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9.3 Nederlandse Samenvatting

In deze algemene discussie worden als eerste de hoofdbevindingen besproken van
de studies opgenomen in dit proefschrift die uitgevoerd zijn om de pathofysiologie van
Myoclonus-Dystonie (M-D) verder te doorgronden. Myoclonis-Dystonie is een speci-
fiek subtype van dystonie, een neuroligisch stoornis die in ongeveer 0.37 procent [213]

van de bevolking voorkomt. Het is nog steeds onduidelijk is waar de symptomen van-
daan komen. Mensen met Myoclonus-Dystonie lijden voornamelijk aan oncontroleer-
bare bewegingen van de armen en benen. De oorzaak van de stoornis wordt veron-
dersteld in het centrale zenuwstelsel te zetelen, in zowel dieper gelegen hersenkernen
belangrijk voor beweging (de zogenaamde basale ganglia) en in de motor-gebieden in
de cortex. Beeldvorming van deze gebieden is lastig omdat mensen met Myoclonis-
Dystonie moeilijk stil kunnen liggen, een absolute vereiste voor beeldvorming van de
activiteit van het brein. De grootste uitdaging in dit proefschrift, is geweest om tegeli-
jktijdige metingen van de spieren, gemeten met electromyografie (EMG) en metingen
in hersenactiviteit, gemeten met functionele Magnetische Resonantie Beeldvorming
(Imaging in het Engels; MRI) te integreren, Door deze metingen te integreren kan
activatie toch betrouwbaar gemeten worden, ondanks de ongecontroleerde bewegin-
gen van de patienten .We vervolgen de discussie dan ook met een bespreking van de
problemen die zich voordoen bij het opzetten van onderzoek waarbij gebruikt gemaakt
wordt van meerdere beeldvormende meet-technieken, ook wel ‘multimodale’ metin-
gen genaamd. Als laatste worden suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek
naar zowel de pathofysiologie van M-D, alsmede naar verdere ontwikkelingen bij mul-
timodale beeldvormings-methoden.

Pathofysiologie

De pathofysiologie van Myoclonis-Dystonie is in dit proefschrift onderzocht met een
combinatie van normale (uni-modale) en multimodale methoden. Ten eerste vallen hi-
eronder electroencephalografie (EEG: om activatie verschillen net onder de schedel
te meten) samen met electromyografie (EMG; om veranderingen in spierspanning te
meten) en een “pols-perturbator”, een apparaat om te meten tijdens bepaalde mecha-
nische verstoringen aan de pols met een robot-arm) (in het Engels wrist manipulator,
WM), ten tweede diffusie tensor beeldverwerking (DTI, om de witte stof banen, de
connecties tussen hersengebieden, in het brein te visualiseren) samen met ‘voxel-
based morphometry’ (VBM, om de grijze stof, grof genomen de neuronen, in het
brein te meten) en ten derde en laatste simultane EEG met functionele magnetische
resonantie beeldverwerking (fMRI, om ook activatie in dieper gelegen kernen van het
brein te meten). De pathofysiologische mechanismen zijn onderverdeeld in vier cat-
egorieen: verlies van inhibitie (waardoor bewegings-instructies vanuit de hersenen
naar de spieren toe onvoldoende worden afgeremd), defecten in sensorimotorische
integratie (waardoor informatie vanuit de de tastzin/balans onvoldoende wordt ge-
bruikt om bewegingen te sturen), maladaptieve plasticiteit (dit heeft te maken ver-
storing van het aanpassingsvermogen van de hersenen, iets wat normaal gesproken
continue aanwezig is), en (locatie van) myoclonus (in patienten met M-D is het nog
steeds niet bekend waar de myoclonus vandaan komt).
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Verlies van inhibitie

