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Chapterr 10 

SAMENVATTING G 
Inn dit proefschrift worden de resultaten beschreven van het 
wetenschappelijkk onderzoek met betrekking tot de beenmerg invasie bij de 
ziektee van Gaucher. Het beschreven onderzoek werd voornamelijk verricht 
inn het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam, dat fungeert 
alss een nationaal referentie centrum voor de ziekte van Gaucher. 
Nadatt duidelijk werd dat onder enzym-therapie (EST) verbetering optrad 
vann de organomegalie en de cytopenie, werd de aandacht gericht op het 
skelet.. De betrokkenheid van het skelet bij de ziekte van Gaucher behelst 
tweee verschillende structuren, te weten bot en beenmerg. Aangenomen 
wordtt dat er door progressieve infiltratie van het beenmerg met 
Gaucher-macrofagenn uiteindelijk structurele afwijkingen van het skelet 
kunnenn optreden. Gevolgen kunnen zijn het optreden van botinfarcten en 
avasculairee necrose uiteindelijk leidend tot het plaatsen van een 
gewrichtt s pro the se. Dit onderscheid tussen bot en beenmerg is van 
klinischh belang omdat beide structuren op een verschillende wijze zullen 
responderenn op EST. De geobserveerde en beschreven trage respons van 
hett skelet op EST wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de 
structurelee botveranderingen zijn gekozen om respons op therapie te 
evalueren.. Het valt echter niet te verwachten dat deze structurele 
veranderingenn (snel) zullen en kunnen responderen. 

Dixonn quantitative chemical shift imaging (Dixon QCSI) is eerder 
beschrevenn als een kwantitatieve beeldvormende techniek ter evaluatie 
vann het beenmerg [1-3], Middels deze techniek kan de hoeveelheid vet in 
hett beenmerg worden vastgesteld, door bepaling van de vetfractie. Evenzo 
kann de mate van invasie van het beenmerg met Gaucher-cellen 
gedetecteerdd worden, omdat de vetfractie (triglyceridefractie) verlaagd is 
tenn gevolge van de invasie. In dit proefschrift worden de ervaringen met 
betrekkingg tot de analyse van de kracht, grenzen en beperkingen van deze 
Dixonn QCSI techniek in patiënten met Gaucher besproken. Verder worden 
alternatievenn geëxploreerd. 
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Inn de eerste drie hoofdstukken worden de huidige technieken beschreven 
mett betrekking tot het in kaart brengen van aantasting van het skelet bij 
dee ziekte van Gaucher in onbehandelde patiënten. Speciale aandacht is er 
voorr Dixon QCSI. Deze Dixon techniek is niet standaard aanwezig op MRI 
apparaten.. Vandaar dat het eerste onderzoek zich richt op de 
implementatiee van deze techniek. 
Inn hoofdstuk 2 wordt de studie beschreven waarin de 
reproduceerbaarheidd van de Dixon QCSI techniek, waarmee de vetfractie 
{F}{F} wordt bepaald, is geëvalueerd. In 16 gezonde volwassen proefpersonen 
werdd de F/m de lumbale wervelkolom (wervels L3-L5) gemeten. In dezelfde 
vrijwilliger ss werd de Ff op verschillende dagen gemeten (herhaalde 
meting).. Daarnaast werd de invloed van verschillende bediener-
afhankelijkeafhankelijke variabelen onderzocht, met name het (re-)positioneren van 
hett meetvlak en het vaststellen van de regions-of-interest (ROTs) waarin 
dee Fr wordt berekend onderzocht. De gemiddelde /y was 0.37 (SD 0,08). 
Dee invloed van deze parameters op de bepaling van de Ff bleek zeer 
gering.. Er werd geen significant verschil gevonden in de Ff op 
verscheidenee niveaus (L3-5), noch was er een significant verschil tussen 
tweee onderzoekers in het tekenen van de contour van de ROL 
Geconcludeerdd werd dat Dixon QCSI een krachtige modaliteit is om op 
eenn niet invasieve, zeer reproduceerbare wijze het vetgehalte in het axiale 
beenmergg te kwantificeren. Wanneer dezelfde persoon in verloop van de 
tijdd wordt gemeten, heeft de methode een zeer goede reproduceerbaarheid. 
