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Nederlandse samenvatting 

Beroerte ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen is 
onderbroken of sterk verminderd, hersenweefsel is dan beroofd van zuurstof en 
voedingsstoffen wat leidt tot weefselbeschadiging en neurologische disfunctie. Het is de 
tweede meest voorkomende oorzaak van de dood en de belangrijkste oorzaak van 
volwassen gehandicapten in de wereld. Beroerte kan het gevolg zijn van een 
hersenbloeding of een herseninfarct. Een herseninfarct is een ischemische beroerte en 
bepaalt ongeveer 80% van alle beroertes. Een ischemische beroerte komt door vorming 
van bloedstolsels in een bloedvat in de  hersenen of in een bloedvat naar de hersenen toe. 
De middelste cerebrale slagader (MCA) is in de meeste gevallen betrokken bij de beroerte. 
De processen die leiden tot hersenschade na een beroerte zijn complex en beslaan veel 
biochemische routes. Veel medicijnen die voorkomen dat hersencellen sterven hebben 
goed gewerkt in (dier)modellen van een beroerte. Echter, wanneer deze geneesmiddelen 
werden gegeven aan patiënten met een acute beroerte, waren ze niet succesvol. Er is 
behoefte aan nieuwe therapieën aangezien de enig bekende effectieve therapie, d.w.z. 
revascularisatie van de geblokkeerde cerebralis media, hoogstens 15% van patiënten met 
een ischemische beroerte dient. De aanvang van trombolyse in het midden van de jaren 
1990 heeft een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van de behandeling van acute 
ischemische beroerte. Het doel van systemische of lokale toediening van trombolytica of 
endovasculaire technieken is het afbreken van de trombus/embolieën die de 
bloedaanvoer naar het hersenweefsel onderbreken. De trombolytische techniek die in 
eerste instantie wordt gebruikt is systemische (intraveneuze) trombolyse maar kan echter 
grote problemen opleveren met betrekking tot de werkzaamheid, veiligheid en 
toepasbaarheid. Niet alleen contraindicaties zoals een voorgeschiedenis van intracraniale 
bloeding en recente operatie sluiten het gebruik uit, maar ook het optreden van 
hemorragische transformatie van het ischemische gebied kan de ischemische schade 
verergeren en zelfs leiden tot slechtere functionele uitkomst. De aanpak van intra-
arteriële trombolyse wordt momenteel als meer geschikt beschouwd. Intra-arteriële 
therapie bestaat in principe uit de ontbinding van stolsels, ofwel met lokaal geleverde 
trombolytica dan wel met behulp van mechanische apparaten. Hoewel intraveneuze 
trombolyse met recombinant weefsel plasminogeen activator (rtPA, Actilyse®) de enige 
specifieke farmacologische reperfusie therapie is voor acute ischemische beroerte (AIS) 
die bewezen effectief is en door de FDA goedgekeurd is, heeft het een smalle 
therapeutische breedte. Het therapeutisch venster van 3 uur na het begin van de 
symptomen is onlangs uitgebreid in Europa tot 4,5 uur na de gunstige resultaten van de 
ECASS III trial (European Cooperative Acute Stroke Study). Studies zijn nu gericht op een 
verdere uitbreiding van het tijdvenster dan 4,5 uur. Ondanks de klinische effectiviteit komt 
slechts een minderheid van de patiënten in aanmerking voor intraveneuze trombolyse 
vanwege het beperkte therapeutische venster en verschillende contraindicaties. Vanwege 
de complexe onderliggende mechanismen bij beroerte is het effect van een 
therapeutische interventie moeilijk te voorspellen. Hierdoor zijn er verscheidene 
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preklinische modellen ontwikkeld en aangepast om de klinische situatie na te bootsen om 
de ontwikkeling van effectieve therapeutische middelen mogelijk te maken en om de 
bestaande translationele blokkade te overwinnen.  

In hoofdstuk 1 schetsen we de lasten en recente terminologie van een beroerte in het 
algemeen. Bovendien worden pathofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen 
aan ischemische beroerte en huidige behandeling strategieën beoordeeld. Om sommige 
onderliggende mechanismen na te bootsen, zijn preklinische modellen van ischemische 
beroerte al meer dan 30 jaar opgesteld met name in knaagdieren (ratten en muizen). 
Huidige modellen zijn gericht op de inductie van voorbijgaande aard en/of permanente 
cerebrale ischemie met gebruik van verschillende benaderingen zoals bloedstolsel/micro-
macrosphere injectie, silicium gecoate tip filamenten en craniectomy-gebaseerde (via 
verwijdereing van een deel van de schedel) electrocoagulatie van relevante hersen 
slagaders. In hoofdstuk 1 worden deze methoden geschetst met een primaire focus op de 
filament gebaseerde aanpak en de relevante wijzigingen. Terwijl een grote hoeveelheid 
literatuur aanzienlijk therapeutisch succes heeft aangetoond van veel interventiesin 
experimentele modellen, heeft de vertaling van deze fundamentele onderzoeksresultaten 
helaas geleid tot ontmoedigende resultaten in klinische studies. Vandaar dat het 
ontwikkelen van de juiste pre-klinische modellen en hun optimalisatie nodig is om betere 
vertaling te verzekeren. 

