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Andere uitkomstmaten voor ziekteprogressie  
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Een Franse onderzoeksgroep heeft onderzocht of de atrofie (vermindering van omvang van 
weefsel)van het cervicale en thoracale deel van het ruggenmerg een relevante voorspeller is 
voor de ziekteprogressie bij ALS. Daarvoor werden MRI’s gemaakt van de beide delen van 
het ruggenmerg en werd onderzocht of er een verband bestond tussen de gemeten atrofie en 
de ziekteprogressie, gemeten met de ALSFRS-R. Aan de eerste meting deden 29 patiënten 
met ALS mee, na gemiddeld 11 maanden deden 14 patiënten aan de tweede meting mee. De 
analyses van de data lieten zien dat er een verband is tussen de veranderingen in het cervicale 
deel van het ruggenmerg, gemeten met de MRI, en de veranderingen in de scores op de ‘arm-
items’ van de ALSFRS-R. Dit suggereert dat de atrofie in het ruggenmerg geassocieerd is met 
functionele veranderingen in de loop van de tijd. Grotere onderzoeken zijn nodig om dit 
resultaat te onderschrijven. De onderzoekers zien mogelijkheden om in de toekomst metingen 
met MRI van de atrofie van het ruggenmerg te gebruiken als een maat voor voorspellen van 
de ziekteprogressie bij ALS.  

Een internationale onderzoeksgroep bestaande uit onderzoekers uit Zwitserland, de VS en 
Portugal heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van MUNIX (motor unit number index) als 
uitkomstmaat voor ziekteprogressie bij ALS. MUNIX is een methode om met oppervlakte 
elektroden de grootte van de motorunits en het aantal motorunits te meten. Motorunits bestaan 
uit zenuwcellen en spiervezels die zorgen voor de aansturing van de spieren. 31 patiënten met 
ALS werden gedurende 12 maanden elke 3 maanden gemeten. Daarvoor werden een aantal 
spieren van de minst aangedane arm/hand gemeten. Uit de meetresultaten bleek dat de 
achteruitgang in MUNIX scores veel groter was dan de achteruitgang op de ALSFRS-R. Dit 
duidt erop dat het afsterven van motorunits al vast te stellen is met MUNIX wanneer de 
functionele achteruitgang nog niet zichtbaar is. De methode is betrouwbaar en het meten duurt 
3 tot 5 minuten per spier. De onderzoekers concluderen dat deze methode bruikbaar is bij 
grotere onderzoeken.  

Creatinine is een afbraakproduct in de spieren dat door het lichaam geproduceerd wordt en in 
het bloed gemeten kan worden. In Amerika heeft een onderzoeksgroep onderzocht of het 
niveau van creatinine verband houden met de levensverwachting van patiënten met ALS. Ook 
heeft men onderzocht of er een verband bestaat tussen creatinine en het verloop op de 
ALSFRS-R en het verloop in de FVC, een maat voor de longfunctie.  

De onderzoekers vonden een verband tussen creatinine niveau’s en de scores op de ALSFRS-
R bij aanvang van het onderzoek. Een lager creatinine niveau bij aanvang van het onderzoek 
zou duiden op een kortere overlevingsduur. Verder onderzoek naar de rol van creatinine 
niveau’s als uitkomstmaat bij ALS is nodig. 

 


