaling naar Laubach et al. 

 
2. Magnetische resonantie beeldvorming (MRI) 
 
2.1 Whole-body magnetische resonantie imaging (WB-MRI) 
 
Het aantal osteolytische letsels waargenomen op conventionele radiografie, is een parameter in het 

Durie-Salmon staging systeem. Ondanks het feit dat in de meeste ziekenhuizen RX nog steeds de 

gouden standaard is in de aanpak van multipel myeloom, zijn hier een aantal nadelen aan verbonden. 

Radiografie is gebaseerd op röntgenstralen die belastend zijn voor het lichaam. Daarnaast is het 

contrast voor de weke weefsels en dus ook het beenmerg laag. Hierdoor kan men met radiografie enkel 

de botletsels en niet de beenmerginvasie evalueren. Hieruit volgt dat de ziekte met conventionele RX 
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enkel vast te stellen is in een laattijdig stadium. Bovendien is de differentieel diagnose met 

osteoporose moeilijk wanneer het gaat om multipel myeloom met een diffuse aantasting. [11,12] 

 

MRI daarentegen heeft een zeer grote sensitiviteit voor de evaluatie van beenmerg. MRI wordt 

gekenmerkt door een hoog weefselcontrast en een hoge spatiële resolutie. Hierdoor zijn 

hematopoëtische en vetcellen zichtbaar. Het laat toe tumorinvasie, verlies van vet beenmerg en 

vervanging door pathologische cellen in het beenmerg te detecteren. [11-13] 

Daarenboven geeft magnetische beeldvorming informatie over de prognose. Het aantal letsels 

correleert met de 5-jaars overleving. [14]  

MRI laat ook toe het therapeutisch effect op te volgen. Men kan besluiten dat magnetische resonantie 

de ideale beeldvormingstechniek is voor de diagnose, prognose en de follow-up van multipel 

myeloom. [11-13] 

 

Onderstaande afbeelding geeft de beeldvormingsonderzoeken bij een 70-jarige man met multipel 

myeloom weer. Foto a is een radiografisch onderzoek van de pelvis zonder afwijkingen. Wanneer men 

echter een MRI doet van de pelvis ziet men duidelijk een focale tumor ter hoogte van de crista iliaca 

(foto c). Foto e en f tonen een diffuse infiltratie van de wervelzuil. Hieruit kan men besluiten dat MRI 

vroegtijdiger positief is dan een conventionele radiografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Figuur 1: Vergelijking RX en MRI bij multipel myeloom. [12] 
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Whole body MRI laat toe het lichaam van de patiënt volledig te evalueren. Het lichaam wordt gescand 

ter hoogte van drie niveaus: hoofd en thorax, thorax en abdomen, pelvis en femora. Vroeger scande 

men ook de onderbenen en onderarmen. Om tijd te winnen worden deze niveaus weggelaten. [15] 

 

De sensitiviteit en de specificiteit van WB-MRI is afhankelijk van de weging. T1-gewogen beelden 

hebben een sensitiviteit van 65 % en een specificiteit van 85 %. Voor T2-gewogen beelden bedragen 

deze cijfers respectievelijk 76 % en 81%. [16] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 2: WB-MRI beeld (T1) bij een patiënt met normaal beenmerg. 
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2.2 Diffusion weighted imaging (DWI) 
 
DWI is een MR-beeldvormingstechniek die gebaseerd is op de Browniaanse beweging van protonen 

in een watermolecule. Deze Browniaanse beweging is willekeurig, ontstaat door opname van warmte-

energie en is beperkt door normale biologische structuren. Watermoleculen bewegen intra-, extra- en 

transcellulair. In normaal weefsel vindt de grootste diffusieactiviteit plaats in de extracellulaire ruimte. 

Indien er pathologisch weefsel aanwezig is (bvb. een tumor) zal de extracellulaire ruimte in volume 

afnemen. Hierdoor ontstaat er restrictie van de diffusie. [17-20] 

 
Figuur 3: Browniaanse beweging van water. Situatie A is de normale toestand met een grote diffusiecapaciteit in de 
extracellulaire ruimte. Situatie B is pathologisch. De diffusie in de extracellulaire ruimte is beperkt. [18] 

 

DWI is gebaseerd op twee bijkomende, identieke diffusiegradiënt pulsen. Deze pulsen worden 

toegediend voor en na de klassieke radio-frequente puls. De eerste pulsgradiënt zorgt voor de 

defasering van de nucleaire spins of protonen. De tweede pulsgradiënt staat in voor de refasering van 

de protonen. De graad van refasering hangt af van de moleculaire beweging van water tussen deze 

twee diffusiegradiënten. Indien de watermolecule niet beweegt en op zijn oorspronkelijke locatie blijft, 

is de refasering 100 %. In deze situatie zal het diffusiesignaal hoog of helder zijn. Wanneer er echter 

wel een beweging is van de watermolecule, zal de refasering niet volledig zijn. De signaalintensiteit is 

dan lager. [17,19] 
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Figuur 4: Diffusiegradiënt pulsen. In situatie A is er geen netto beweging van water. De positie van de spins voor 
defasering en na refasering is gelijk. In situatie B is er wel een netto beweging van water. De positie van de spins voor 
defasering en na refasering is verschillend. [19] 

Deze afzwakking van de MR-signaalintensiteit wordt de signaalattenuatie genoemd. Deze is 

rechtevenredig met  de diffusiecoëfficiënt “D” en de b-waarde die de eigenschappen van de 

diffusiegradiënten beschrijft.  

S(D,b) = S0 . exp (-bD) met S0 de oorspronkelijke signaalintensiteit, zonder diffusiegradiënten. 

Deze b-waarde drukt de diffusieweging uit en kan berekend worden uit de eigenschappen van de 

diffusiegradiënten. Deze kenmerken zijn de amplitude (g), de duur van de diffusiegradiënten (δ) en het 

interval tussen de twee diffusiegradiënten (Δ). De b-waarde wordt uitgedrukt in s/mm² en varieert 

tussen 0 en 1500 s/mm².  [19,21] 

b=(γgδ)². (Δ-δ/3) met γ de gyromagnetische verhouding 

 

In de praktijk wordt de diffusie van water geëvalueerd via parametrische beelden, de zogenaamde 

Apparent Diffusion Coefficient - beelden (ADC). Deze ADC-waarde (uigedrukt in mm²/s) kan 

berekend worden via volgende formule: 

ADC = ln (SIb/SIb0) / -b met SIb de signaalintensiteit bij een gekozen b-waarde en SIb0 de 

signaalintensiteit op het referentiebeeld. [19] 

 

In tegenstelling tot de diffusie gewogen beelden zal de intensiteit op het ADC-beeld hoog zijn bij een 

sterke diffusie en laag bij een beperkte diffusie. De ADC-waarde is een maat voor de snelheid 

waarmee de signaalintensiteiten afnemen. In gezond weefsel (vb. lever) is de diffusie van water hoog 

en zal de signaalintensiteit snel afnemen. De ADC-waarde is dan hoog. In pathologische 
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omstandigheden (vb.tumor) is er restrictie van de diffusie. De signaalintensiteit zal dan traag afnemen, 

de ADC-waarde is dus laag. Gezond bot daarentegen is een vaste massa waarin de diffusie beperkt is, 

hierdoor heeft het een lage ADC-waarde. Alle pathologische toestanden zullen bijgevolg een hoge 

ADC-waarde geven. 

 

In onderstaande tabel worden ADC-waarden van verschillende structuren weergegeven. [19,21] 

Type weefsel ADC-waarde 

Normaal bot ± 0,3 . 10-3 mm²/s 

Vet beenmerg ± 0,1 . 10-3 mm²/s 

Rood beenmerg ± 0.2 . 10-3 mm²/s 

Benigne fractuur (osteoporose) 1,0 – 2,0 . 10-3 mm²/s 

Maligne fractuur of metastase 0,7 – 1,0 . 10-3 mm²/s 

Inflammatoire ziekte 1,0 – 1,5 . 10-3 mm²/s 

Benigne massa ± 2,0 . 10-3 mm²/s 

Maligne massa ± 0,8 . 10-3 mm²/s 
Tabel 7: ADC-waarde in functie van het type weefsel. 

Grafisch kan men de ADC-waarde voorstellen als de helling van de afname van de intensiteiten op de 

diffusie gewogen beelden.  

