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SAMENVATTING

In vivo modellen zijn een belangrijk instrument bij het onderzoeken van de pathofysiolo-
gie van focale cerebrale ischemie en het testen van mogelijke behandelingen. Het ratten
arteria cerebri media occlusie (MCAo) model is een veel gebruikt model dat tijdelijke 
arteriële occlusie tijdens vasculaire operaties simuleert. Reproduceerbaarheid van het 
infarct in dit MCAo model in de rat bleek afhankelijk te zijn van de duur van afsluiting9,
anesthesie techniek39, temperatuur15, bloeddruk46, serum bloedglucose waarde38,
ras19,29 en histologische techniek. De interactie tussen deze factoren wordt geïllustreerd 
door eff ecten van de anesthesie middelen halothaan en isofl uraan39. Terwijl enerzijds 
het beschermende eff ect van narcose middelen wordt toegeschreven aan een verlaging 
van het metabolisme, veroorzaken deze middelen in hogere doseringen een toename 
van het infarct door een verlaging van de bloeddruk en dientengevolge de collaterale 
bloedstroom. Aandacht voor fysiologische parameters als hersentemperatuur, en bloed-
druk in combinatie met informatie over anesthesie techniek kan helpen de resultaten 
van experimentele hersen ischemie studies beter te interpreteren.
Experimenteel kan de ernst van hersen ischemie worden vergroot door het verlengen 
van de duur van afsluiting of door reductie van de collaterale bloedstroom. Met het 
Tamura model, een model voor focale cerebrale ischemie in de rat ontwikkelde 60% 
van de dieren na 1 uur occlusie geen corticaal infarct (hoofdstuk 2)9. Toevoeging van 
bilaterale carotis communis occlusie resulteerde in een reductie tot 25%. Verlenging van
de occlusie tijd tot 3 uur resulteerde in een infarct in 88% van de dieren (hoofdstuk 2)9.
Uiteindelijk bleek de omvang van het corticale infarct na 3 uur arteria cerebri media met
bilaterale arteria carotis communis occlusie gelijk te zijn aan de waarde gevonden voor
permanente media afsluiting (hoofdstuk 2)9. Het infarct in het media stroomgebied ver-
oorzaakte geen ernstige neurologische beperkingen41, maar bij deze techniek wordt ten 
behoeve van de craniotomie de kaak geluxeerd waardoor het proefdier na de operatie
moeilijker kan eten. De reperfusie periode werd beperkt tot 3 dagen omdat er na 7 dagen
24 % gewichtsverlies was. Reproduceerbaarheid is een groot probleem bij herseninfarct
modellen. Pogingen om deze reproduceerbaarheid te verbeteren zullen resulteren in
een reductie van het vereiste aantal proefdieren. In onze experimenten produceerde 3
uur arteria cerebri media en bilaterale arteria carotis communis occlusie een corticaal in-
farct van 83 mm3 (gemiddeld) in mannelijke Wistar ratten onder (1%) halothaan narcose 
en normocapnische, normotensieve, normoterme en normoxische omstandigheden.