In hoofdstuk 2 hebben we het verlies van het inhibitie mechanisme onderzocht op
corticaal en sub-corticaal niveau, gebruikmakend van functionele MRI en een cogni-
tieve inhibitie taak, een taak waarbij mensen snel achter elkaar op een knop moeten
drukken aan de hand van instructies (i.e., de letter X en Y) op een beeldscherm, en
waarbij er zgn. ‘lok-trials’ op onvoorspelbare momenten worden aangeboden waarbij
de proefpersoon opeens zijn normale respons (drukken op een knop) moet afstop-
pen; deze taak is zo opgezet dat dit maar in ongeveer de helft van de gevallen goed
gaat. Patienten met M-D lieten ten opzichte van gezonde controles een verhoogde
blood-oxygenatie afhankelijk signaal (BOLD) in de insula en in de motor cortex zien
gedurende het inhiberen (afstoppen) van de normale respons; dit terwijl de uitvoer-
ing van de inhibitie taak qua prestatie niet anders was dan van de controles. Een
verhoogde activatie in deze gebieden suggereert een continue hyperactiviteit van het
motor systeem in M-D patienten. Deze activiteit kan worden gekoppeld aan een en-
erzijds verminderde efficiency van motor gebieden, waardoor M-D patienten relatief
meer moeite moeten doen om te taak naar behoren uit te voeren (bij een complexere
taak zou de prestatie ook dalen), of anderzijds juist aan een verstoring in de afregeling
van motor gebieden waardoor deze voortdurend niet goed genoeg afgeremd worden.

Sensorimotorische koppeling/integratie

In hoofdstuk 3 is onderzocht, of er een defect is in de sensorimotorische koppeling
in M-D patienten. Hiermee wordt bedoeld dat sensorische informatie van balans en
gevoelssensoren in de huid door het motorisch systeem gebruikt wordt om beweg-
ingen te plannen en sturen, en hier zit een versturing in. We hebben onderzocht
of defect verklaard kan worden door een resonantie, een soort losgeslagen oncon-
troleerbare activatie van het motorische systeem en het sensorische systeem. Dit
kan mogelijk gekoppeld worden aan de abnormale activiteit in het motor systeem in
dystonie. In mensen met dystonie (en in M-D), als er met EMG electroden twee ‘dy-
stone’ spieren worden gemeten, is er een EMG-EMG coherentie vinden; dit is een
abnormale syncrone activiteit die in beide spieren voorkomt; in gezonde controles is
deze afwezig. Deze gemeenschappelijke motorische drive in de EMG-EMG coher-
enties, hebben we genomen als uitkomstmaat om te kijken of onze polsperturbatie-
manipulaties effect hadden. Deze polsperturbaties bestonden uit trillingen aange-
bracht aan de pols met een polstperturbator. We gaan er hierbij vanuit dat het systeem
dat trillingen waarneemt in verbinding staat met het systeem dat bewegingen voor-
bereid en controleert. Tijdens de manipulaties hebben we bij patienten en controles
gekeken of de manipulaties met de polstperturbator een effect hadden op de EMG-
EMG coherentie en dus de dystonie. De hypothese was dat de frequentie die nor-
maal gevonden wordt EMG-EMG coherentie metingen tussen 3-7 Hz in M-D patien-
ten geinterpreteerd kan worden als de resonantie frequentie tussen het sensorische
en het motorische systeemOmdat het kenmerkend is voor gekoppelde systemen dat
de resonantie frequentie opgeschoven kan worden door een input van buitenaf, zou
het in dit geval mogelijk moeten zijn om met externe motorische manipulaties aan de
pols met de juiste frequenties deze coherentie tussen 3-7 Hz op te schuiven naar een
hogere/lagere frequentie. De uitkomst van deze studie was dat in M-D patienten de
dystone motor drive in frequentie niet op te schuiven. Een andere uitkomstmaat was
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dat de mechanische verstoringen zelf ook EMG-EMG coherenties veroorzaakten in
de gezonde deelnemers, en niet in patienten met M-D. Deze bevinding duidt erop dat
de dystonie in M-D niet een direct gevolg is van een defect in sensorimotorische kop-
peling, maar meer gerelateerd is aan een centrale generator. Wanneer sprake zou
zijn van problemen in de sensomotorisch koppeling, zou namelijk verwacht worden
de frequentie van de gemeenschappelijke motorische drive wel (licht) op te schuiven
zou zijn, bijvoorbeeld van 3-7 Hz naar lager (2-6) of hoger (4-8).