 

 
Figuur 5: Grafische weergave van ADC-waarde. 
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Doelstellingen  
 
1. Voorgaande thesissen 
 
1.1 Wat werd reeds bewezen? 
 
1.1.1 Academiejaar 2008-2009  

 
Volgende stellingen werden bewezen door Stephanie Vanden Bossche en Helena Degroote: 

- Er bestaat een thoracolumbale gradiënt. De thoracale ADC waarden liggen hoger dan de lumbale 

ADC-waarden. Dit kan verklaard worden doordat de thoracale wervels celrijker en de lumbale 

wervels vetrijker zijn. Zowel thoracaal als lumbaal wordt de hoogste ADC-waarde teruggevonden 

in de hoogste wervel. 

- WB-MR is in staat om een onderscheid te maken tussen MGUS en multipel myeloom. WB-MR 

kan eveneens de ernst van de aandoening bepalen. 

- Men kan met WB-MR een onderscheid maken tussen behandeld multipel myeloom met respons 

en zonder respons 

- Er is een zwakke correlatie aantoonbaar tussen de relatieve slope, de parameter gebruikt bij 

Dynamic Contrast Enhancement MRI (DCE-MRI) en de ADC-waarden. Dit verband is echter niet 

lineair. [22,23] 

 

1.1.2 Academiejaar 2009-2010 

 
Volgende stellingen werden aangetoond door Joris Anthonissen en Ruben De Groote: 

- WB-MR is nuttig voor de evaluatie van multipel myeloom en MGUS. Aan de hand van de 

skeletscore, het aantal letsels en het patroon van aantasting, bekomt men bijkomende informatie 

omtrent de diagnose, de prognose en follow-up. 

- De mediaan van de eerste ADC-waarde (de waarde bekomen bij b0 en b200) heeft diagnostisch de 

grootste bruikbaarheid. Men kan op basis van deze waarde een onderscheid maken tussen MGUS 

en multipel myeloom, alsook tussen MGUS en ISS-stadium 1. 

- Het maximum van de 1ste, 2de en 4de ADC-waarde lumbaal is statistisch significant verschillend 

tussen de MGUS- en de MM-groep. 

- De mediaan van de 1ste, 2de en 3de ADC-waarde lumbaal is statistisch significant verschillend 

tussen de MGUS- en de MM-groep. 

- Het minimum van de 2de en 4de ADC-waarde lumbaal is statistisch significant verschillend tussen 

de MGUS- en de MM-groep. 

- Om een onderscheid te maken tussen de verschillende ISS-stadia zijn de maxima van de 1ste, 2de en 

3de ADC-waarde lumbaal en van de 1ste ADC-waarde thoracaal, statistisch significant.  
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- Ook de mediaan van de 1ste en 2de ADC-waarde lumbaal is statistisch significant verschillend 

tussen de verschillende ISS-stadia. 

- De minima van de 1ste, 2de, 3de en 4de ADC-waarde lumbaal zijn statistisch significant verschillend 

tussen de verschillende ISS-stadia. 

- De 1ste ADC-waarde is statistisch het meest significant ter hoogte van L3 en L4, de 2de ADC-

waarde ter hoogte van L4 en L5, de 3de ADC waarde ter hoogte van L3 en L4, de 4de ADC-waarde 

ter hoogte van L1 en de 6de ADC-waarde ten slotte ter hoogte van L4.  

- Er bestaat een positieve correlatie tussen WB-MR en DCE-MR, alsook tussen DWI en DCE. Er 

kon geen significante correlatie aangetoond worden tussen DWI en WB-MR. Er werden geen 

lineaire verbanden aangetoond. 

 

1.2 Wat zijn de tekortkomingen? 
 
- Het onderzoek naar de prognose van WB-MR en DWI blijkt zowel in de thesis van Stephanie, als 

in de thesis van Joris, een knelpunt te zijn. Er wordt steeds een correlatie gemaakt met β2-

microglobuline maar het bepalen van de prognose via mortaliteitscijfers blijft moeilijk. 

- Er is weinig standaardisering van het onderzoek. Er ontbreken duidelijke studieprotocollen. Deze 

zouden het mogelijk maken om bij de patiënt op vastgelegde tijdstippen een labo-onderzoek en 

MR-onderzoek uit te voeren. 

- Er werd nog geen onderzoek uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit. 

- Er werd nog geen onderzoek uitgevoerd naar de interobserver variabiliteit. 

 

2. Onderzoeksvraag 
 
Uit het voorgaande kan men afleiden dat het onderzoek reeds door twee studenten werd uitgevoerd. 

Het is niet de bedoeling om de bewezen stellingen opnieuw te onderzoeken en te beschrijven. Deze 

thesis heeft als doel om bovenstaande bewezen stellingen uit te diepen en een antwoord te vinden op 

niet bewezen hypothesen en de reeds beschreven tekortkomingen. Deze antwoorden zullen beschreven 

worden aan de hand van de onderzoeksvraag van deze thesis: “Wat is de klinische waarde van whole 

body magnetische resonantie en diffusion weighted imaging voor de diagnose, prognose en follow-up 

van multipel myeloom?”. 
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Methodologie 
 
1. Literatuurstudie 
 
Theoretische achtergrondinformatie omtrent dit onderzoek werd bekomen door middel van een 

uitgebreide literatuurstudie. Dit literatuuronderzoek werd gedaan aan de hand van wetenschappelijke 

artikels uit medische tijdschriften, voorgaande thesissen en medische handboeken. De 

wetenschappelijke artikels werden hoofdzakelijk verkregen via de database “Pubmed”. Het resultaat 

van deze literatuurstudie kan men vinden in de inleiding. 

 

2. Experimenteel onderzoek 
 
1.1 Onderzoeksdesign 
 
Het experimenteel onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een observationele cohorte. Het gaat 

deels om een prospectief en deels om een retrospectief onderzoek. Het retrospectief onderzoek omvat 

de gegevens van onderzoeken die reeds uitgevoerd waren (in de periode van 1 april 2005 t.e.m. 31 

augustus 2009). Het prospectief onderzoek omvat onderzoeksdata uit de periode van 1 september 2009 

t.e.m. 31 augustus 2010. Het design omvat een aantal tekortkomingen. Er zijn geen gestandaardiseerde 

studieprotocollen aangezien patiënten willekeurig gerekruteerd worden uit de klinische praktijk. 

 

1.2 Onderzoekspopulatie 
 
Patiënten waarbij de (vermoedelijke) diagnose van MGUS, smouldering myeloma, plasmocytoom of 

multipel myeloom gesteld werd, werden door de hematologen doorverwezen voor een WB-MRI, DCE 

en DWI. In de periode van 1 april 2005 tot 31 augustus 2010 werden 474 MR-onderzoeken 

uitgevoerd. Het gaat hierbij om 252 individuele patiënten, waarvan 114 vrouwen (45 %) en 138 

mannen (55%). Binnen deze groep van 252 patiënten zijn er 18 controlepatiënten en 52 nieuwe, 

onbehandelde patiënten. De gemiddelde leeftijd van deze patiëntengroep bedraagt 59 jaar, de 

minimale en de maximale leeftijd bedragen respectievelijk 15 en 87 jaar. Voor de DWI-studie werden 

enkel patiënten waarbij onderzoek met de 4 b-waarden werd verricht, geïncludeerd. Dit werd reeds 

beschreven in de thesis van Joris Anthonissen. Het gaat om 120 DWI-onderzoeken bij 52 

verschillende patiënten, waarvan 24 (46%) vrouwen en 28 (54%) mannen. Binnen de groep van 52 

patiënten bevinden zich 20 nieuwe, onbehandelde patiënten en 1 controlepatiënt. 
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1.3 Klinische gegevens  
 
De algemene gegevens van de patiënt waaronder naam, adrema-nummer en geboortedatum werden 

bekomen via de verslagen van de MR-onderzoeken. Klinische inlichtingen zoals voorgeschiedenis, 

symptomatologie, behandeling en genetische afwijkingen werden verkregen via de patiëntendossiers 

op de dienst hematologie van het UZ Gent en via het elektronisch patiënten dossier (EPD). 

Biologische parameters zoals onder andere hemoglobuline, creatinine, β2-microglobuline, 

calciumgehalte, totaal eiwitgehalte, het type immunoglobuline, albumine, het aantal plasmacellen, etc, 

kon men terugvinden in het “Gentse Universitaire Samenwerking via Telecommunicatie met Artsen 

(GUSTA) – systeem”. Er werd in de database een onderscheid gemaakt tussen plasmacellen bekomen 

via beenmergaspiratie en deze bekomen via beenmergpunctie. Ondanks het feit dat in het Universitair 

Ziekenhuis te Gent het albuminegehalte meestal uitgedrukt wordt in % t.o.v. het totale eiwit, werd dit 

in de database omgezet naar een waarde in g/dl. Het ISS-stadium wordt namelijk bepaald op basis van 

het β2-microglobuline en het albuminehalte, uitgedrukt in respectievelijk mg/l en g/dl. 