Studies over de cascade van gebeurtenissen bij cerebrale ischemie hebben geresul-
teerd in de identifi catie van een glutamaat geactiveerde NMDA receptor gemedieerde 
transmembraan calcium stroom de cel in8. De activatie van calcium afhankelijke enzymen 
mediëert de verdere schadelijke eff ecten. De stikstofoxide synthase (NOS) iso-enzymen
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zijn belangrijke calcium afhankelijke enzymen34 gelokaliseerd in respectievelijk in neu-
ronen (nNOS), endotheel (eNOS) en glia cellen en macrofagen (iNOS). Het belang van de 
ontdekking van stikstofoxide als signaal overbrengend molecuul in het cardiovasculaire 
systeem werd bevestigd met een Nobelprijs in 1998. Onder pathologische omstandig-
heden zoals bij hersen ischemie wordt het NOS systeem overgeactiveerd en mediëert
stikstofoxide NMDA toxiciteit34. Omdat de halfwaarde tijd van stikstofoxide kort is zijn
directe metingen technisch moeilijk. Directe en indirecte metingen hebben piekconcen-
traties geconstateerd kort na het ontstaan van ischemie23,26. Meer indirecte aanwijzingen 
over de rol van stikstofoxide in cerebrale ischemie komen van studies met NOS remmers
en stikstofoxide donors. Het eff ect van niet iso-enzym specifi eke NOS remmers wisselt 
van beschermend tot schadelijk, waarbij het eff ect dosis afhankelijk is5. Meer consistente 
resultaten werden gevonden met iso-enzym specifi eke remmers. Aspecifi eke bijeff ecten 
van deze remmers konden worden uitgesloten als mogelijke verklaring voor de werking
door middel van studies met proefdieren waarbij dit enzym specifi ek door genetische
manipulatie was uitgeschakeld; een zogenaamde “knock-out”. Proefdieren die het nNOS 
enzym misten ontwikkelden kleinere infarcten, wat indirect de schadelijkheid van stiksto-
foxide uit in vitro studies bevestigt10. Behandeling met stikstofoxide donoren anderzijds 
kan ischemische schade reduceren in vivo als hypotensie wordt vermeden44. Directe ver-
gelijking van de eff ecten tussen NOS remmers en stikstofoxide donoren werd bemoei-
lijkt door belangrijke verschillen in de gebruikte modellen en gekozen experimentele
parameters. In een model dat ischemie simuleert gedurende tijdelijke arteriële occlusies 
bij neurovasculaire operaties werd het dosis-afhankelijke eff ect getest van twee verschil-
lende NOS remmers en twee stikstofoxide donoren. Niet selectieve NOS remmer L-NAME
reduceerde het corticale infarct volume signifi cant in de midden dosis (1.0 mg/kg) groep, 
terwijl selectieve nNOS remmer 7-NI beschermend was bij hogere dosis (10 en 100 mg/
kg). In hogere dosis verloor L-NAME zijn beschermende eff ect wat wordt toegeschreven
aan eNOS gemediëerde reductie van de collaterale bloedstroom. In vergelijking met de
controle groep reduceerde 7-NI het infarct volume met 92% (hoofdstuk 3, fi g 1) waaraan 
het sederende eff ect van 7-NI kan hebben bijgedragen. De anti-ischemische vaatver-
wijdende werking van stikstofoxide donoren werd al een eeuw geleden voor het eerst 
gerapporteerd7 voor acute coronaire syndromen en wordt tot op de dag van vandaag
gebruikt. In ons model van focale cerebrale ischemie werd een trend gezien in de rich-
ting van reductie van het infarct volume bij behandeling met stikstofoxide donoren maar 
deze reductie was niet signifi cant (hoofdstuk 3, fi g 1)

Polyamines met een stikstofoxide donerende werking reduceren ischemische schade in 
experimentele focale cerebrale ischemie33. Onder normale (fysiologische) omstandighe-
den reguleren polyamines zoals spermine, putrescine en spermidine belangrijke celfunc-
ties als Ca2+ transport 21,25 en stikstofoxide productie via NOS20 en het onschadelijk maken 
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van vrije radicalen21. De rol van polyamines in de pathofysiologie van het herseninfarct is
onduidelijk. Gereduceerde spermine concentraties werden gevonden bij experimentele
focale cerebrale ischemie31,35. Behandeling met spermine veroorzaakte een reductie van
ischemische schade in experimentele, meer globale hersen ischemie13. Om de bescher-
mende werking van het spermine deel te testen op een wijze die vergelijking met eerdere 
experimenten met NOS remmers en stikstofoxide donoren mogelijk maakt werd hetzelfde
model van 3 uur arteria cerebri media met bilaterale arteria carotis communis occlusie ge-
bruikt. Behandeling met spermine in de dosering van 10 mg/kg intraveneus resulteerde 
in een signifi cante reductie van het corticale infarct. Dit eff ect was meer uitgesproken dan
dat van de behandeling met beide stikstofoxide donoren in hoofdstuk 3. De behandeling
met spermine veroorzaakte een signifi cante reductie in de serum glucose waarden van
ongeveer 30% en een reductie in het lactaat gehalte. Mogelijke verklaringen voor het 
beschermende eff ect van spermine zijn dan ook: hypoglycemie, directe werking op de 
NMDA receptor28 en remming van het nNOS enzym20. De beschermende werking van 10
mg/kg spermine benadert het eff ect van selectieve nNOS remming met 7-NI (hoofstuk 3).
Met behulp van studies met combinaties van spermine en NOS remmers en of stikstofoxi-
de donoren kan worden getracht het mechanisme van dit eff ect verder vast te stellen.