Maladaptieve plasticiteit

Maladaptieve plasticiteit is in twee studies onderzocht bij M-D patienten. In de eerste
studie (hoofdstuk 4) hebben we met een VBM-techniek onderzocht of M-D patien-
ten ten opzichte van controles macrostructureel een groter grijze stof volume hebben
in het motorisch systeem, en ook of dit volume van de grijze stof overeenkomt met
de klinische last (gemeten met de Burke-Fahn-Marsden dystonie beoordelingsschaal
(BFMDRS) in M-D patienten. We vonden dat M-D patienten ten opzichte van gezonde
controles geen groter volume, maar wel een sterke correlatie tussen de klinische
last en grijze stof volumes in de basale hersenkernen; te weten de linker en rechter
putamina, d.w.z. dat mensen die meer dystonie hadden ook een groter relatief vol-
ume hadden in deze hersengebieden. In de tweede studie (in hoofdstuk 5) hebben
we gekeken of veranderingen te detecteren zijn in microstructuur en macrostructuur
van de witte stof (zenuwbanen) in patienten met M-D. Macrostructureel hebben we dit
gedaan door te kijken naar veranderingen in het volume van de witte stof met VBM,
en microstructureel door te kijken naar de fractionele anisotropie (FA) en gemiddelde
diffusie (MeanD), twee uitkomstmaten van DTI die iets zeggen over de integriteit en
dus over het vermogen om signalen snel door het brein te transporteren. In de witte
stof in het hersengebied van de hersenstam vlak onder de thalamus, dat de sub-
stantia nigra, nucleus ruber en de subthalamische kernen bevat, werd meer volume
in M-D patienten waargenomen dan in gezonde controles. Tegelijkertijd werd een
afgenomen diffusiegraad gezien. Deze veranderingen impliceren veranderingen in
celmembraanegenschappen van neuronen en dichtere concentratie van zenuwba-
nen in dit gebied.

Myoclonus

Om te zien welke hersengebieden betrokken zijn bij myoclonus, hebben we in een
geselecteerde groep patienten van 12 M-D patienten een simultane EMG-fMRI met-
ing verricht, waarbij het EMG werd gebruikt om de myoclonus (de shelle schokkende
bewegingen) op te sporen en fMRI om te kijken welke hersengebieden een BOLD
activiteit lieten zien die op het moment dat de myoclonus plaatsvond (hoofdstuk 7).
Hierbij moesten eerst een aantal technische complicaties worden opgelost zoals be-
wegingen in de scanner en het opnemen van een electrofysiologisch signaal in de
MRI scanner (zie hoofdstuk 6). Door de hoge en verschuivende magneetsterkte die
eigen zijn aan een MRI scanner, worden de electrofysiologische metingen ernstig ver-
stoord, verstoringen die verwijderd moeten worden, voordat het EMG signaal gebruikt
kan worden voor analyse De hoofdbevinding van deze studie is dat myoclonus in M-D
is geassocieerd met BOLD activatie in het contralaterale deel van de sub-thalamische
kern en beiderzijds de ondersteunende motor hersengebieden (Supplementary Motor
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Area).

Multimodale Meettechnieken

De mogelijkheid om met verschillende modaliteiten simultaan te meten en daarmee
informatie van verschillende meetinstrumenten met elkaar in verbinding te brengen
heeft ten opzichte van afzonderlijke metingen extra informatie en mogelijkheden met
zich meegebracht voor het onderzoek in M-D. Drie van zulke multimodale metingen
zijn verricht in dit werk: (1) gecombineerde electromyografie (EMG) en electroen-
cephalografie (EEG) met een polsperturbator (WM), (2) diffusie tensor imaging (DTI)
gecombineerd met voxel-based morphometry (VBM), en (3) Electromografie (EMG)
gecombineerd met functionele magnetische resonantie imaging (fMRI). Vooral deze
laatste combinatie vereist speciale aandacht, omdat bewegingen in de scanner een
groot effect kunnen hebben op de signalen en daarmee ook de resultaten van het
experiment. Deze laatste meting is uitvoerig behandeld in hoofdstukken 6 en 7,
en stelde ons in staat om de hersengebieden te bepalen die betrokken zijn bij my-
oclonieen, iets wat niet eerder uitgevoerd is in een klinische populatie.

