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Slaap en cognitieve functie bij multiple 
sclerose

Bron: Braley TJ, Kratz AL, Kaplish N, Chervin RD. 
Sleep and cognitive function in multiple sclerosis. Sleep 
2016;39:1525-33.

Door: dr. W.C.T.M. Pijpers, neuroloog, Centrum 
voor Slaapgeneeskunde, Kempenhaeghe, Heeze

Samenvatting: In deze studie werd de relatie tussen 
cognitief functioneren en de mate van obstructieveslaap
apneu (OSA) onderzocht bij patiënten met multiple scle
rose (MS). In het MScentrum van de Universiteit van 
Michigan werden in de periode tussen augustus 2013 en 
december 2014 MSpatiënten die tijdens een reguliere 
afspraak vragen hadden over hun slaap of cognitie, door
verwezen naar de onderzoekers. Uiteindelijk ondergingen 
38 patiënten met de diagnose MS voor MS specifieke cog
nitieve testen (Minimal Assessment of Cognitive Func
tion in MS; MACFIMS) en een klinische polysomnografie 
(PSG) gedurende 1 nacht. Het merendeel van de patiën
ten had relapsingremitting MS (65,8%). Op het moment 
van deelname kreeg de helft van hen een ziektemodifice
rende behandeling. Er werd gecorrigeerd voor leeftijd, 
opleidingsniveau en depressie. 
De resultaten laten zien dat bij patiënten met MS OSA en 
slaapverstoringen (gedefinieerd aan de hand van polysom
nografische bevindingen) significant geassocieerd zijn met 
verminderde executieve functies, aandacht en afgenomen 
verwerkingssnelheid, visueel, verbaal en werkgeheugen. 
De 'arousal index', als maat voor slaapfragmentatie, en de 
totale slaaptijd verklaarden respectievelijk 18 en 27% van 
de variantie in cognitief functioneren. De ernst van het 
apneubeeld, uitgedrukt in de zuurstof (O2) desaturatie
index (ODI), de laagste O2saturatiewaarde en in mindere 
mate de ‘respiratory disturbance index’ (RDI; bestaande 
uit het aantal apneus, hypopneus en ‘respiratory effort rela
ted arousals’ (RERA’s) per uur slaap), verklaarden tussen 
de 12 en 23% van de variantie in cognitief functioneren.  
Als slaapstoornissen deze impact hebben op het cognitief 
functioneren bij MSpatiënten, dan zou effectieve behan
deling ervan mogelijk positieve effecten kunnen hebben 
op zowel het cognitief functioneren, als op de kwaliteit 
van leven van deze patiënten. 

Commentaar: Dit is de eerste studie die door middel 
van gevalideerde testen (MACFIMS en PSG) probeert 
een verband aan te tonen tussen cognitieve stoornissen bij 
patiënten met MS en de mate van OSA en slaapverstoring. 
Verbanden tussen OSA en cognitie werden eerder aange

toond bij patiënten met OSA, zonder MS. Bij een deel van 
deze patiënten geeft behandeling van OSA een verbete
ring van cognitie.1 
Het is bekend dat de prevalentie van slaapstoornissen bij 
patiënten met MS hoger is dan in de algemene bevolking.2 
De reden waarom OSA relatief vaak voorkomt bij patiën
ten met MS is nog altijd onduidelijk en valt niet alleen te 
verklaren op basis van plaquelokalisatie. Bij OSA blijken 
er eveneens afwijkingen te ontstaan in de cortex en de 
axonen op locaties die vergelijkbaar zijn met die van MS
patiënten met cognitieve stoornissen.3 Een ander verband 
ligt in een mogelijke overeenkomst of overlap van neuro
inflammatoire reacties die optreden bij MS en OSA. In 
geval van OSA hangen deze voornamelijk samen met de 
intermitterende hypoxie en hebben een relatie met cogni
tieve functiestoornissen.4,5 Dit wordt verder ondersteund 
door aanwijzingen dat immuunmodulerende behandelin
gen bij MS samengaan met een minder ernstig OSAbeeld 
en een verbetering van klachten van slaperigheid.6,7 
De auteurs geven aan dat de mate van slaapfragmentatie 
waarschijnlijk meer oorzaken kent dan alleen een ver
stoorde ademhaling. Hiermee is er mogelijk eveneens een 
verband tussen cognitief functioneren en overige slaap
klachten, wat wordt ondersteund door een recente studie 
van Hughes et al.8 
De overlapping tussen klachten van MS en die van slaap
problemen, zoals gebrek aan energie, cognitieve klachten, 
vermoeidheid en stemmingsklachten, kan de aanwezig
heid van slaapstoornissen maskeren. Brass, Li en Auer
bach lieten onlangs, op basis van vragenlijstonderzoek 
onder MSpatiënten, zien dat bijvoorbeeld circa 37,8% 
van hun respondenten een verhoogd risico heeft op OSA.9 
In dezelfde onderzoekspopulatie was echter slechts 4,25% 
door een arts gediagnosticeerd met slaapapneu. 

