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De twee aandoeningen die het meest frequent met acute hersenschade gepaard gaan zijn het 
Ischemische Cerebro Vasculaire Accident  (CVA) en het traumatisch hersenletsel . Hoewel er 
reeds aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van diagnose en therapie, blijft 
verdere ontwikkeling hiervan wenselijk. Om tot een beter begrip van de pathofysiologie en 
een betere inschatting van de gevolgen van acute hersenschade te komen, is het nodig dat er 
nieuwe relevante variabelen gezocht worden. In dit proefschrift worden twee technieken 
besproken die beide gericht zijn op het verbeteren van de inzichten in de pathofysiologie en 
prognosebepaling van acute hersenschade.  

In het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
diagnostische en therapeutische fasen in de zorg voor patiënten met acute hersenschade. 
Beeldvorming is zeer waardevol, maar ook tijdrovend. Het belang van een gemakkelijk 
toepasbare diagnostische marker wordt benadrukt. Daarnaast is er behoefte aan een 
monitoring instrument en aan variabelen voor het inschatten van de prognose. Na de acute 
fase is het wenselijk cognitieve defecten accuraat te kwantificeren. Het S-100 eiwit, een glia-
cel marker, en Neuron Specifiek Enolase en N-Acetyl-Aspartate, beide neurale markers, 
worden beschreven als serum markers van acute hersenschade. De P300 potentiaal is een 
instrument om de cognitieve restschade te kwantificeren na de acute fase.  

In Hoofdstuk 2 wordt het beloop in de tijd van serum S-100 waarden beschreven na 
traumatisch hersenletsel, CVA en Transient Ischemic Attacks (TIA). Dit blijkt voor deze drie 
aandoeningen duidelijk verschillend te zijn. Na traumatische hersenschade zijn de S-100 
waarden maximaal binnen 24 uur na het ongeval, terwijl na een CVA maximale waarden 
worden gezien 3 tot 4 dagen na het begin van de symptomen. Na een TIA zijn de S-100 
waarden weinig variabel, en nauwelijks verhoogd. Dit is compatibel met de verschillende 
pathofysiologische mechanismen na traumatische en ischemische hersenschade. Verhoogde 
S-100 waarden na een CVA zijn waarschijnlijk een uiting van reactieve gliose in de randzone 
van het infarct, terwijl na een trauma directe schade van astrocyten in combinatie met enkele 
biochemische cascades de belangrijkste mechanismen lijken te zijn. Verhoogde S-100 
waarden correleerden duidelijk met de ernst van de neurologische uitval in beide 
aandoeningen, waardoor er voor S-100 een rol in de prognose bepaling lijkt te zijn.  