 

1.4 Medische beeldvorming 
 
1.4.1 Whole body MRI 
 
WB-MRI laat toe om een scan te maken van het volledige lichaam. In het UZ te Gent wordt gebruik 

gemaakt van de AVANTO 1,5 Tesla van Siemens. Het is mogelijk om zowel T1 als T2-gewogen 

beelden te maken van het lichaam. Het coronaal beeld dat op die manier wordt bekomen, kan men 

evalueren aan de hand van een daartoe specifiek ontworpen figuur (zie figuur 6).  

 

Men beoordeelt het MR-beeld op basis van drie parameters: de skeletscore, het aantastingspatroon en 

de activiteit van de letsels. De skeletscore geeft het aantal aangetaste gebieden weer. Het lichaam 

wordt namelijk onderverdeeld in 13 zones: schedel, ribben, sternum, cervicale wervelzuil, thoracale 

wervelzuil, lumbale wervelzuil, clavicula links, clavicula rechts, humerus links, humerus rechts, 

bekken, femur links en femur rechts. Het aantastingspatroon kan men onderverdelen in focaal, 

volledig en gemengd. Onder een focale aantasting verstaat men een patroon waarbij men de letsels 

goed van elkaar kan onderscheiden en tellen. Bij een volledige aantasting kan men de letsels niet van 

elkaar onderscheiden, een gemengd type heeft een patroon met kenmerken van vorige twee patronen 

(zie figuur 7). Ten slotte kunnen de letsels actief of inactief zijn.  

 

Een andere manier om de whole body scan te evalueren is via het aantal individuele letsels. Dit aantal 

vormt de basis van het “Durie-Salmon Plus Staging System” (vide supra). 
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Figuur 7: Aantastingspatroon. Links: focaal, midden: gemengd en rechts: volledig. 

 
 
 
 

Figuur 6: Figuur ter evaluatie van een whole body-scan. 
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1.4.2 Diffusion weighted imaging 
 
De diffusie gewogen beelden in dit onderzoek werden eveneens gemaakt via het AVANTO 1,5 Tesla 

toestel van Siemens. Er werden 5 reeksen van sagittale beelden gemaakt met een b-waarde van 0, 200, 

400, 600 en 1000 s/mm² via T2-echo planar imaging (EPI) sequentie. Vervolgens werden deze 

sagittale beelden omgezet tot ADC-beelden. De eerste 4 ADC-beelden zijn het resultaat van 2 DWI-

beelden met telkens het b0-beeld als referentie. Op die manier is het eerste ADC-beeld de resultante 

van de diffusiebeelden met een b-waarde van 0 en 200. Het tweede beeld is het resultaat van de 

diffusiebeelden met b-waarde 0 en 400, het derde van de diffusiebeelden met b-waarden 0 en 600 en 

het vierde beeld ten slotte van de diffusiebeelden met b-waarden 0 en 1000. Daarnaast werd nog een 

vijfde en zesde ADC-beeld gemaakt. Het vijfde is het resultaat van de diffusiebeelden met b-waarden 

200, 400 en 600 en het zesde van de diffusiebeelden met b-waarden 0, 200, 400, 600 en 1000.  

 

Nadien werden deze beelden gebruikt voor verdere analyse. Er werd een Region Of Interest (ROI) 

geplaatst in het wervellichaam, zo dicht mogelijk bij de middellijn. Via het computerprogramma kon 

men in deze ROI’s het gemiddelde en de standaarddeviatie berekenen. Daarnaast werd ook het aantal 

pixels gemeten. Er werden ROI’s geplaatst in de vijf lumbale wervels (L1 t.e.m. L5) en in vijf 

thoracale wervels (T8 t.e.m. T12). Deze ROI’s werden zoveel mogelijk in het midden van de wervel 

geplaatst, voorzien van een kleine uitsparing. Op die manier werd voorkomen dat de vena 

basivertebralis de ADC-waarden zou beïnvloeden. (zie figuur 8) 
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1.5 Statistische verwerking 
 
De statistische berekeningen werden uitgevoerd met behulp van het statistisch computerprogramma 

SPSS, versie 17.0 (SPSS Inc., Chicago, VS). Aangezien de onderzoekspopulatie niet Gaussiaans 

verdeeld is, werd gebruik gemaakt van niet-parametrische testen. De resultaten van de statistische 

testen worden uitgedrukt in de p-waarde. Het significantieniveau wordt vastgelegd op p = 0,05. Dit 

betekent dat de kans dat de nulhypothese H0 juist is, kleiner is dan 5 %. De nulhypothese kan dan 

verworpen worden. De alternatieve hypothese H1 kan met 95 % zekerheid aanvaard worden. Alle p-

waarden ≤ 0,05 worden beschouwd als statistisch significant. P-waarden ≤ 0,001 definieert men als 

statistisch sterk significant. P-waarden > 0,05 zijn statistisch niet significant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Links: b0-beeld met plaatsen van ROI’s in de twee onderste wervels. De cirkels met nummer 2 en 4 stellen de 
ruis voor. Rechts: tabel met gemiddelde waarden voor 9 beelden: b0, b200, b400, b600, b1000, ADC 0-200, ADC 0-400, 
ADC 0-600, ADC 0-1000. De vijfde en zesde ADC-waarde zijn hier niet weergegeven maar worden analoog berekend. 
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Resultaten 
 
1. Whole body MRI versus whole spine MRI 
 
1.1 Diagnose 
 
Er werd een vergelijking gemaakt tussen whole body MRI en whole spine MRI in de diagnostiek van 

multipel myeloom. Onder whole spine MRI verstaat men magnetische resonantie beeldvorming van de 

thoracale en lumbale wervelzuil. Uit onderstaande grafiek blijkt dat indien er elders in het lichaam 

skeletaantasting is, in 97 % van de gevallen de thoracale en/of lumbale wervelzuil eveneens is 

aangetast. Blijkt de wervelzuil niet aangetast dan is er slechts 3 % kans dat er elders in het lichaam 

skeletaantasting is. 

 

 
Figuur 9: Whole body MRI versus whole spine MRI – diagnose. 

1.2 Prognose 
 
Om na te gaan of whole spine MRI een goede prognostische parameter is in de aanpak van multipel 

myeloom, werd een Spearman correlatie gedaan met β2-microglobuline. Uit deze statistische test blijkt 
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dat whole spine MRI sterk significant correleert met β2-microglobuline, met een p-waarde < 0,001. 

Men kan dus besluiten dat whole spine MRI een goede prognostische parameter is. Vervolgens werd 

bepaald of whole spine MRI een beter prognostische parameter is dan whole body MRI. De 

statistische Fisher’s Exact test toont aan dat er een sterk significant verschil bestaat tussen whole spine 

en whole body MRI met een p-waarde < 0,001. Op basis van onderstaande grafische voorstelling kan 

men besluiten dat whole body MRI prognostisch meer geschikt is dan whole spine MRI. Ongeveer 10 

% van de whole spine negatieve onderzoeken hebben elders in het lichaam wel een skeletaantasting.  

 

 
Figuur 10: Whole body MRI versus whole spine MRI - prognose. 

 
Uit onderstaande kruistabel kan men het volgende besluiten: 

 Van de 337 MRI-onderzoeken zijn er 158 met een thoracale en/of lumbale 

wervelzuilaantasting. 179 onderzoeken zijn whole spine MRI negatief. 

 Van de 337 MRI-onderzoeken zijn er 156 met een negatief whole body onderzoek. 181 

onderzoeken hebben een skeletscore van 1 of meer. 

 Van de 179 negatieve whole spine onderzoeken, hebben 25 patiënten elders in het lichaam een 

skeletaantasting. 

 2 patiënten hebben een thoracale en/of lumbale wervelzuilaantasting zonder aantasting elders 

in het lichaam. 
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Whole spine MRI 

Totaal negatief positief 

Whole body MRI negatief n 154 2 156 

positief n 25 156 181 

Totaal n 179 158 337 

    
Tabel 8: Kruistabel whole body MRI versus whole spine MRI. 

 
Men kan dus besluiten dat: 

 Whole spine MRI voor de diagnostiek van multipel myeloom voldoende is. 