Daaromm wordt aanbevolen deze methode te incorporeren in protocollen 
mett betrekking tot de evaluatie van het rode (axiale) beenmerg. 

Inn hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
radiologischee modaliteiten die beschikbaar zijn om de aantasting van het 
skelett door de ziekte van Gaucher te evalueren. Dit hoofdstuk is een 
weergavee van een internationale ronde tafel discussie die plaats vond in 
Triestee (Italië) in april 2001. Hieraan werd deelgenomen door zowel 
Europesee als Amerikaanse Gaucher onderzoekers. In de vorm van 
verschillendee presentaties werd een overzicht verkregen van de 
verscheidenheidd aan radiologische modaliteiten die worden gebruikt. 
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Hierinn bleek sprake van een opmerkelijke variatie die verklaard kon 
wordenn door praktische overwegingen als beschikbaarheid en kosten. 
Geconcludeerdd werd dat MRI de radiologische modaliteit van keuze is om 
zowell  beenmerg invasie als aanwezigheid en uitgebreidheid van 
complicatiess te detecteren. Zowel conventionele radiologie als CT scanning 
dienenn hiervoor niet gebruikt te worden. 
Hett blijf t een discussiepunt welke plek in het beenmerg middels MRI dient 
tee worden geëvalueerd, axiaal (centraal) of perifeer. Zowel de Amerikaanse 
groepp van Terk als de Duitse groep van Poll richtten zich op het perifere 
beenmergg [4-6], Dit in schril contrast tot de literatuur van de groep uit 
Bostonn [1,3, 7-9], waarin het axiale beenmerg is gekozen. Hiervoor werd 
gekozenn omdat het axiale beenmerg bij elke patiënt met Gaucher cellen in 
dee Boston populatie was geïnfiltreerd. De Nederlandse onderzoeksgroep 
(Gaucherr Instituut Nederland, GIN) evalueert vanaf het begin het axiale 
beenmergg conform de groep uit Boston, tevens gesteund door literatuur 
gegevenss betreffende hematologische maligniteit. In deze literatuur wordt 
eenn centrifugale distributie beschreven, waarbij het axiale beenmerg 
eerderr is aangedaan dan het perifere beenmerg [10]. Echter, het feit dat 
conventionelee MRI niet kwantitatief is, werd als belangrijk nadeel 
beschouwd.. Geconcludeerd werd dat Dixon QCSI waarschijnlijk de meest 
sensitievee techniek is om beenmerg invasie te kwantificeren. Echter de 
beperktee beschikbaarheid van deze techniek wordt beschouwd als een 
belangrijkk nadeel. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de relatie tussen de vetfractie Ff en klinisch 
relevantee criteria voor skelet invasie, te weten het voorkomen van 
chronischee botpijn, bot crises, avasculaire necrosis, pathologische 
fracturenn en uiteindelijk de noodzaak tot het plaatsen van een 
gewrichtsprothese,, beschreven. In 30 onbehandelde patiënten met de 
ziektee van Gaucher werd de Ff bepaald. Dit werd gerelateerd aan de Ft-van 
gezondee vrijwilliger s (uit hoofdstuk 2). Voorts werd de relatie tussen de 
aan-- en afwezigheid van botcomplicaties en de Ff onderzocht. Bij 
patiëntenn met de ziekte van Gaucher bedroeg de vetfractie waarden 
tussenn 0.08-0.40, een significant lager getal dan de vetfractie in de 
gezondee populatie (0.27-0.55, JCKO.001). Bot complicaties traden op bij 
patiëntenn met een Ff < 0.23. Middels het verrichten van een univariate 
logistischee regressie analyse werd berekend dat voor elke afname in F, van 
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0.11 het risico van het ontwikkelen van botcomplicaties toeneemt met 
85%.. Geconcludeerd werd dat er een duidelijke relatie was tussen de 
hoogtee van de Fr berekend met Dixon QCSI en de ontwikkeling van 
botcomplicaties;; de Ff kan beschouwd worden als klinisch bruikbare en 
belangrijkee parameter. De waarde van /}met betrekking tot het klinisch 
beleidd kan alleen middels een longitudinale studie worden bevestigd. 
