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Chapter 8

Samenvatting

Een verwonding aan de onderarm waarbij een zenuw doorgesneden wordt,
heeft een grote impact op het dagelijks leven van de patiënt, omdat hierdoor
een deel van de handspieren niet meer aangestuurd kan worden en een deel
van de hand gevoelloos wordt.
Hoewel operatief herstel van de doorgesneden zenuw mogelijk is, blijft toch
meer dan 50 procent van de patiënten blij-vende zenuwuitval houden. Dit
komt omdat minuscule zenuwvezels vanaf het zenuwuiteinde dat zich het
dichtst bij het ruggenmerg bevindt moeten uitgroeien in het andere zenuwuit-
einde. Dit proces kan echter worden bemoeilijkt, bijvoorbeeld als de uitein-
den niet goed op elkaar aansluiten, of als zich tussen de uiteinden veel lit-
tekenweefsel bevindt, of als de doorbloeding in het wondgebied slecht is.
Mocht dit uitgroeien van zenuwvezels niet goed gaan, dan is het mogelijk
om een nieuwe operatie te verrichten, waarbij het littekenweefsel tussen de
zenuwuiteinden verwijderd wordt en de uiteinden opnieuw aan elkaar ge-
hecht worden. Het is bekend dat in de eerste zes maanden na het ongeval de
kans het grootste is dat een dergelijke heroperatie slaagt, omdat het zenuwuit-
einde dat zich het verste van het ruggenmerg bevindt in de loop van de tijd
langzaam door het lichaam wordt afgebroken, zodat vezels hier steeds min-
der makkelijk in kunnen groeien.
Het is dus zeer belangrijk om na de hersteloperatie te controleren of de zenuw-
vezels daadwerkelijk uitgroeien richting de spieren, om zo snel mogelijk in
te kunnen grijpen wanneer dit nodig is. De huidige methode om het uit-
groeien van de vezels te controleren, is electromyografie (EMG), waarbij elec-
troden op de zenuwen worden aangebracht en naald-electroden in de spieren
worden ingebracht. Een dergelijk EMG onderzoek is vaak pijnlijk voor de
patiënt, duurt vaak lang en de uitkomst kan beïnvloed worden door meerdere
factoren, zoals bijvoorbeeld temperatuur. Daarom is het nodig om nieuwe,
objectieve en meer patiëntvriendelijke methoden te vinden om zenuwherstel
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in de tijd te vervolgen. Het doel van het in dit proefschrift beschreven onder-
zoek is om te kijken of hiervoor magnetische resonantie (MRI) scans van de
handspieren gebruikt kunnen worden. Het is namelijk bekend dat spieren
die geen signalen meer ontvangen vanuit de hersenen, een hogere signaal-
intensiteit krijgen op de scan dan gezonde spier. Door nu die signaalinten-
siteiten van de aangedane spieren te vergelijken in de tijd en met gezonde
spieren, wordt het wellicht mogelijk om te bepalen of de spieren al weer ver-
bonden zijn met uitgegroeide zenuwvezels of dat er een blijvende blokkade
is.
In dit proefschrift is allereerst onderzocht of het meten van signaalinten-
siteiten in de gebruikte scans betrouwbaar is, door te onderzoeken of metin-
gen in calibratiebuizen met verschillende vloeistoffen over meerdere jaren
reproduceerbaar zijn. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, zodat de MRI
scans, na correctie voor een aantal invloeden, goed geschikt blijken voor
het vergelij-ken van signaalintensiteiten in de tijd (Hoofdstuk 2). Verder is
bestudeerd of de signaalintensiteit van niet-aangedane spier beïnvloed wordt
door bij-voorbeeld de zwelling die optreedt bij een wond in de onderarm,
waardoor een vertekend beeld zou kunnen optreden als de aangedane spier
wordt vergeleken met gezonde spier. Vanaf 6 maanden na het ongeval lijkt
dit geen invloed meer te hebben (Hoofdstuk 3). Vervolgens is bij patiënten
met een zenuwletsel onderzocht hoe de signaalintensiteiten van aangedane
spieren veranderen in de tijd. Het blijkt dat bij patiënten met slecht herstel
het signaal in de spier minstens een jaar verhoogd blijft, terwijl bij patiën-
ten met een goed zenuwherstel de gemeten signaalintensiteiten in de spieren
terugkeren naar een normaal niveau (Hoofdstukken 4 en 5).
De conclusie van dit onderzoek is, dat MRI-scans gebruikt kunnen worden
als nieuwe, objectieve methode om zenuwherstel te vervolgen en minstens
een jaar na het ongeval verschil laten zien tussen gezonde en aangedane
spieren.