 Whole body MRI voor de prognose van multipel myeloom meer geschikt is dan whole spine MRI. 

 
2. Diffusion weighted imaging 

 
2.1 Diagnose en stadiëring 
 
Om te bepalen of de ADC-waarde nuttig is voor de diagnose en stadiëring van multipel myeloom, 

werd gekeken welke ADC-waarde een onderscheid kan maken tussen multipel myeloom en MGUS. 

Aan de hand van de Mann-Whitney test kon men bepalen welke ADC-waarde statistisch significant 

verschillend was in de MGUS en de MM-groep. De test werd enkel uitgevoerd op lumbaal niveau. 

Voor de mediane ADC-waarde kan men het volgende besluiten: de mediane ADC (0,200)-waarde (p-

waarde =0,009) en de maximale ADC (0,200)-waarde (p-waarde=0,004) bleken significant. 

 

Vervolgens werd gekeken of de ADC-waarde een onderscheid kan maken tussen de verschillende ISS-

stadia. Ook hier waren de mediane en maximale ADC (0,200)-waarde statistisch significant, met een 

p-waarde van respectievelijk 0,013 en 0,033. 

 

Deze bevindingen worden geïllustreerd aan de hand van onderstaande boxplotten. 
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Figuur 11: Boxplot diagnose MGUS - MM, medADC200. Figuur 12: Boxplot diagnose MGUS - MM, maxADC200. 

Figuur 13: Boxplot ISS-stadiëring, medADC200. Figuur 14: Boxplot ISS-stadiëring, maxADC200. 
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2.2 ADC cut-off waarde 
 
In deze paragraaf wordt beschreven welke ADC-waarde kan gebruikt worden als cut-off waarde om 

een onderscheid te maken tussen MGUS en multipel myeloom. Dit werd gedaan aan de hand van 

Receiver Operating Characteristic (ROC) curves. Onderstaande tabellen geven de resultaten weer. 

 
ROC curve mediane ADC-waarden 

Variabele 

Area under 

the curve s 

Eénzijdige 

significantie 

95% Betrouwbaarheidsinterval 

Ondergrens Bovengrens 

MedADC (0,200) 0,833 0,088 0,058 0,654 1,000 

MedADC (0,400) 0,500 0,096 1,000 0,312 0,688 

MedADC (0,600) 0,565 0,125 0,712 0,319 0,811 

MedADC (0,1000) 0,444 0,201 0,752 0,051 0,838 

MedADC(200,400,600) 0,620 0,107 0,493 0,411 0,830 

MedADC(0,200,400,600,1000) 0,481 0,207 0,916 0,075 0,887 
Tabel 9: ROC-curve voor de mediane ADC-waarden. 

ROC curve maximale ADC-waarden 

Variabele 

Area under 

the curve s 

Eénzijdige 

significantie 

95% Betrouwbaarheidsinterval 

Ondergrens Bovengrens 

MaxADC (0,200) 0,926 0,047 0,015 0,000 1,000 

MaxADC (0,400) 0,611 0,124 0,527 0,368 0,854 

MaxADC (0,600) 0,657 0,105 0,370 0,451 0,864 

MaxADC (0,1000) 0,750 0,099 0,155 0,556 0,944 

MaxADC(200,400,600) 0,676 0,136 0,317 0,409 0,943 

MaxADC(0,200,400,600,1000) 0,694 0,120 0,268 0,459 0,930 
Tabel 10: ROC-curve voor de maximale ADC-waarden. 

 
Uit deze twee tabellen kan men besluiten dat de mediane ADC-waarde bekomen door het b200 beeld, 

de grootste area under de curve heeft. Voor de maximale ADC-waarde is dat eveneens de waarde 

bekomen bij een b200 beeld. De area under de curve bedraagt respectievelijk 0,833.10-6 mm²/s en 

0,926.10-6 mm²/s. De area under the curve geeft de accuraatheid van de test weer, waarvoor de 

streefwaarde 1 is. Men kan dus besluiten dat de meest accurate test bekomen werd met een maximale 

ADC (0,200). 

 

Vervolgens werd voor bovenstaande ADC-waarden de cut-off waarde gezocht met de hoogste 

sensitiviteit en specificiteit. Onderstaande tabellen geven de resultaten weer. Voor de mediane ADC 

(0,200) kiest men voor een waarde van 730,3.10-6 mm²/s. Dan bekomt men een sensitiviteit van 86,1 
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% en een specificiteit van 66,6 %. Voor de maximale ADC (0,200)-waarde geeft men de voorkeur aan 

een cut-off waarde van 986,75.10-6 mm²/s. De sensitiviteit en de specificiteit bedragen respectievelijk 

76,3% en 33,3%. Wil men de specificiteit verhogen, dan kan men kiezen voor een waarde van 

1162,25.10-6 mm²/s. De specificiteit verhoogt dan naar 66,6%. De sensitiviteit wordt dan met een 

waarde van 53,8% echter onaanvaardbaar laag. 

 

Ten slotte werden de sensitiviteit en de specificiteit voor de cut-off waarde, bekomen in het voorgaand 

thesisonderzoek van Joris Anthonissen, opnieuw geëvalueerd. Met een onderzoekspopulatie van 27 

patiënten kon men vorig jaar besluiten dat de mediane ADC (0,200) de grootste area under de curve 

bevatte. Als meest geschikte cut-off waarde werd toen een waarde van 832,6.10-6 mm²/s met een 

sensitiviteit en een specificiteit van 77,8% en 83,3% gesuggereerd.[22] 

Wanneer men de sensitiviteit en de specificiteit opnieuw nagaat bij een onderzoekspopulatie van 52 

patiënten, bekomt men voor een cut-off waarde van 832,6.10-6 mm²/s een sensitiviteit van 66,7% en 

een specificiteit van 100%. 
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Med ADC (0,200) 
 

Tabel 11: Sensitiviteit en specificiteit mediane ADC (0,200).                                                                                                             
Voor de maximale ADC-waarde bekomt men een vergelijkbare tabel. 

 

Positief indien ≥ Sensitiviteit 1 - specificiteit 

437,9000 1,000 1,000 

526,0500 ,972 1,000 

630,7000 ,972 ,667 

651,9500 ,944 ,667 

686,3000 ,889 ,667 

703,0000 ,861 ,667 

730,3000 ,861 ,333 

762,0000 ,833 ,333 

780,8500 ,806 ,333 

792,9500 ,778 ,333 

803,5000 ,750 ,333 

821,9500 ,694 ,333 

828,1000 ,667 ,333 

832,4500 ,667 ,000 

834,5000 ,639 ,000 

843,5500 ,611 ,000 

854,2500 ,583 ,000 

860,8500 ,556 ,000 

866,1000 ,528 ,000 

874,6500 ,500 ,000 

883,8000 ,472 ,000 

911,5500 ,417 ,000 

927,7500 ,361 ,000 

944,4000 ,306 ,000 

962,1000 ,278 ,000 

989,0500 ,250 ,000 

1014,1000 ,222 ,000 

1045,5000 ,167 ,000 

1067,2500 ,139 ,000 

1140,8500 ,056 ,000 

1229,7000 ,028 ,000 

1298,2000 ,000 ,000 
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2.3 Klinische waarde  
 
In dit onderdeel wordt beschreven in welke mate de ADC-waarden correleren met de skeletscore. Er 

werd een Spearman correlatie gedaan tussen alle ADC-waarden enerzijds en de skeletscore anderzijds. 

Volgende significante resultaten werden bekomen: 

 Er is een statistisch significante correlatie tussen de mediane ADC (0,400) en de skeletscore (p-

waarde=0,014). 

 Er is een statistisch significante correlatie tussen de mediane ADC (0,600) en de skeletscore (p-

waarde=0,014). 

 Voor alle andere mediane ADC-waarden en voor de maximale ADC-waarden werd geen 

statistisch significant resultaat bekomen.  

 

 
Figuur 15: Scatterdiagram mediane ADC (0,400)-waarde in functie van de skeletscore. 
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Figuur 16: Scatterdiagram mediane ADC (0,600)-waarde in functie van de skeletscore. 

 
2.4 Prognose  
 
Om te bepalen of de ADC-waarde een goede prognostische parameter is, werd een Spearman 

correlatie uitgevoerd met enerzijds het β2-microglobuline en met het plasmacelgehalte anderzijds. 

Met behulp van deze statistische test en een scatterdiagram kan men het volgende besluiten: 

 De mediane ADC (0,200)-waarde correleert positief significant met het plasmacelgehalte (p-

waarde =0,05). Als  het aantal plasmacellen stijgt, stijgt de mediane ADC (0,200)-waarde. 

