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SAMENVATTING G 
Inn dit proefschrift wordt het onderzoek beschreven van een nieuwe 
applicatiee van een al langer bestaande MRI techniek. W.T. Dixon heeft de 
basiss van de techniek, two-point chemical shift imaging, al beschreven in 
19844 als een op spectroscopie gebaseerde beeldvormende techniek (simpel 
spectroscopiee imaging) [1]. Deze Dixon techniek is gebaseerd op het 
fase-verschill  tussen water en vet. Conventionele kwalitatieve MRI plaatjes 
zijnn samengesteld uit de som van het signaal van water en vet, terwijl 
middelss de Dixon techniek de individuele bijdrage van water en vet aan 
hett MRI signaal kan worden gescheiden. 

Inn het Academisch Medisch Centrum (AMC) is een speciale aandacht voor 
hett ziektebeeld "de neuropatische voet". Hoewel de belangrijkste oorzaak 
hiervann wereldwijd de ziekte diabetes mellitus is, is in het AMC lepra, M. 
Hansen,, eveneens een belangrijke veroorzaker van neuropatische voet 
pathologie.. Wanneer er sprake is van een gecompliceerde neuropatische 
voet,, klinisch verdacht voor ontsteking, wordt er regelmatig MRI 
onderzoekk verricht. Tijdens dit MRI onderzoek dienen in ieder geval 
sequentiess vervaardigd te worden met goede onderdrukking van het vet 
signaall  (vetsuppressie) na intraveneuze contrasttoediening Op deze 
manierr dient een laaggradige chronische osteomyelitis te worden 
uitgeslotenn [2-4]. Vanuit de literatuur is bekend dat een goede, homogene 
onderdrukkingg van het vet signaal lastig is, met name in de periferie van 
dee extremiteiten (handen en voeten) [5,6]. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven betreffende het gebruik van 
two-pointt Dixon chemical shift imaging als vetsuppressie techniek. Er 
werdenn 31 opeenvolgende patiënten, verdacht voor beenmergpathologie in 
dee extremiteiten, met deze techniek geëvalueerd. De techniek bestaat uit 
tweee MRI series, Tl in-fase en uit-fase. Een potentieel probleem is het 
bewegenn van de patiënt tussen de twee series, met als gevolg falen van de 
techniek.. Tijdens de studie werd vooral gelet op de frequentie van 
voorkomenn van deze bewegingsartefacten, de homogeniteit van de 
vetsuppressiee en de mogelijkheid deze techniek in het standaard MRI 
protocoll  op te nemen. Er werd een homogene uniforme vetsuppressie 
gevondenn in alle 64 studies (100%). Slechts in één studie (2%) was sprake 
vann beweging tussen de twee series, zodanig dat er geen goede evaluatie 
konn plaatsvinden. Geconcludeerd werd dat de two-point Dixon chemical 
shiftt imaging techniek een betrouwbare, gemakkelijk klinisch te 
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gebruikenn vetsuppressie techniek is met prima vetsuppressie in handen 
enn voeten. 