De studies in dit proefschrift kunnen grofweg worden verdeeld in twee delen. In het 
eerste deel van het proefschrift inhoofdstukken 2 en 3, introduceren we een model in een 
knaagdier met focale cerebrale ischemie via occlusie van de MCA als een instrument om 
nieuwe therapieën te bestuderen. Dit model maakt gebruik van een cryogene MRI 
(magnetic resonance imaging) spoel (geoptimaliseerd en ontwikkeld door de afdeling 
Computer Assisted Clinical Medicine, Mannheim) om weefsel kalium (K+) niveau te meten. 
In hoofdstuk 2, hebben we het huidige permanente focale cerebrale ischemie model 
bewerkt met behulp van een intravasculaire filament aanpak in de rat met het doel om de 
overleving aanzienlijk te verbeteren. Om dit te bereiken, ontworpen we opnieuw de 
silicium coating om een bowling pin-vormige filament tip te creëren. We demonstreren 
dat deze tip nog steeds leidt tot een sterk infarct met bijbehorende hersenen zwelling. 
Deze methode is, in tegenstelling tot eerdere benaderingen, veel beter beperkt is tot de 
bloedvoorziening aan het hersenweefsel door de MCA en behoudt collaterale 
bloedvoorziening via de arteria cerebralis posterior. De modificatie van de tip resulteerde 
niet alleen in verbetering van de overleving, maar ook in vertraagde groei van het infarct. 
Deze functies lijken dus meer op die van kwaadaardige MCA beroerte zoals aangetroffen 
in de klinische setting. Hiermee hebben we duseen model neergezet met een acceptabele 
sterfte om mechanismen te bestuderen die ten grondslag liggen aan vertraagde celdood 
en om effectiviteit van nieuwe experimentele drugs eb cel gebaseerde therapie te 
onderzoeken. In hoofdstuk 3 hebben we met succes gebruik gemaakt van de nieuwe 
afsluitende tip om elektrolyt veranderingen in de vroege fase van focale ischemie te 
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bestuderen. We gebruikten een cryogene oppervlak resonator met een basis van een 
koper die afgekoeld werd door vloeibare stikstof tot 77 oK (-196 °C) met behulp van een 
speciaal gemaakte cryostaat huisvesting om het 39K signaal van rat weefsel te meten van 
gezonde hersenen en hersenen getroffen door beroerte met een 9.4 Tesla MRI. Deze 
cryogene spoel had een verbeterde signaal-ruisverhouding (SNR) ten opzichte van de 
meting verkregen bij kamertemperatuur (met een factor 2.7 ± 0.2). Bovendien werd het 
39K signaal in de geïnfarceerde hemisfeer van de rattenhersenen verminderd met 
ongeveer 75% bij 77 oK vergeleken met 40% reductie bij 300 oK (27 °C) ten opzichte van de 
contralaterale hemisfeer, wat wijst op de verbeterde signaaldetectie bij 77 oK. De 
verbeterde beoordeling van ionische onbalans die optreedt bij ischemische beroerte kan 
eventueel worden gebruikt om de progressie van ischemische schade te bestuderen in 
combinatie met andere X-kernen imaging (zoals natrium-MRI) in toekomstige studies. 

In het tweede deel van het proefschrift hebben we de neuroprotectieve eigenschappen 
van nieuwe therapeutische middelen getest in knaagdier modellen van ischemische 
beroerte en in een in vitro model van microglia letsel. In hoofdstuk 4 evalueerden we het 
effect van een groeifactor, pigment epitheel-derived growth factor (PEDF), op ischemische 
schade en zwelling van de hersenen in een voorbijgaand ischemische beroerte model met 
seriële MRI beoordeling. PEDF verminderde significant de vorming het ischemische laesie 
volume en oedeem. Bovendien, in hoofdstuk 5, werd waargenomen dat de nieuwe 
chromanol gebaseerde verbinding SUL121 ischemische schade in een focaal cerebrale 
ischemie model beperkt, tevens endogene H2S synthetiserende enzymen, met name CBS, 
doet toenemen en de systemische vasculaire functie verbetert zoals bestudeerd in de 
aorta. Tenslotte laten we in hoofdstuk 6 zien dat exogeen toegediende dopamine 
hypothermie-opwarming geïnduceerd letsel vermindert in gekweekte muizen microglia 
(BV2) cellen. Deze vermindering in letsel leek af te hangen van een dopamine D1-receptor-
gemedieerde activatie van de cAMP cascade en opregulatie van de niveaus van H2S 
synthetiserende enzymen, CBS en 3-MST. 

Samen vormen deze studies een overzicht van de succesvolle modellen van cerebrale 
ischemie in vivo, welke de ontwikkeling mogelijk maakte van een niet-invasief beeldvormd 
hulpmiddel voor de geassocieerde ionische onbalans (verbeterd 39K signaal via een 
cryogene spoel) en de ontwikkeling van een nieuw occlusie filament wat een succesvol 
model heeft gegenereerd voor permanente ischemie die kwaadaardige beroerte 
vertegenwoordigt. Verder onderzochten we potentiële therapeutische middelen (PEDF, 
SUL121) voor hun vermeende neuroprotectieve eigenschappen en beschreven we een 
beschermend effect van dopamine in een in vitro model van hypothermie-opwarming 
geïnduceerdeschade met betrekking tot zijn eigenschap om de expressie van belangrijke 
H2S synthetiserende enzymen te behouden. 

 