 De mediane ADC (0,400)-waarde correleert positief significant met het plasmacelgehalte (p-

waarde=0,036). Als het aantal plasmacellen stijgt, stijgt de mediane ADC-waarde (0,400). 

 Wanneer een bepaalde hoeveelheid plasmacellen is overschreden, daalt de mediane ADC-waarde 

(zie figuur 17 en 18). Dit wordt uitgebreid beschreven in alinea 2.5. 

 Er is geen enkele ADC-waarde die significant correleert met het β2-microglobuline. 

 
. 
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Figuur 17: Correlatie mediane ADC (0,200) en plasmacelwaarde. 

 

 
Figuur 18: Correlatie mediane ADC (0,400) en plasmacelwaarde. 
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2.5 Boogcurve ADC-waarde versus plasmacelwaarde 
 
Om de betekenis van de mediane ADC waarde (0,200) te verklaren, werd een regressiecurve gemaakt 

(zie figuur 19).  Deze boogcurve geeft het verloop van de ADC-waarde in functie van het 

plasmacelgehalte, weer. De curve kan onderverdeeld worden in 4 zones. Een eerste zone, aangeduid 

met het cijfer “0” komt overeen met een laag plasmacelgehalte en een hoge ADC-waarde. In deze 

groep zitten de patiënten met rood beenmerg. Het gaat hier vermoedelijk om jonge of anemische of 

met erytropoëtine gestimuleerde patiënten. De hoge ADC-waarde kan verklaard worden door de 

hogere diffusie in rood beenmerg. Het vetgehalte dat normaliter zorgt voor de diffusie restrictie van 

water, is namelijk veel lager bij rood beenmerg. Zone “1” komt overeen met de patiëntengroep met 

normaal vet beenmerg. Het aantal plasmacellen is normaal. Het vetgehalte daarentegen is hoog en het 

interstitieel vochtgehalte laag. Hierdoor zal de diffusie beperkt zijn en is de ADC-waarde laag. Zone 

“2” geeft een beginnend multipel myeloom weer. Het aantal plasmacellen begint toe te nemen. 

Hierdoor daalt het vetgehalte, wordt de interstitiële ruimte groter en neemt de diffusiecapaciteit toe. 

Dit resulteert in een hoge ADC-waarde. Zone “3” komt overeen met een laattijdig stadium van 

multipel myeloom. Het beenmerg zit vol met plasmacellen. Het vetgehalte blijft laag, maar de 

interstitiële ruimte wordt volledig ingenomen door plasmacellen. Hierdoor is er restrictie van de 

diffusie van water en zal de ADC-waarde opnieuw dalen. Deze bevindingen worden samengevat 

weergegeven in onderstaande tabel.  

  

Figuur 19: Boogcurve ADC-waarde versus plasmacelwaarde. 
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Tabel 12: Verklarende tabel i.v.m. de boogcurve ADC-waarde vs plasmacelwaarde.                                                       

2.6 Follow-up 
 
In deze paragraaf wordt gepoogd na te gaan wat de invloed is van therapie op de ADC-waarde. Het is 

niet mogelijk om statistische testen uit te voeren aangezien de database te klein is. Slechts 8 patiënten 

kregen 2 MRI-onderzoeken volgens het studieprotocol. Aan de hand van casuïstiek tracht men 

tendensen in de ADC-waarden te bepalen na therapie. De mediane ADC (0,200) werd steeds 

vergeleken met een prognostische parameter. Er werd gekozen voor de mediane ADC (0,200) omdat 

deze wordt gezien als een prognostisch goede parameter (vide supra). Als prognostische parameter 

werd geopteerd voor de plasmacelwaarde. Indien deze waarde niet beschikbaar was, werd een 

vergelijking gemaakt met het β2-microglobuline of met het albuminegehalte. Om een goede grafische 

voorstelling te verkrijgen, werden de plasmacelwaarde, β2-microglobuline of albumine 

vermenigvuldigd met een factor 100. De resultaten worden weergegeven in onderstaande grafieken. 

Zij worden verklaard aan de hand van de hierboven beschreven boogcurve (vide supra).  

 

 Patiënt 1, man, 42 jaar oud, MM, ISS = 1. 

0

200

400

600

800

1000

1200

MR1 MR2

MedADC200

Albumine (*factor 
100)

 
Uit deze grafiek kan men besluiten dat wanneer het albuminegehalte stijgt, de mediane ADC (0,200)  

begint te dalen. De bijgevoegde figuur geeft aan waar de patiënt zich bevindt in de boogcurve. De 

patiënt komt van een situatie met een hoog aantal plasmacellen. Deze nemen af in aantal en worden 

vervangen door vet beenmerg. Dit leidt tot diffusierestrictie en een lagere ADC-waarde. Men kan 

besluiten dat er een goede therapierespons is. 

 Plaats in de boogcurve 
0 1 2 3 

Plasmacellen Normaal Normaal Neemt toe Beenmerg vol 
plasmacellen 

Vet beenmerg Laag Hoog Laag Blijft laag 
Interstitium Veel Weinig Veel Weinig 

ADC-waarde Hoog Laag Stijgt Daalt 
Vascularisatie 

(slope) 
Normaal Normaal Zwakke 

neovascularisatie 
Sterke 

neovascularisatie 
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 Patiënt 2: man, 53 jaar oud, MM, ISS = 1. 
 

 
 
Tussen deze twee MR-onderzoeken, na therapie, ziet men dat de plasmacelwaarde stijgt. De mediane 

ADC (0,200)-waarde stijgt eveneens. De patiënt evolueert naar de top van de boogcurve. Het aantal 

plasmacellen neemt toe en het vetgehalte neemt af. Er is nog geen restrictie van de diffusiebeweging. 

Hierdoor stijgt de ADC-waarde. 

 

 Patiënt 3: vrouw, 43 jaar oud, MM, ISS =3. 
 

 
 
Uit deze grafiek kan men besluiten dat het β2-microglobuline lichtjes begint de stijgen. De mediane 

ADC-waarde daarentegen daalt sterk. De patiënte gaat erop achteruit en bevindt zich voorbij de top 

van de boogcurve. Het beenmerg zit vol plasmacellen waardoor er sterke restrictie is van de diffusie 

van water. De ADC-waarde daalt. 
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 Patiënt 4: vrouw, 51 jaar oud, MM, ISS=1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier ziet men een lichte daling van het β2-microglobuline. De ADC-waarde daalt eveneens. De 

patiënte komt van een situatie met een hoog aantal plasmacellen. Deze nemen af in aantal en worden 

vervangen door vet beenmerg. Dit leidt tot diffusierestrictie en een lagere ADC-waarde. Men kan 

besluiten dat er een goede therapierespons is. 

 
 Patiënt 5: vrouw, 54 jaar oud, MM, ISS=1. 

 

 
 
Tussen deze twee MR-onderzoeken ziet men een daling van het plasmacelgehalte, de mediane ADC-

waarde daalt eveneens. De patiënte komt van een situatie met een hoog aantal plasmacellen. Deze 

nemen af in aantal en worden vervangen door vet beenmerg. Dit leidt tot diffusierestrictie en een 

lagere ADC-waarde. Men kan besluiten dat er een goede therapierespons is. 
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 Patiënt 6: vrouw, 45 jaar oud, MM, ISS=2. 
 

 
 
Het plasmacelgehalte stijgt sterk en de ADC-waarde daalt. De patiënte bevindt zich voorbij de top van 

de boogcurve. Het interstitium verkleint waardoor de diffusie sterk beperkt wordt. Hierdoor daalt de 

ADC-waarde. Het ziektebeeld verslechtert. 

 

 Patiënt 7: man, 38 jaar oud, MM, ISS=1. 
 

 
 

Deze grafiek geeft een goede therapierespons weer. Het β2-microglobuline en de ADC-waarde dalen 

zoals verwacht. De plasmacellen nemen af in aantal, het vetgehalte neemt toe en er ontstaat 

diffusierestrictie. De ADC-waarde neemt af. 
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 Patiënt 8: vrouw, 68 jaar oud, MM, ISS=3. 
 

 
 
In deze grafiek ziet men een lichte stijging van de ADC-waarde en een sterke daling van het 

plasmacelgehalte. De patiënte was er met andere woorden zeer slecht aan toe en evolueert nu naar de 

top van de boogcurve. Het plasmacelgehalte neemt af waardoor het interstitium in grootte toeneemt. 