Hoewel de kwaliteit van de beschikbare literatuur betref
fende MS en slaap(stoornissen) erg wisselend is en causale 
verbanden niet kunnen worden gelegd, onderstreept 
bovenstaande het belang van aandacht voor slaapstoornis
sen bij patiënten met MS. Binnen de complexe relaties 
tussen pijnklachten, vermoeidheid, stemmingsstoornissen 
en slaap(stoornissen) liggen vermoedelijk behandelopties 
die de kwaliteit van leven bij deze patiëntenpopulatie kan 
verbeteren.
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Numient® (IPX066), de nieuwe oplos-
sing  voor parkinsonpatiënten?

Bron: Dhall R, Kreitzman DL. Advances in levodopa 
therapy for Parkinson disease: Review of RYTARY 
(carbidopa and levodopa) clinical efficacy and safety. 
Neurology 2016;86(Suppl 1):S13-S24.

Door: M.J. Overdijk, aios neurologie, MCH, Den 
Haag, en V.J.J Odekerken, neuroloog, AMC, Amster
dam.

Samenvatting: Levodopa heeft een relatief korte 
halfwaardetijd (1,5 uur) en wordt snel gemetaboliseerd. 
Dit draagt bij aan motorische responsfluctuaties: wea
ringoff en dyskinesieën leiden tot inconsistente symp
toomverlichting bij patiënten met de ziekte van 
Parkinson. Reeds bestaande preparaten met gecontro
leerde afgifte leveren weliswaar een stabielere plasma
spiegel, maar worden in de praktijk voornamelijk voor 
de nacht gebruikt, omdat het piekdosiseffect minder 
goed is en overdag het nuttigen van maaltijden de 
resorptie onvoorspelbaarder maakt. 
Het middel Rytary® (IPX066), in Europa bekend als 
Numient®, is een nieuw oraal preparaat dat bestaat uit 
levodopacarbidopa microbolletjes die zijn ontworpen 
om op te lossen met verschillende intervallen. Hierdoor 
is een snelle absorptie mogelijk met daarnaast afgifte 
van levodopa over een langere periode. Dit resulteert 
theoretisch (in tegenstelling tot de huidige preparaten 
voor gereguleerde afgifte) zowel in directe als vertraagde 
afgifte. Deze review bevat een overzicht van de IPX066
studies bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Een fase 1studie bij 24 gezonde vrijwilligers beoor
deelde de farmacokinetiek met behulp van een geran
domiseerde, singledose, openlabel, crossover 
ontwerp.1 De gemiddelde plasmaconcentratie van zowel 
levodopa als carbidopa was groter en van langere duur 

dan bij reguliere preparaten. Een aanhoudende concen
tratie >50% van de maximale plasmaconcentratie 
(Cmax) werd gedurende 1,92,5 uur langer bereikt. 
Deze studie suggereert daarmee dat er constantere con
centraties in het centraal zenuwstelsel kunnen worden 
bereikt met IPX066. 
De effecten van een vette en calorierijke maaltijd werden 
onderzocht in een tweede fase 1studie bij 28 gezonde 
vrijwilligers; deze studie had een gerandomiseerd, single
dose, openlabel, 3serie, 3behandeling, crossover ont
werp.2 Na de vette, calorierijke maaltijd werd er geen 
‘dose dumping’ gezien, wat suggereert dat er geen grote 
invloed van de maaltijd is.  
Een fase 2studie onderzocht de effecten bij 27 patiën
ten met gevorderde Parkinson met veel motorische fluc
tuaties, en met voorspelbare wearingoff waarvan ten 
minste 3 uur offtijd per dag.3 In deze gerandomiseerde, 
openlabel, crossover studie kregen patiënten IPX066 
gevolgd door reguliere preparaten of vice versa. De plas
maconcentraties bereikten in dezelfde tijd 50% van de 
Cmax; 0,78 uur bij IPX066 en 0,76 uur bij reguliere 
preparaten (p=0,90). Wel bleef de plasmaconcentratie 
van IPX066 gedurende 4 uur boven 50% van de Cmax, 
in tegenstelling tot 1,4 uur bij reguliere preparaten (p< 
0,0001).3

Vijf fase 3studies (1 in het beginstadium, 3 bij gevor
derde Parkinson, en 1 openlabel studie bij de vroege en 
gevorderde ziekte) onderzochten de veiligheid en de 
werkzaamheid van IPX066.2 Bij patiënten met gevor
derde ziekte zorgde IPX066 voor gelijkwaardige verbe
teringen in motoriek als de reguliere preparaten. Wel 
was er een significant grotere afname van de offtijd van 
ongeveer een uur per dag, zonder dat meer hinderlijke 
dyskinesie optrad.4,5 De RCT van Hauser et al. (n=471) 
toonde met IPX066, gegeven 36 keer per dag, dage
lijks een afname van 1,17 uur offtijd, in vergelijking 
met reguliere preparaten die gemiddeld 5 keer per dag 
werden toegediend.4 Dosisaanpassing van alle prepara
ten is vóór randomisatie gedaan in een openlabel 