Dee patiënten in het AMC met neuropatische voeten en hieraan 
gerelateerdee complicaties bestaan voor een belangrijk deel uit patiënten 
mett lepra. De MRI literatuur over gecompliceerde neuropatische voeten 
mett verdenking op osteomyelitis beschrijft voornamelijk patiënten met 
diabetess mellitus; er bestaat nauwelijks literatuur over MRI bij lepra 
patiëntenn met een gecompliceerde neuropatische voet [2-4,7-13]. 
Hoofdstukk 3 is voor zover bekend het eerste MRI onderzoek over de 
neuropatischee lepravoet. Bij tien patiënten met een neuropatische 
lepravoet,, zonder complicaties, klinisch onverdacht, werd een MRI 
vervaardigdd met de Dixon-techniek als vetsuppressie techniek. Op deze 
manierr werd een uitgangssituatie verkregen van afwijkingen die aanwezig 
kunnenn zijn bij de ongecompliceerde neuropatische lepravoet. Bij de 
meerderheidd van de patiënten werden MRI afwijkingen gevonden, voor 
90%% gelokaliseerd in of rondom de grote teen (MTP 1). Een opvallende 
bevindingg was de aantasting of onderbreking van het subcutane vet 
plantairr van het kopje van os metatarsale 1. Vanuit de diabetes literatuur 
iss bekend dat deze veranderingen van het subcutane vet kunnen bestaan 
uitt bloeding en/of fibrose [14,15]. Vanuit de diabetes literatuur wordt 
verondersteldd dat deze veranderingen het voorstadium zijn van de 
ontwikkelingg van een ulcus. Deze gedachte lijk t ook aannemelijk in de 
leprapopulatie.. Middels MRI kunnen wellicht risicogebieden voor het 
ontstaann van ulcera worden gedefinieerd bij patiënten die klinisch 
onverdachtt zijn. Dit kan klinisch handelen beïnvloeden, bijvoorbeeld in 
hett kader van preventie. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt het klinische probleem, dat de aanleiding is 
geweestt voor het ontstaan van dit onderzoek, beschreven. Een warme voet 
bijj  een lepra patiënt met een lang bestaande neuropathie is klinisch 
verdachtt voor infectie. Osteomyelitis dient te worden uitgesloten. Het 
lichamelijkk onderzoek is hiervoor niet specifiek genoeg. 
Bijj  12 patiënten met lepra, klinisch verdacht voor osteomyelitis in een 
gecompliceerdee neuropatische voet zijn in totaal 18 MRFs gemaakt. De 
algemeenn geldende primaire MRI criteria om osteomyelitis te 
diagnosticerenn (laag signaal op TI-gewogen plaatjes, hoog signaal op 

- 6 55 -



Chapterr 6 

T2-gewogenn en (T)STIR of vetsuppressie plaatjes en aankleuring na 
intraveneuzee contrast toediening) [2-4,7-13] waren aanwezig in 17 van de 
188 MRI onderzoeken. De secundaire MRI criteria, eerder beschreven bij 
patiëntenn met diabetes, bestaan uit de aanwezigheid van een ulcus, 
cellulitis,, onderbreking van de cortex van het bot, een fistelkanaal of een 
abces.. Deze criteria waren 100% aanwezig in de onderzochte populatie. 
Dezee MRI bevindingen zijn vergeleken met de gouden standaard, te weten 
eenn positieve botkweek en/of histopathologic Indien de gouden standaard 
niett aanwezig of niet conclusief was, werd de klinische uitkomst na 6 
maandenn follow-up als gouden standaard beschouwd. Hiermee vergeleken 
wass er overeenstemming met de MRI gegevens in 17 van de 18 MRI's. 
Geconcludeerdd werd dat de bekende primaire MRI criteria, zoals bekend 
vann diabetes, adequaat gebruikt kunnen worden bij de evaluatie van lepra 
MRI'ss ter detectie van osteomyelitis. De secundaire criteria lijken bij lepra 
niett van aanvullende waarde. 