Het vetgehalte is nog beperkt. Hierdoor stijgt de ADC-waarde. 

 

Uit bovenstaande grafieken kan men het volgende besluiten: 

 Bij de interpretatie van de therapierespons moet men rekening houden met de positie van de 

patiënt in de boogcurve. 

 Bij een goede therapierespons ziet men een daling van het plasmacelgehalte, β2-microglobuline en 

een stijging van het albuminegehalte. Aangezien de tumormassa afneemt, verwacht men een 

daling van de ADC-waarde wanneer de patiënt zich initieel links van de top bevindt. Het 

vetgehalte stijgt waardoor de interstitiële ruimte afneemt. Er is diffusierestrictie waardoor de 

ADC-waarde daalt. Wanneer de patiënt zich initieel rechts van de top bevindt, verwacht men een 

toename van de ADC-waarde. Het aantal plasmacellen neemt af, het interstitium neemt toe in 

grootte en het vetgehalte is nog beperkt. 

 Bij een slechte therapierespons ziet men een stijging van het plasmacelgehalte, β2-microglobuline 

en een stijging van het albuminegehalte. Wanneer de patiënt zich initieel links van de top bevindt, 

verwacht men een toename van de ADC-waarde. Het omgekeerde kan men verwachten wanneer 

de patiënt zich initieel rechts van de top bevindt. 
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Discussie 
 
1. Whole body MRI versus whole spine MRI 
 
Uit de bevindingen in de thesis van Joris Anthonissen leidt men af dat whole body MRI uitermate 

geschikt is voor de diagnose van multipel myeloom. [22] Onderstaande tabel bevestigt deze 

bevindingen. Bij 8 patiënten waarbij men de diagnose van MGUS vermoedde, kon men via whole 

body MRI de diagnose van multipel myeloom stellen (geel). In 32 gevallen waarbij de diagnose van 

multipel myeloom gesteld werd via klinische biologie, werd de diagnose bevestigd op de whole body 

MRI beelden (blauw). Bij 5 patiënten kon men via whole body MRI de lokalisatie voor biopsie exact 

bepalen (groen). Bij 95 patiënten met multipel myeloom werd de therapie aangepast na whole body 

MRI onderzoek. In 10 gevallen had het onderzoek geen diagnostische of therapeutische meerwaarde 

(grijs). Men kan uit deze gegevens besluiten dat whole body MRI onderzoek een meerwaarde biedt 

voor de diagnose van MGUS en multipel myeloom en voor de bepaling van de biopsieplaats. 

Daarnaast leidt het whole body MRI onderzoek tot de aanpassing van de gebruikte therapie. 

 

Men kan zich echter de vraag stellen of een whole body MRI onderzoek nuttig en noodzakelijk is bij 

elke patiënt. Indien de diagnose via parameters in het bloed en via beenmergbiopsie duidelijk gesteld 

kan worden, is het niet noodzakelijk om een duur en vrij belastend onderzoek uit te voeren. Een 

goedkoper en minder tijdsbelastend alternatief is het toepassen van een whole spine MRI. De kritische 

vraag die men zich hier kan stellen is of men geen belangrijke myeloom letsels mist indien men enkel 

de wervelzuil scant. 

 

Voor de diagnose van multipel myeloom kan men uit de resultaten besluiten dat wanneer de 

wervelzuil niet is aangetast, er slechts in 3 % elders in het lichaam skeletaantasting voorkomt. Het gaat 

echter om de volledige, zowel behandelde als onbehandelde patiëntengroep. Wanneer men de analyse 

van de gegevens herhaalt bij de initieel onbehandelde patiënten, ziet men dat alle patiënten een 

aantasting hebben van de wervelzuil al dan niet in combinatie met letsels elders in het lichaam. Men 

kan dus besluiten dat men in geen van de gevallen de diagnose van multipel myeloom zou missen, 

indien enkel een whole spine MRI wordt uitgevoerd. 

 

Bäuerle et al. deden reeds onderzoek naar het nut van whole-body MRI versus whole spine MRI. In 

deze studie waren er 37 MM patiënten met extra-axiale letsels, waarvan 9 met een normaal aspect van 

de wervelzuil. Er waren 27 patiënten met MGUS waarbij er in 8 patiënten letsels gemist zouden 

worden met een whole spine MRI. Deze bevindingen leiden tot volgende conclusie: aangezien extra-

axiale focale letsels niet uitgesloten kunnen worden bij patiënten met MGUS en MM door gebruik te 
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maken van whole spine MRI en serumparameters, is een whole-body MRI nodig voor de 

oppuntstelling van de patiënt. [25] 

 

Om na te gaan of whole spine MRI voldoende is voor de prognose van multipel myeloom werd 

nagegaan of whole spine MRI goed correleert met het β2-microglobuline. Dit is inderdaad het geval, 

whole spine MRI kan gebruikt worden als prognostische factor. Aangezien men in 10 % letsels zou 

missen met whole spine MR, kan men besluiten dat whole-body MRI beter geschikt is in de 

oppuntstelling en dus ook in de prognose van multipel myeloom.  

 

De analyse van whole spine MRI wordt in deze thesis niet uitgebreid besproken omwille van het feit 

dat de nadruk wordt gelegd op de onderzoekstechniek “diffusion weighted imaging”. Beide 

onderzoekstechnieken zijn uitermate interessant, maar een keuze tussen beide diende gemaakt te 

worden. Een uitgebreide bespreking van whole spine MRI kan teruggevonden worden in de thesis van 

Julie Dutoit. [26] 

 

In de toekomst kan verder onderzoek gedaan worden naar de combinatie van whole spine MRI met 

andere onderzoeken zoals DCE-MRI, diffusion weighted imaging, laboparameters, etc. De combinatie 

van dergelijke onderzoeken  laat allicht wel toe om op een accurate wijze de diagnose, stadiëring en 

prognose te bepalen in multipel myeloom. 
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                          Tabel 13: Indicatie - resultaten whole body MRI.
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2. Diffusion weighted imaging 
 

2.1 Bespreking en interpretatie van de resultaten 
 
2.1.1 Diagnose, stadiëring en klinische bruikbaarheid 
 
Om te bepalen of DWI nuttig is voor de diagnose en stadiëring van multipel myeloom, werd bepaald 

of de verschillende ADC-waarden een onderscheid konden maken tussen MGUS en MM enerzijds en 

tussen de verschillende ISS-stadia, anderzijds. Dit werd enkel gedaan voor de lumbale wervelzuil. Het 

is moeilijk om de ROI’s op een correcte wijze in de thoracale wervels te plaatsen. De thoracale 

wervels worden kleiner afgebeeld dan de lumbale. Bovendien zijn de wervels dikwijls vervormd aan 

de randen, wat zich uit in meer vals positieve en vals negatieve resultaten. Bovendien zijn de 

resultaten nauwelijks significant ter hoogte van de thoracale wervelzuil. Men vermoedt namelijk dat 

de ziekte zich eerst thoracaal manifesteert en nadien naar lumbaal afzakt. De ziekte is dus al verder 

gevorderd indien de lumbale wervelzuil is aangetast. Hierdoor bekomt men meer significante 

resultaten ter hoogte van de lumbale wervelzuil. Bovendien is het vetgehalte in de lumbale wervelzuil 

hoger dan in de thoracale. De ADC-waarde zal stijgen bij aantasting en dalen bij therapierespons. 

Door het hoge vetgehalte zal men nooit voorbij de top van de boogcurve geraken, behalve in extreem 

aangetaste gevallen. 

 

Zowel voor het onderscheid tussen MGUS en MM als voor het onderscheid tussen de ISS-stadia 

bleken de mediane en maximale ADC (0,200)-waarde significant. Deze bevindingen komen 

grotendeels overeen met de resultaten van Joris Anthonissen. Hij bekwam echter voor meer ADC-

waarden significante resultaten (vide supra). Deze discrepantie zou enerzijds kunnen verklaard worden 

door het feit dat de onderzoekspopulatie groter is, waardoor de significante resultaten zich meer 

aftekenen. Anderzijds kan een interobserver variabiliteit ook een verklaring vormen hiervoor. 

Wanneer men een keuze moet maken tussen de mediane en maximale wervel, geven wij de voorkeur 

aan de mediane waarde. Gedurende de verschillende onderzoeksjaren werd namelijk vastgesteld dat de 

maximale waarde niet representatief is voor de volledige wervelzuil. Daarnaast was de maximale 

waarde vaak een foutieve waarde, gezien deze waarde namelijk dikwijls overeenstemde met de 

diffusie in de tussenwervelschijf. De mediane waarde geeft een meer globaal beeld van de volledige 

wervelzuil.  