Patiëntenn met de ziekte van Gaucher dienen regelmatig onderzocht te 
wordenn met betrekking tot beenmerg uitbreiding en Dixon QCSI is 
hiervoorr een goede modaliteit. 

Dee volgende twee hoofdstukken behandelen de monitoring van bot en 
beenmergg respons volgend op therapie. Speciale aandacht wordt besteed 
aann de waarde van Dixon QCSI. In hoofdstuk 5 worden de resultaten 
beschrevenn van een studie waarin de waarde van Dixon QCSI als respons 
parameterr voor de geïndividualiseerde enzym-therapie (EST). In 12 
patiëntenn werd tijdens therapie de Ff bepaald. Negen patiënten zonder 
therapiee fungeerden als controlegroep. Tijdens therapie was er een 
significantee toename van Ff binnen één jaar in 11 van de 12 patiënten. Na 
4-55 jaar was er normalisatie van de vetfractie in 11 van de 12 patiënten. 
Ditt in tegenstelling tot de onbehandelde controle groep, waarin de 
vetfractiee laag bleef. Geconcludeerd werd dat er al beenmerg respons te 
detecterenn valt binnen één jaar, wanneer gebruik wordt gemaakt van 
Dixonn QCSI. Dit lijk t daarmee de modaliteit van keuze om het beenmerg 
tee evalueren tijdens EST. In onze optiek dient deze Dixon QCSI techniek 
deell  uit te maken van de periodieke (jaarlijkse) follow-up van patiënten 
mett de ziekte van Gaucher. 

Hett verslag van een tweede ronde tafel conferentie, in Trieste (Italië) april 
2001,, betreffende respons van het skelet op EST is weergegeven in 
hoofdstukk 6. Verscheidene centra in Europa en USA presenteerden hun 
dataa aangaande regionale radiologische protocollen en bijbehorende 
resultatenn met betrekking tot respons van het skelet (bot en beenmerg) bij 
behandeldee patiënten met de ziekte van Gaucher. Er bestond een grote 
variatiee in radiologische protocollen. Hoewel geen enkel protocol 
overeenstemde,, kon er wel een consensus worden bereikt over de ideale 
situatie.. Een vorm van (semi-) kwantificatie is noodzakelijk om response 
opp therapie te detecteren. 
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Verschillendee groepen analyseren andere delen van het beenmerg. 
Sommigenn analyseren het perifere beenmerg, anderen, zoals de GIN, 
richtenn zich op het axiale beenmerg. Aangenomen wordt dat het beenmerg 
compartimentt net zo snel kan responderen op EST als het viscerale 
compartiment.. Wel dient gebruik gemaakt te worden van een sensitieve 
modaliteitt ten einde deze respons te detecteren. 

Dixonn QCSI is een sensitieve techniek die beenmerg respons op EST al 
binnenn eenjaar detecteert. Echter, deze techniek is niet standaard op MR 
scannerss aanwezig en is daarom niet overal te gebruiken. Vanwege deze 
beperkingg is er veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van 
alternatieven,, welke wereldwijd makkelijk te implementeren zijn. 
Hoofdstukk 7 en hoofdstuk 8 hebben betrekking op de ontwikkeling van 
potentiëlee alternatieven. Het eerste alternatief dat wordt besproken, in 
hoofdstukk 7 is de vertebra-disc-ratio (VDR). Dit is het quotiënt van de 
grijswaardenn van corpus L3 en gezonde discus intervertebralis L3-4, 
gemetenn op TI-gewogen opnames. De VDR werd bepaald in 3 groepen 
patiënten,, te weten patiënten met de ziekte van Gaucher zonder 
behandeling,, patiënten met de ziekte van Gaucher met EST en patiënten 
vann wie een MRI van de wervelkolom werd vervaardigd, zonder dat er 
sprakee was van een beenmergaandoening (fungeert als controlegroep). De 
VDRR in de controle groep was 1.9  0.3, welke significant verschilde van 
dee VDR in de twee groepen met patiënten met de ziekte van Gaucher. 