Gecombineerd EMG en EMG met een polsperturbator (WM)

Het gebruik van externe perturbaties met een polsperturbator biedt de mogelijkheid
om de manipulaties op een exacte manier vorm te geven. Deze manipulatie kan ge-
bruikt worden om de gevoeligheid van metingen met EEG en EMG vast te stellen. Een
bevinding van de polsperturbator studie (hoofdstuk 3) die duidt op een hogere gevoe-
ligheid is de coherenties tussen de motorcortex en de dystone spieren (EEG-EMG
coherenties). In eerdere studies in dezelfde patientengroep is deze coherentie wel
onderzocht maar deze bleek niet sterk genoeg, en daardoor niet gerapporteerd [65]. In
de hier beschreven studie hebben we zeer specifieke manipulaties toegediend met de
polsperturbator, waarbij de frequentie overeenkwam met de frequentiepieken tussen
3-7 Hz, de marker van dystonie (de abnormale spierspanning) in M-D. Hierdoor was
het mogelijk om de verschillen tussen patienten en gezonde controles bloot te leggen.

Gecombineerd DTI met VBM

Het gecombineerd gebruik van DTI met VBM (hoofdstuk 5) leverde de mogelijkheid op
om zowel macroscopisch (volumeverschillen met VBM) als microscopisch (diffusie-
eigenschappen met DTI) onderzoek te doen bij M-D patienten. Om ervoor te zorgen
dat de beeldpunten van DTI en VBM precies samenvallen hebben we een speci-
aal algoritme, DARTEL genaamd, gebruikt om de beelden te normaliseren naar een
standaard (gemiddeld) brein [11;10], een methode die beter werkt dan de standaard
methode voor sub-corticale gebieden [104]. We hebben deze normalisatie, die nor-
maal gesproken alleen voor de VBM data werd gebruikt, ook toegepast op de DTI
data. Hoewel dit wel tot de mogelijkheden behoorde in de rekenmethodes, waren een
aanstal extra stappen nodig om het voor DTI data op te zetten.
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Gecombineerd EMG-fMRI

Om onze EMG-fMRI experimenten te doen hebben we als eerste het EMG moeten
opschonen van de meetfouten die door de MRI scanner veroorzaakt worden, ook wel
artefacten genaamd. De gebruikelijke methode is een‘ template-gebaseerde’ meth-
ode die de eigenschap dat het MRI scan-artefact een bijna perfecte repetitie heeft als
een mal gebruikt; dit maakt het mogelijk om een gemiddelde artefact template (mal)
te construeren die het MRI artefact voor het grootste deel weghaalt [164]. Onze eerste
tests lieten zien dat EEG artefact reductie methoden niet voldoende het artefact op-
schoont dat veroorzaakt is door de scanner om vervolgens de myoclonus in het EMG
te detecteren. Dit kwam vooral omdat het MRI scan-artefact heel sterk kan veran-
deren tijdens de bewegingen in de scanner, en de standaard EEG methoden hielden
hiermee niet genoeg rekening. We hebben daarom een eigen MRI artefact reductie
methode ontwikkeld,speciaal voor het toepassen van EMG in de MRI scanner. Deze
methode houdt veel beter rekening met plotselinge veranderingen in het artefact, en
heeft ook een beter artefact correctie bij frequenties tot aan ca. 200 Hz, wat hoger is
dan de gangbare hoogste frequentie die nodig is voor het EEG (ca. 40 Hz). De arte-
fact reductie methode is echter niet voor het EEG te gebruiken omdat het EEG een in-
trinsiek ander signaal is dan het EMG en daarmee andere vereisten voor opschoning
met zich meebrengt. In hoofdstuk 6 hebben we de nieuwe artefact reductie-methode
geevalueerd door het EMG tijdens het scannen te beoordelen bij drie gesimuleerde
bewegingsstoornissen: dystonie, schokken (myoclonus) en tremor. Hier kwam uit dat
met de nieuwe methode (fMRI Artefact Reduction for Motion (FARM)), het EMG in
de scanner veel meer leek op het normale EMG buiten de scanner dan wanneer er
een normale EEG-gebaseerde artefact reductie zou worden gebruikt. Met de nieuwe
methode hebben we myoclonieen in het EMG kunnen opsporen (zie hoofdstuk 7),
waardoor nu voor het eerst is aangetoond dat myoclonieen hun oorsprong vinden in
de diepe kersenkernen.