 

Vervolgens werd nagegaan welke ADC-waarde gebruikt kan worden in de klinische praktijk. Er werd 

met andere woorden bepaald welke ADC-waarde de beste sensitiviteit en specificiteit heeft. Uit 

bovenstaande resultaten kan men besluiten dat de mediane ADC (0,200)-waarde de meest bruikbare 

sensitiviteit en specificiteit heeft. Men kiest voor een waarde van 730,3.10-6 mm²/s. De sensitiviteit 

bedraagt dan 86,1% en een specificiteit van 66,6%. Uit de resultaten kan men besluiten dat de 
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maximale ADC (0,200) de grootste area under the curve en dus ook de beste accuraatheid heeft. Toch 

opteert men niet voor deze ADC-waarde aangezien deze geen goede sensitiviteit-specificiteit 

combinatie heeft.  

Men kan dus besluiten dat indien de ADC (0,200)-waarde groter of gelijk is dan 730,3.10-6 mm²/s men 

de diagnose van multipel myeloom kan weerhouden. Indien de waarde kleiner is, heeft men te maken 

met een gezonde persoon of met MGUS. Het bepalen van deze waarde is zeer nuttig aangezien het 

gaat om een objectieve parameter. De klassieke diffusie-beelden zijn vatbaar voor interpretatie en 

onderzoeker-afhankelijk. Met deze ADC-waarde kan de clinicus op een objectieve manier de diagnose 

van multipel myeloom stellen en hier ook therapeutisch naar handelen. Men kan hier echter een 

kritische bemerking maken, namelijk dat men bij de interpretatie van de ADC-waarde, rekening moet 

houden met de signaalintensiteiten op de klassieke diffusiebeelden. Eén bepaalde ADC-waarde kan 

overeenstemmen met twee posities op de boogcurve, namelijk links en rechts van de top. Naarmate het 

plasmacelgehalte groter wordt, zal de signaalintensiteit hoger (witter) worden op het b-1000 beeld. In 

die situatie bevindt men zich rechts van de top.  

 

2.1.2 Prognose 
 

Uit dit onderzoek blijkt dat de mediane ADC (0,200) en (0,400) waarden het best correleren met het 

plasmacelgehalte. Wij opteren er voor om de ADC-waarden te correleren met het plasmacelgehalte 

aangezien DWI de cellulariteit van een weefsel indirect nagaat. Er werden ook geen statistisch 

significante resultaten bekomen met het β2-microglobuline. De beste parameter om de prognose na te 

gaan zijn de mortaliteitscijfers. Het aantal sterfgevallen in de initieel onbehandelde groep is echter te 

beperkt om hierover harde uitspraken te doen. In de toekomst is verder onderzoek is aangewezen. 

 

2.1.3 Follow-up 
 

Er werd nagegaan wat de tendens is van de ADC-waarde na therapie. Men kan de behandelde 

patiëntengroep onderverdelen in drie groepen: therapierespons, stagnerend en geen respons. Men weet 

uit bovenstaande inleiding dat bot opgebouwd is uit botbalkjes en vetcellen. Hierdoor is bot een vaste 

massa en heeft het een beperkte diffusie. De ADC-waarde is dan vrij laag. Alle pathologische 

toestanden zullen aanleiding geven tot een lagere botmassa, de diffusie neemt toe en de ADC-waarde 

wordt hoger. In multipel myeloom zullen de invaderende tumorcellen zorgen voor de destructie van 

botbalkjes door de productie van osteoclastische factoren zoals RANK-ligand. Er is dus meer plaats 

voor de beweging van de watermoleculen waardoor de diffusie toeneemt. De ADC-helling neemt 

sneller af en heeft een hogere waarde. Deze situatie stemt overeen met de linkerkant van de 

boogcurve. Op een bepaald moment zullen de neoplastische plasmacellen de vrijgekomen ruimte 

volledig innemen. Er zal dan restrictie optreden van de diffusiebeweging van water en ook de ADC-

waarde zal afnemen. Dit stemt overeen met de rechterkant van de boogcurve. Men kan besluiten dat 
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men bij de interpretatie van de ADC-waarde rekening moet houden met de cellulariteit, het vetgehalte 

en in mindere mate met de destructie van bottrabekels. 

Indien de therapie aanslaat, verwacht men dat de tumorcellen in aantal afnemen en dat de vrijgekomen 

ruimte opgevuld wordt door vet beenmerg. Afhankelijk van de positie op de boogcurve waar de 

patiënt zich initieel bevond, zal de ADC-waarde stijgen of dalen. Indien de patiënt zich links van de 

top van de curve bevindt, zal bij therapierespons de ADC-waarde afnemen. Wanneer er zich geen 

goede respons voordoet, verwacht men een toename van de ADC-waarde. Een omgekeerde tendens 

kan verwacht worden wanneer de patiënt zich initieel rechts van de top van de boogcurve bevond. Bij 

stagnatie zal de ADC-waarde onveranderd blijven. Om het effect van de toegepaste therapie te bepalen 

werd gekeken naar het plasmacelgehalte, het β2-microglobuline en het albuminegehalte. Indien de 

therapie aanslaat, daalt het plasmacelgehalte en dus ook het β2-microglobuline dat een 

oppervlaktemerker is van de plasmacellen. Het albuminegehalte moet stijgen. 

 

2.2 Beperkingen van DWI 
 
Tijdens het onderzoeksjaar van deze wetenschappelijke thesis, werd men geconfronteerd met een 

aantal beperkingen van diffusion weighted imaging. Ondanks het feit dat onderzoek naar DWI  dat 

vooral in de Neuroradiologie in opmars is, staat het nog steeds niet vast welke b-waarden het best 

gebruikt worden. In dit onderzoek werden b-waarden van 0, 200, 400, 600 en 1000 s/mm² gebruikt. 

Vooral het gebruik van een b-waarde van 0 s/mm² kan in vraag gesteld worden. Het is nog steeds niet 

duidelijk of de perfusie van het beenmerg de diffusie beïnvloedt. De perfusie zou vooral een rol spelen 

bij lage b-waarden. Er kan geopteerd worden om een b-waarde van 50 s/mm² te gebruiken in plaats 

van 0 s/mm².  

 

Daarnaast hebben diffusie gewogen beelden een slechte spatiële resolutie. Dit wordt geïllustreerd in de 

onderstaande figuur. Het is moeilijk om op deze beelden ROI’s te plaatsen. Zeker wanneer de b-

waarden hoger worden, wordt de signaal-ruis verhouding zeer laag. Men kan de anatomie van de 

wervelzuil dan moeilijk interpreteren. De kans dat men de ROI’s in een discus of buiten de wervels 

plaatst, wordt groter. Hierdoor verkrijgt men ADC-waarden die niet overeenstemmen met de 

werkelijke diffusie in de wervels. Dit probleem werd opgelost door de diffusie gewogen beelden te 

vergelijken met de klassieke T1 of T2 gewogen MRI beelden. Deze procedure is echter omslachtig 

waardoor de kans op intra- en interobserver variabiliteit groot is. Verder onderzoek is noodzakelijk om 

ROI’s op een correcte wijze in de wervels te kunnen plaatsen. 
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Figuur 20: Spatiële resolutie. Links: b0-beeld, midden: b200-beeld, rechts: ADC (0,200). 

 
Uit de literatuur kan men volgende beperking toevoegen. Men weet dat tumoren een hogere 

cellulariteit hebben dan normaal weefsel. De diffusie is beperkt en de ADC-waarde neemt toe. Men 

kan hieruit besluiten dat DWI een goede techniek is om tumoren te differentiëren van benigne weefsel. 

Studies hebben echter aangetoond dat er vaak vals positieve resultaten optreden in het geval van 

infectieuze aandoeningen. Vals negatieve resultaten worden gezien bij cystische, necrotische letsels en 

goed gedifferentieerde tumoren. Men kan hieruit besluiten dat DWI als enige onderzoek niet 

voldoende is voor de diagnostiek van maligniteiten. Combinatie van DWI met klinische en 

beeldvormende onderzoeken is aangewezen. In studies wordt het gebruik van DWI samen met 

histologische parameters zoals celdensiteit, proliferatie-index, tumorgraad, tumornecrose en 

weefselorganisatie aanbevolen. [24] 

 

3. Beperkingen van het wetenschappelijk onderzoek  
 
De reeds beschreven knelpunten die al enkele jaren aanwezig zijn, blijven nog altijd een probleem. Het 

grootste probleem is het gebrek aan een standaard prospectief studieprotocol voor zowel whole body 

MRI als de begeleidende onderzoeken (labo, beenmerg,…). Ideaal zou zijn indien men elke patiënt op 

vaste tijdstippen een bloedonderzoek en MRI-onderzoek liet ondergaan. Dit is niet het geval waardoor 

men een zeer heterogene groep van behandelde en niet-behandelde patiënten bekomt. Er werd bij de 

statistische analyse zoveel mogelijk gewerkt met de recent gediagnosticeerde, niet behandelde 

patiënten. Het nadeel hiervan is dat er met een vrij kleine onderzoekspopulatie gewerkt werd. 