In Hoofdstuk 3 worden biochemische markers gebruikt tijdens een fase 2 studie met een α-
amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate (AMPA) antagonist bij CVA patiënten. 
De patiënten die de hoogste dosering van het middel kregen, vertoonden een verslechtering 
van de neurologische symptomen. In deze groep was het serum S-100 verhoogd, terwijl dit 
voor de NSE waarden niet het geval was. Deze bevinding wordt geïnterpreteerd als een 
mogelijke selectieve glia-cel toxiciteit, hetgeen gepaard ging met een  reversibele 
neurologische dysfunctie. Dit illustreert de mogelijke rol van biochemische serum markers 
om experimentele vormen van therapie te monitoren. 
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In Hoofdstuk 4 worden biochemische markers gebruikt om reperfusie van het geoccludeerde 
vat aan te tonen bij ischemische CVA patiënten. Het blijkt dat serum S-100 waarden niet snel 
veranderen na reperfusie. Daarentegen was reperfusie duidelijk geassocieerd met een snelle 
stijging van het serum NAA. Als mogelijke verklaring voor dit fenomeen wordt voorgesteld 
dat verhoogde productie en excretie van NAA door neuronen wordt veroorzaakt door herstel 
van de energiestatus van het neuron, en voorts dient om water uit te scheiden dat zich 
intracellulair heeft geaccumuleerd tijdens ischemie. Deze methode van reperfusie-monitoring 
zou een alternatief kunnen bieden voor TCD monitoring, indien deze bevindingen kunnen 
worden gereproduceerd in een groter cohort patiënten.   
In Hoofdstuk 5 wordt een nieuwe analysemethode van de P300 potentiaal geïntroduceerd. 
Deze nieuwe methode wordt vergeleken met de conventionele analysemethode. 
Conventionele analyse gebruikt de 3 midline elektroden, terwijl bronanalyse gebruik maakt 
van topografische methoden in combinatie met dipoolmodellen. Met bronanalyse kunnen de 
overlappende P3A en P3B componenten vaker worden geïdentificeerd dan met de 
conventionele methode. Hierdoor is er een belangrijke vermindering in de variabiliteit van de 
P300 latentie in gezonde proefpersonen. Dit kan in theorie gevolgen hebben voor de klinisch 
diagnostische eigenschappen van de methode, aangezien een verminderde variabiliteit van de 
latentie zou kunnen leiden tot minder overlap tussen de latentie distributies van gezonde 
proefpersonen en patiënten.  
In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van beide P300 analyse methoden vergeleken in een 
groep gezonde proefpersonen en een groep matig tot ernstig aangedane contusio cerebri 
patiënten. Gezien de bevindingen uit Hoofdstuk 5 werd verondersteld dat middels 
bronanalyse de latentieverdelingen van proefpersonen en patiënten minder overlap zouden 
vertonen dan met de conventionele analyse, zodat een beter onderscheid kan worden gemaakt 
tussen gezonden en patiënten. Met de conventionele analyse werd in de patiëntengroep een 
vertraagde gemiddelde P300 latentie verkregen, met een afgenomen amplitudo in vergelijking 
tot de groep proefpersonen. Deze bevinding werd reeds vaak in de literatuur gerapporteerd. In 
tegenstelling tot de aanvankelijke hypothese, werd met bronanalyse geen verschil in latentie 
gevonden tussen de groepen, voor zowel de P3A als de P3B component. In 43% van de 
patiënten kon geen P3A worden geïdentificeerd, hetgeen wijst op verminderde neurale 
activiteit in gebieden die betrokken zijn bij het genereren van de P3A component. De 
conclusie is dat de vaak gerapporteerde vertraging van de P300 potentiaal in contusio cerebri 
patiënten een pseudo-vertraging is. Dit ontstaat door een amplitudoreductie van de P3A 
component, zodat de P3B component met zijn normale latentie en amplitudo de latentie van 
het P300 complex in de conventionele methode bepaalt. Dit heeft belangrijke consequenties 
voor de neuropsychologische interpretatie van een vertraagde conventionele P300 potentiaal 
bij patiënten met traumatische hersenschade. Een conventionele P300 latentie kan dus niet 
worden gebruikt om aan te tonen dat er een vertraagd stimulus verwerkingssysteem bestaat bij 
patiënten met traumatische hersenschade.  
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In Hoofdstuk 7 worden de diagnostische eigenschappen van beide P300 analysemethoden 
geanalyseerd in een groep contusio cerebri patiënten, waarbij het neuropsychologisch 
onderzoek als gouden standaard werd gebruikt. Daarnaast werden MRI gegevens 
geanalyseerd om subgroepen met verschillende pathofysiologie te identificeren. De bron 
analysemethode correleerde beter met neuropsychologische testen voor verdeelde aandacht en 
geheugen dan de conventionele methode, en bovendien waren de diagnostische 
eigenschappen beter. Er bestaat een niet-lineaire relatie tussen de ernst van de contusie en de 
bron analyse P3A amplitudo, waarbij er een trend was tot lagere P3A amplitudo’s in de minst 
aangedane groep, terwijl patiënten met aangetoond letsel op MRI gemiddeld hogere P3A 
amplitudo’s hadden. Bij verdere analyse van de MRI gegevens bleek dat mediofrontale 
schade was geassocieerd met verlaagde P3A amplitudo’s, terwijl orbitofrontale schade eerder 
gepaard ging met toegenomen P3A amplitudo’s. In de groep lichte hersenletsels bleek dat de 
“oddball” taak minder goed was uitgevoerd, wat suggereert dat psychologische factoren mede 
een rol zouden kunnen hebben gespeeld. Wanneer P300 analyse wordt gedaan in subgroepen 
van verschillende traumatische ernst gebaseerd op MRI resultaten, dan kan dit de klinische 
interpretatie en toepasbaarheid van de P300 potentiaal vergroten.  
 
Samenvattend kunnen beide diagnostische modaliteiten die in dit proefschrift worden 
besproken verder inzicht verschaffen in de pathofysiologische fenomenen gedurende en na 
acute hersenschade. Voor biochemische serum markers is er een rol als monitoring 
instrument, en een rol in het bepalen van de prognose. Voor de P300 potentiaal is er een rol in 
de diagnose en het kwantificeren van cognitieve klachten na acute hersenschade.