DISCUSSIEE EN TOEKOMSTIG ONDERZOEK 
Inn dit proefschrift zijn verschillende MRI studies besproken welke 
vervaardigdd zijn in neuropatische voeten van leprapatiënten. In deze 
populatiee zijn er naar onze mening geen eerdere MRI onderzoeken 
gepubliceerd.. De geëxploreerde vetsuppressie techniek, two-point Dixon 
chemicall  shift imaging, zorgt voor een homogene vetsuppressie in het 
gehelee beeld. Het wordt in het standaard MRI protocol voor neuropatische 
voetenn gebruikt, wanneer intraveneus contrast wordt gegeven en 
homogenee vetsuppressie essentieel is. Een beperking van de techniek is 
hett feit dat het geen standaard sequentie is en dat postprocessing 
noodzakelijkk is. 
Naastt het separeren van vet en water voor kwalitatieve doeleinden heeft 
dee Dixon techniek de mogelijkheid om kwantitatieve vet en water 
informatiee te verschaffen. Deze eigenschap is uitgebreid beschreven in het 
anderee deel van dit proefschrift, betreffende M. Gaucher, echter kan ook 
vann waarde zijn bij patiënten met neuropatische voeten. Een belangrijk 
klinischh probleem in deze populatie is de ontwikkeling van klauwtenen. 
Dezee deformatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door functieverlies van 
dee intrinsieke spieren in de voorvoet. Dit is geanalyseerd middels het 
metenn van het volume van de intrinsieke musculatuur gebruikmakend 
vann MRI beelden. Gedacht wordt dat het volumeverlies van de spier, met 
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vettigee degeneratie gerelateerd is aan het ontstaan van klauwtenen [16]. 
Wanneerr nu de Dixon techniek de vet- en waterfractie van deze spieren 
kann leveren, kunnen spieren, die macroscopisch kwalitatief intact lijken, 
kwantitatieff  worden geëvalueerd en kan eventueel verlaging van de 
waterfractiee worden vastgesteld. Wellicht dat dit het voorstadium is van 
functieverlies,, met later het ontstaan van vettige degeneratie. Op deze 
manierr zouden voeten die het risico lopen klauwtenen te ontwikkelen 
eerderr kunnen worden opgespoord. De analyse van de klauwtenen en de 
mogelijkee rol hierin voor de Dixon techniek wordt momenteel onderzocht 
inn een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Interne Geneeskunde 
enn Radiologie van het AMC. 
Eenn andere eigenschap van de Dixon techniek is de verkregen uit-fase 
TI-gewogenn serie. In een regulier (in-fase) TI-gewogen MRI beeld dragen 
vett en water beiden bij aan het MRI signaal. In de uit-fase series dragen 
vett en water in tegengestelde richting bij aan het MRI signaal. Dat wil 
zeggenn dat in die gebieden waar evenveel water als vet aanwezig is, het 
signaall  zal uitdoven. Daarom representeren laag signaal gebieden in het 
beenmergg in deze Tl uit-fase beelden zones waarin evenveel vet als water 
aanwezigg zal zijn. Vaak wordt er een scherpe demarcatie gezien tussen 
dezee gebieden en de gezonde, hoog signaal beenmerg gebieden. Na 
toedieningg van intraveneus contrast kan er in deze zones aan kleuring 
plaatsvinden.. Deze observaties zijn in het verleden gedaan, echter de 
klinischee relevantie ervan is nog niet onderzocht. Een vergelijkende studie 
waarinn de verschillende MRI sequenties, (T)STIR, Dixon vet-suppressie, 
T2-gewogenn vet-suppressie en Dixon uit-fase, met elkaar worden 
vergelekenn kan hier een antwoord op geven. 

Ditt proefschrift beschrijft Nederlandse data van leprapatiënten met 
neuropatischee voeten zonder complicaties en zonder klachten. Geponeerd 
werdd dat de middels MRI waargenomen veranderingen in het plantaire 
vet,, juist onder het MTP 1 gewricht, een voorstadium kunnen zijn van de 
ontwikkelingg van ulceraties [14,15]. Indien het lichamelijk onderzoek 
wordtt geïntensiveerd kunnen de op MRI afwijkende gebieden wellicht ook 
opp de polikliniek of in het veld worden gedetecteerd. 
Dee tweede groep die geanalyseerd is, betreft Nederlandse leprapatiënten 
mett lang bestaande gecompliceerde neuropatische voeten met klinische 
verdenkingg op osteomyelitis. 
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Hierinn zijn MRI afwijkingen gevonden die wijzen op osteomyelitis zowel 
aann de mediale zijde van de voet als (meer frequent) aan de laterale zijde 
vann de voet. Er is dus een duidelijk verschil: MRI afwijkingen mediaal 
(MAPP 1) bij de ongecompliceerde neuropatische voet, versus vooral 
lateraall  bij de gecompliceerde neuropatische voet. De populatie die nog 
niett is beschreven, betreft leprapatiënten met lang bestaande 
neuropatischee voet, met thans een ulcus of cellulitis, zonder klinische 
verdenkingg op osteomyelitis. Wat zijn de MRI afwijkingen bij deze 
patiënten?? Welke delen van de voet, mediaal of lateraal, zijn in 
meerderheidd betrokken? Indien ook deze populatie middels MRI kan 
wordenn geëvalueerd, zal er een nagenoeg volledig beeld verkregen zijn van 
dee afwijkingen die aanwezig kunnen zijn bij neuropatische lepra voeten. 
Omm dit te bewerkstelligen werken we momenteel samen met het Institute 
Oswaldoo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazilië. 