Verderr werd er een goede correlatie met QCSI gevonden. Geconcludeerd 
konn worden dat VDR een bruikbaar alternatief is voor Dixon QCSI. In 
hoofdstukk 8 wordt een tweede alternatief onderzocht. De bone marrow 
burdenn score (BMB) is het eerste semi-kwantitatieve scorings systeem, 
waarinn zowel het axiale als perifere beenmerg zijn geïncludeerd. Twee 
radiologenn zonder ervaring met de ziekte van Gaucher beoordeelden de 
MRI'ss separaat volgens een nieuw ontwikkeld scoringssysteem (BMB). Een 
goede,, significante correlatie werd gevonden tussen de twee beoordelaars. 
Verderr was een zeer goede intra observer variatie en een goede 
significantee correlatie met de vetfractie gemeten middels Dixon QCSI. Ook 
konn respons op therapie worden vastgesteld, echter minder snel dan met 
Dixonn QCSI. Als opvallende bevinding werd vastgesteld dat het axiale 
beenmergg meer respons liet zien op therapie dan het perifere beenmerg. 
Geconcludeerdd werd dat BMB een goed alternatief is voor Dixon QCSI. 
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DISCUSSIEE EN TOEKOMSTIG ONDERZOEK 
Inn dit proefschrift wordt beschreven dat kwantitatieve MRI middels Dixon 
QCSII  een klinisch belangrijke techniek is met directe klinische 
consequenties.. De techniek is zeer reproduceerbaar, gerelateerd aan het 
voorkomenn van belangrijke klinische bot complicaties en in staat om de 
responss op EST te detecteren binnen één jaar. In de klinische follow-up 
vann patiënten met de ziekte van Gaucher is deze techniek in het AMC 
uitermatee belangrijk. 
Dee belangrijkste beperking van de techniek, namelijk de beperkte 
beschikbaarheidd wereldwijd, werd besproken. Een andere beperking is het 
feitt dat voor het postprocessen van de geacquireerde MRI data de input 
vann een fysicus essentieel is. Het zou van veel waarde zijn wanneer deze 
postprocessingg volledig geautomatiseerd kan verlopen. 
Inn het AMC werden twee alternatieven voor Dixon QCSI ontwikkeld, VDR 
enn BMB. Beide technieken tonen een goede correlatie met de vetfractie en 
zijnn in staat beenmerg respons op therapie vast te stellen. Voorst zijn 
beidee technieken makkelijk te gebruiken op standaard hardware en 
softwaree van de gangbare MRI apparaten. Maar welk alternatief is het 
beste?? Hoewel deze vraag uitermate gerechtvaardigd is, kan hij op grond 
vann onze resultaten niet expliciet beantwoord worden. Onze follow-up 
dataa zijn hiervoor te beperkt. Echter een theoretische discussie valt wel te 
voeren.. Als voordeel van de VDR kan worden beschouwd het feit dat een 
puree kwantitatieve meting plaatsvindt. Verder kan deze VDR bepaling op 
elkk standaard MRI apparaat door een getrainde radiologisch laborant 
geschieden.. Een nadeel kan zijn dat er een nieuwe variabele is 
geïntroduceerd,, de discus intervertebralis. Bekend is namelijk dat de 
samenstellingg van deze discus intervertebralis beïnvloed kan worden door 
externee factoren, zoals leeftijd en diurnale variatie [11-13], Een sterk punt 
vann het tweede alternatief, de BMB, lijk t de inclusie van zowel het axiale 
alss perifere beenmerg. Hoewel onze BMB resultaten laten zien dat er 
duidelijkk meer respons van beenmerg op EST zichtbaar is in het axiale 
skelet,, werd bij een klein aantal patiënten meer response gezien in het 
periferee beenmerg. Verder zal de inclusie in het periodieke MRI protocol 
vann de risicogebieden voor ontwikkeling van botinfarcten of avasculaire 
necrosiss de behandelende clinici geruststellen. Al met al zijn er meer 
gegevenss noodzakelijk om een duidelijk wetenschappelijk gefundeerde 
uitspraakk mogelijk te maken omtrent het te prefereren alternatief. Een 
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manierr om op korte termijn meer data te verkrijgen is het opzetten van 
eenn internationale MRI database van patiënten met de ziekte van Gaucher 
overr de hele wereld. Deze MRI data kunnen dan zowel qua VDR als BMB 
wordenn geëvalueerd en een adequate statistische analyse kan geschieden. 