Suggesties voor toekomstig onderzoek

Pathofysiologie

Ongeacht de nieuw verkregen inzichten is er nog steeds meer onderzoek nodig naar
de pathofysiologie in M-D. Bij afwezigheid van een genetische mutatie is het meer
waarschijnlijk dat de symptomen in M-D door verschillende oorzaken zouden kun-
nen worden gegenereerd. Door strenger te selecteren op symptomen bij het includ-
eren van patienten in een studie en dus de studie-populatie homogenerwordt, zouden
meer specifiekere en eenduidigere resultaten gerapporteerd kunnen worden. Een an-
dere suggestie is dat patienten met M-D al vanaf kindertijd gevolgd zouden moeten
worden. Omdat de symptomen van M-D al vanaf jongs af aan beginnen en zich voor-
namelijk ontwikkelen in de pubertijd om daarna tijdens volwassenheid min of meer
constant te blijven, zou het goed zijn om een groep M-D patienten al vanaf jonge
leeftijd te volgen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze aandoening.
Verder is het nuttig om naast de myoclonus, ook de dystonie met EMG-fMRI te onder-
zoeken om te kijken of de hersengebieden van continue spierspanning (dystonie) een
overlap hebben met de hersengebieden van de plotselinge schokken (myoclonus).
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Methoden

Een verhoging van de resolutie van MRI scans zou een toegevoegde waarde hebben
in het onderzoek naar M-D, omdat er dan meer locaal in plaats van globaal gemeten
kan worden. Een 7 Tesla scanne vergeleken met de doorgaans gebruikte 3 dan-
wel 1.5 Tesla, biedt deze mogelijkheid. Een andere toegevoegde waarde zou zijn
als er met de structurele MRI imaging de weefseleigenschappen, zoals T1 en T2
relaxatietijden en magnetische transfer-ratio [93;215], zouden worden bepaald. Dit zijn
materiaaleigenschappen die zeggen over de locale magnetische eigenschappen van
de hersenmaterie; en omdat ze per beeldpunt bepaald kunnen worden, zijn hier ook
hersenplaatjes mee te maken. Dit heeft ten eerste het voordeel dat het beter mogelijk
is om de hersenstam te zien op MRI scans dan nu mogelijk is [94], en met deze nieuwe
maten zouden ook nieuwe soorten abnormaliteiten ontdekt kunnen worden die een
voorspellende waarde hebben voor wie er wel en wie er niet ziek is of zou kunnen
worden. Bovendien zou het ook nuttig zijn voor de vergelijkbaarheid van onderzoek
tussen verschillende MRI scanners, omdat er een intrinsieke eigenschap van de grijze
en witte stof worden bepaald, welke in principe hetzelfde zou moeten zijn tussen ver-
schillende scanners. Een derde verbetering is het vormen van een beter model van
de BOLD respons specifiek voor sub-corticale gebieden; dit zou voornamelijk stud-
ies waarbij kortstondige gebeurtenissen worden gemeten ten goede komen, zoals de
myoclonus-studie in hoofdstuk 7.

Conclusie

De ontwikkeling van nieuwe en multimodale meettechnieken, waarvan de MRI arte-
fact reductie en aspect is, is een onderzoeksgebieden dat op zichzelf staat. Deze
wordt wel altijd gedreven door een combinatie van neurowetenschappelijk klinische
vraagstellingen en ook technische vraagstellingen in een multidisciplinair team. Om
huidige neurowetenschappelijke vragen te beantwoorden zijn er daarom verschillende
benaderingen noodzakelijk; zowel de signaal analytische benadering van de fysicus
evenals de meer klinische en doelgerichte benadering van een neurowetenschapper
of arts. Deze samenwerking kan lastig zijn voor beide partijen, omdat beide groepen
buiten hun comfort-zone moeten stappen om verder te komen; de clinicus moet zich
opeens technisch gaan ontwikkelen, terwijl de fysicus zich moet gaan verdiepen in de
medische kennis en denkwijze.