Dee studie van de ongecompliceerde neuropatische voet, beschreven in 
hoofdstukk 3, leverde opvallende onverwachte resultaten. De aantasting 
vann het plantaire subcutane vet, en dan vooral de plaats, mediaal, was 
eenn nieuwe bevinding. Dit gaf aanleiding tot een nadere evaluatie van de 
biomechanicaa van neuropatische voeten bij patiënten met lepra. Er is 
hieroverr nauwelijks literatuur te vinden. Slechts een paar auteurs hebben 
hieroverr geschreven [ 17-20]. Zij concludeerden dat de veranderde 
biomechanicaa van de neuropatische voet van invloed kan zijn op de 
statuss van het plantaire vet, met als gevolg het ontstaan van bloedingen 
enn fibrose subcutaan. Een en ander zou als voorstadium voor ulceratie 
kunnenn worden beschouwd. Voordat geconcludeerd kan worden dat de 
MRII  afwijkingen welke door ons beschreven zijn, een risico dan wel 
voorstadiumm zijn voor het ontstaan van ulceraties, dient een grotere 
populatiee onderzocht te worden. De gevonden afwijkingen in de populatie 
mett langer bestaande neuropatische voet, met name de betrokkenheid 
vann de laterale voet in de helft van de patiënten, suggereert een 
(ver)ander(d)ee biomechanica in de twee groepen. Er is echter ook zeer 
weinigg literatuur over de biomechanica in gecompliceerde neuropatische 
lepraa voeten. Volgens Brandsma zou de functie van het enkel gewricht 
vann invloed zijn op de verandering van de biomechanica tijdens het lopen 
[21]. . 
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Ditt kan een reden zijn voor de verschillen in distributie van MRI 
afwijkingenn in de beschreven twee groepen. Met is interessant om de 
analysee van "het lopen" in de verschillende groepen te verrichten. Op deze 
manierr kan er meer informatie verkregen worden over de verdeling van de 
belastingg in de voet tijdens het lopen. Wanneer deze informatie gekoppeld 
wordtt aan de functie van het enkel gewricht en de bevindingen van 
vervaardigdd MRI onderzoek, kan de biomechanica van de verschillende 
groepenn wellicht beter begrepen worden. Waarschijnlijk wordt op deze 
manierr meer informatie verkregen over gebieden van hogere belasting, 
waarr een ulcus zich zou kunnen ontwikkelen. Eventueel kan dit leiden tot 
eenn betere preventie. 
Inn de westerse wereld wordt het ziektebeeld van de neuropatische voet 
voorall  gezien bij patiënten met diabetes mellitus. Bij diabetes is vaak 
sprakee van een combinatie van neuropathie en (micro-)angiopathie, terwijl 
bijj  lepra bijna altijd sprake is van een "pure" neuropatische voet. In het 
AMCC worden beide populaties gezien, een zeldzame combinatie. Het is van 
belangg een vergelijkende MRI studie te verrichten tussen de twee groepen, 
gerichtt op de aard en de verdeling van de MRI afwijkingen. Deze studie 
dientt dan gekoppeld te worden aan een biomechanische analyse en dient 
tee worden verricht in ongecompliceerde en gecompliceerde neuropatische 
voeten. . 

MRII  bij leprapatiënten met neuropatische voeten is waardevol. Bij 
patiëntenn met een niet gecompliceerde neuropatische voet zijn middels 
MRII  afwijkingen gevonden, waarvan gedacht wordt dat deze het 
voorstadiumm zijn van een ulcus. In gecompliceerde neuropatische voeten 
verdachtt voor osteomyelitis werd de aanwezigheid en uitbreiding van de 
infectiee zowel in het beenmerg als in de weke delen gedemonstreerd. 
Middelss de two-point Dixon chemical shift imaging techniek kan een 
homogenee vetsuppressie verkregen worden in het gehele veld. De 
potentiëlee waarde van de kwaliteiten van de techniek, met name de 
uit-fasee sequentie en de kwantitatieve vet-water meting lijken 
veelbelovendd en zullen deel uitmaken van verder wetenschappelijk 
onderzoek. . 
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