Daardoor is het moeilijk om de follow-up via statistiek te evalueren. Slechts een aantal, initieel 

onbehandelde patiënten kregen 2 MRI-onderzoeken. Het voordeel hiervan is dat men geen invloed 

heeft van mogelijke behandelingen die zouden kunnen interfereren met de diffusie in het beenmerg.  

Uit gebrek aan tijd werd er geen interobserver variabiliteit en kosteneffectiviteit bepaald. Toch zijn 

beide nuttig om te bepalen in welke mate DWI bruikbaar is in de praktijk. Indien de interobserver 

variabiliteit te groot is, kan men de vraag stellen of de ROI’s wel op een correcte wijze worden 

geplaatst en in welke mate de voorgestelde ADC-waarde bruikbaar is in de diagnostiek van multipel 
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myeloom. Daarnaast speelt de kosteneffectiviteit in het implementeren van een onderzoek ook een 

belangrijke rol. Men kan zich de vraag stellen of DWI een meerwaarde is wanneer men de kostprijs 

van dergelijk onderzoek mee in acht neemt. Het is aangeraden om hier in de toekomst verder 

onderzoek naar te doen.  
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Conclusie 
 
1. Whole body MRI versus whole spine MRI 
 
Uit de bevindingen van deze masterproef die voortbouwen op de resultaten van het thesisonderzoek 

van Joris Anthonissen, kan men besluiten dat whole body MRI nuttig is voor de diagnose van multipel 

myeloom en MGUS, alsook voor de bepaling van de biopsieplaats en de eventuele aanpassing van de 

gehanteerde therapie. Dit thesisonderzoek suggereert echter dat het gebruik van whole spine MRI 

(beeldvorming van de thoracale en lumbale wervelzuil) voldoende is voor de diagnose van multipel 

myeloom. Dit zou een kortere onderzoekstijd en een lagere belasting voor de patiënt kunnen 

impliceren. Daarnaast heeft whole spine MRI ook een prognostische betekenis. Het onderzoek naar 

whole spine MRI wordt uitgebreid behandeld in de thesis van Julie Dutoit. [26] 

 

2. Diffusion weighted imaging 
 
Zowel de mediane als de maximale ADC (0,200)-waarde zijn geschikt om een onderscheid te maken 

tussen MGUS en multipel myeloom alsook tussen de verschillende ISS-stadia. Aangezien de mediane 

waarde meer representatief is voor de globale wervelzuil, wordt de voorkeur gegeven aan de mediane 

ADC (0,200)-waarde.  

Daarnaast werd een cut-off waarde bepaald die de clinicus in staat stelt om de diagnose van multipel 

myeloom te stellen. Voor de mediane ADC (0,200)-waarde wordt een cut-off waarde van 730,3.10-6 

mm²/s voorgesteld. De sensitiviteit en specificiteit bedragen respectievelijk 86,1% en 66,6%. Het is 

belangrijk om bij de interpretatie van deze ADC-waarde steeds rekening te houden met de 

signaalintensiteit op de klassieke diffusiebeelden met een b1000-waarde. Eén ADC-waarde kan 

namelijk overeenstemmen met een situatie links of rechts van de top van de boogcurve. 

Deze boogcurve geeft het verloop van de ADC-waarde in functie van het plasmacelgehalte weer. Bij 

een gezonde patiëntenpopulatie moet men onderscheid maken tussen rood beenmerg en vet beenmerg. 

In vet beenmerg is het aantal vetcellen hoog. Hierdoor is er een beperkte ruimte voor het interstitieel 

vocht. Er is weinig diffusie van water waardoor de ADC-waarde laag is. In rood beenmerg is het 

vetgehalte veel lager waardoor de diffusiecapaciteit groter is. De ADC-waarde is bijgevolg ook hoger.  

Bij patiënten met multipel myeloom maakt men een onderscheid tussen twee groepen. In de eerste 

groep gaat het om patiënten met een laag ISS-stadium. De neoplastische plasmacellen nemen toe in 

aantal waardoor het vetgehalte afneemt. Hierdoor komt er meer interstitiële ruimte vrij en kunnen de 

watermoleculen meer bewegen. Er is veel diffusie waardoor de ADC-waarde hoger wordt. Op een 

bepaald moment wordt het aantal plasmacellen zodanig hoog dat de volledige ruimte wordt 
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ingenomen. Er treedt restrictie van diffusie op waardoor de ADC-waarde opnieuw daalt. Deze situatie 

komt voor bij de multipel myeloom patiënten met een hoog ISS-stadium. 

Bij de follow-up van multipel myeloom moet men rekening houden met de initiële positie op de 

boogcurve. Indien de patiënt zich links van de top van de curve bevindt, verwacht men een afname van 

de ADC-waarde bij een goede therapierespons. Er wordt echter een toename gezien van de ADC-

waarde wanneer de patiënt zich initieel rechts van de top van de curve bevond. Het omgekeerde treedt 

op wanneer er geen therapierespons is. 

3. Onderzoek in de toekomst 
 
Ondanks het feit dat het inzicht in diffusion weighted imaging en het gebruik ervan steeds toeneemt, 

blijft verder onderzoek in de toekomst noodzakelijk. De belangrijkste vraag blijft welke sequenties en 

b-waarden de beste diffusiebeelden opleveren. Daarnaast kan een kosten-baten analyse niet uitblijven. 

Biedt diffusion-weighted imaging echt een meerwaarde, wanneer men de diagnose ook kan stellen met 

goedkopere middelen? Toekomstige studies bieden hier allicht een antwoord op. Toch blijft diffusion 

weighted imaging een veelbelovende techniek. Binnen het Universitair Ziekenhuis te Gent loopt het 

onderzoek nog verder, zodat de bekomen resultaten bevestigd kunnen worden met een grotere 

patiëntenpopulatie.  

 

Daarnaast worden er ook steeds nieuwe beeldvormingstechnieken ontwikkeld. Whole body DWI is 

een techniek die de diffusie van water visualiseert in het volledige lichaam. Whole body DWI werd 

reeds gebruikt in studies voor het opsporen van metastasen. [18] Een andere niet- invasieve techniek is 

de arterial spin labeling (ASL) die het mogelijk maakt om de perfusie na te gaan zonder het gebruik 

van contrastmiddelen. Een studie toonde aan dat het gebruik van ASL in combinatie met DWI 

vroegtijdig de therapierespons kan bepalen. [27] 

 

In de toekomst is verder onderzoek noodzakelijk om te bepalen welke combinatie van onderzoeken 

ideaal is voor de aanpak van multipel myeloom en MGUS. 
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Addendum: lijst met afkortingen 
 
ADC     Apparent Diffusion Coefficient (mm²/s) 

ASL     Arterial Spin Labeling 

CRP     C-Reactive Protein 

DCE-MRI    Dynamic Contrast Enhanced – Magnetic Resonance Imaging 

DWI     Diffusion Weighted Imaging 

EPD     Elektronisch Patiënten Dossier 

EPI     Echo Planar Imaging 

FISH     Fluorescent In Situ Hybridisation 

FLC     Free Light Chain 

GUSTA    Gentse Universitaire Samenwerking via Telecommunicatie 

     met Artsen 

Ig     Immunoglobuline 

IGF     Insulin-like Growth Factor 

IL-6     Interleukine-6 

ISS     International Staging System 

LDH     Lactaat dehydrogenase 

MGUS     Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance 

MM     Multipel Myeloom 

MRI     Magnetic Resonance Imaging 

PET-CT    Positron Emission Tomography-Computed Tomography 

RANKL    Receptor Activator of Nuclear factor Kappa B Ligand 

ROC     Receiver Operating Characteristic 

ROI     Region Of Interest  

VEGF     Vascular Endothelial Growth Factor    

WB-MRI    Whole body Magnetic Resonance Imaging 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