Eenn andere manier om de beperkte beschikbaarheid op te lossen is de 
beschikbaarheidd vergroten. Theoretisch is het voor de betrokken 
farmaceutischee bedrijven mogelijk een of meerdere fysici met ervaring in 
Dixonn QCSI te leveren voor implementatie- en trainingsdoeleinden. Op 
dezee manier kan in meerdere landen waar patiënten met de ziekte van 
Gaucherr behandeld worden ook het beenmerg adequaat worden 
gecontroleerdd middels het vervaardigen van een jaarlijkse vetfractie. 

Eenn groep bij wie Dixon QCSI momenteel nog niet goed genoeg is getest en 
daaromm nog niet als klinische parameter kan worden ingezet, is de 
populatiee van kinderen en adolescenten. Vanwege het feit dat de 
hoeveelheidd rood cellulair beenmerg zeer variabel is in de genoemde 
populatiee en vanwege het feit dat dit rode beenmerg omgekeerd evenredig 
iss met de hoeveelheid vet in het beenmerg beïnvloedt het rode beenmerg 
directt de gemeten vetfractie. Er kan dus slecht gedifferentieerd worden 
tussenn rood cellulair beenmerg en Gaucher cel infiltratie. Het zal zeer 
waardevoll  zijn om QCSI data te vergaren van kinderen en adolescenten 
zonderr Gaucher. Op deze manier kan een controle groep per leeftijd 
wordenn vervaardigd. Dit zal de beenmergbeoordeling aanzienlijk 
vergemakkelijken.. Alleen op deze manier kan dit compartiment in deze 
jongee populatie adequaat gecontroleerd worden. De praktische 
uitvoerbaarheidd zal echter niet gemakkelijk zijn. 

Middelss Dixon QCSI kan een grote hoeveelheid axiaal beenmerg op een 
niett invasieve wijze worden geanalyseerd. De kans op artefacten, zoals 
gezienn kan worden in het geval van een niet representatieve punctie is 
verwaarloosbaar.. Daarom is deze techniek in potentie van waarde bij 
anderee beenmergaandoeningen. In voortgaande samenwerking met de 
afdelingg hematologie is een protocol opgesteld waarbij het aanslaan van 
eenn beenmergtransplantatie zal worden geëvalueerd middels Dixon QCSI. 
Detectiee van aanslaan van therapie op non invasieve manier, sneller dan 
middelss onderzoek van het perifere bloed zal prognostisch van groot 
belangg kunnen zijn [14-21). 
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Hett niet-invasieve karak ter van Dixon QCSI is een kracht ige eigenschap, 
w a a r v ann met n a me bij de eva lua t ie van k i n d e r en met 
beenmergafwijkingenn veel voordeel te verwachten kan zijn. Om eventueel 
zonderr beenmergpunct ie de respons op therapie te detecteren bij 
bijvoorbeeldd een maligne ziekte in het beenmerg zou een aanwinst 
betekenen.. Aangezien in een longitudinale follow-up de pat iënt zijn eigen 
controlee zal zijn, is een da tabase van vetfractie getallen niet noodzakelijk 
omm respons op therapie te detecteren, echter wel wenselijk. 
Hoewell  de waarde van Dixon QCSI uitgebreid is onderzocht en beschreven 
inn dit proefschrift bij volwassen pat iënten met de ziekte van Gaucher, kan 
dezee techniek voor vele indicaties waardevol zijn. Het onderzoek zal 
voortgaan. . 
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