Selectieve depletie of remming van het neuronale NOS enzym resulteert in een reductie
van het corticale infarct volume, terwijl niet iso-enzym specifi ek remmen van het NOS 
enzym in een meer complex, dosis en tijdsafhankelijk eff ect resulteert27,45. De bevinding 
dat de ernst van het ischemische incident de eff ectiviteit van neuroprotectie lijkt te be-
palen van NOS remmers2,16, gecombineerd met gegevens over de bifasische pH gevoe-
ligheid van het NOS enzym14,24,32 heeft geleid tot de hypothese dat de neuroprotectieve 
werking van nNOS remming afhankelijk is van de intracellulaire pH 4. Door middel van
de serum glucose waarden kan de intracellulaire pH gedurende ischemie worden beïn-
vloed 4. Het is mogelijk dat hyperglycemie op andere wijze dan middels de versterkte
acidose de ischemische schade beïnvloedt. Hyperglycemie met serum glucose waarden
van 20 mmol/l en milde hypoglycemie, met serum glucose waarden van 5 mmol/l, wer-
den gebruikt om de intracellulaire acidose tijdens ischemie te beïnvloeden. Het resultaat 
hiervan was dat onder hyperglycemische omstandigheden het infarct toenam (met ge-
middeld 77%) terwijl milde hypoglycemie resulteerde in een reductie (van gemiddeld 
80%) van het infarct volume. In vivo fl uorescentie beeldvormende technieken werden
gebruikt om de intracellulaire pH, rCBF (regionale cerebrale bloedstroom) en de NAD+/
NADH ratio te bestuderen3. In verband met deze in vivo fl uorescentie techniek werd de 
occlusie tijd aangepast naar 2 uur. Het gemiddelde corticale infarct volume veranderde
hierop niet signifi cant in vergelijking met het 3 uurs schema . In de normoglycemische 
groep (gemiddelde serum glucose waarde van 9 mmol/l) daalde de intracellulaire pH 
gedurende de 2 uur occlusie van 7.0 naar 6.6. In de hyperglycemische groep werd de pH 
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6.1 en in de mild hypoglycemische groep 6.8. Onder hyperglycemische omstandigheden
werd een reductie van het infarct volume van 28 % bereikt met selectieve nNOS rem-
ming met 7-NI (100 mg/kg), terwijl dat onder normo- en hypoglycemische omstandighe-
den respectievelijk 93 en 73% was. Uit in vitro studies over de pH gevoeligheid van het 
NOS enzym14,17,32 blijkt dat binnen het geobserveerde pH bereik de enzym activiteit (van
nNOS) aanzienlijk varieert. Bij herstel van de pH werd door Wei en Quast de verwachte 
toename in NOS activiteit gemeten40. De resultaten van deze studie ondersteunen de
hypothese dat het neuroprotectieve eff ect van selectieve nNOS remming afhankelijk is 
van de intracellulaire pH.

Het gunstige eff ect van behandeling met stikstofoxide donoren bij experimentele hersen-
infarcten is eerder beschreven42-44. Stikstofoxide donoren zoals SIN-1 worden gebruikt in
de interventie cardiologie in verband met het vaatverwijdende eff ect36. De stikstofoxide
afgifte van deze stof wordt beïnvloed door het zuurstof gehalte en de zuurgraad, maar 
is intact zelfs onder ischemische omstandigheden6. Het gebruik van een stikstofoxide 
donor toegediend in een enkele gift resulteerde in een tijdelijke bloeddruk daling die 
spontaan herstelde binnen 30 minuten (voor de aanvang van de occlusie). Om de relatie 
tussen de rol van stikstofoxide en de intracellulaire pH in focale cerebrale ischemie verder 
te onderzoeken werd opnieuw naast normoglycemische omstandigheden gewerkt met
hyperglycemie en milde hypoglycemie (als in hoofdstuk 5). Het eff ect van behandeling 
met een stikstofoxide donor werd bestudeerd onder de verschillende omstandigheden.
Zoals in het vorige hoofdstuk (5) werd opnieuw in vivo fl uorescentie3 gebruikt voor be-
rekening van de pHi, rCBF, en NAD+/NADH ratio met aanpassing van het experimen-
tele schema naar 2 uur arteria cerebri media en bilaterale carotis communis occlusie. De 
zuurgraad die werd bereikt variëerde van 6.6 onder normoglycemische omstandigheden
tot 6.1 bij hyperglycemie (serumglucose 20 mmol/l) en 6.6 onder mild hypoglycemische 
omstandigheden (serumglucose 5 mmol/l). Behandeling met SIN-1 beïnvloedde het
serum glucose gehalte niet (hoofdstuk 6, tabel 1). Onder normo- en hyperglycemische
omstandigheden reduceerde stikstofoxide donor SIN-1 het corticale infarct volume signi-
fi cant, in tegenstelling tot eerdere experimenten in hoofdstuk 3, waarin de reductie niet
signifi cant was bij 3 uur MCA en bilaterale CCA occlusie (hoofdstuk 3, fi g 1D). De reductie 
van het infarct door SIN-1 was het meest uitgesproken in de normoglycemische groep. In
de mild hypoglycemische groep was de reductie niet signifi cant (hoofdstuk 6, fi g 2). Deze 
resultaten passen bij de gegevens over de pH gevoeligheid van het NOS enzym14,17,32. We 
kunnen concluderen dat onder acidotische omstandigheden als het eigen NOS minder 
actief is het eff ect van exogeen stikstofoxide blijft bestaan.

Aandacht voor details in het kiezen van experimentele parameters kan helpen de repro-
duceerbaarheid van experimentele modellen te vergroten. De variabelen als occlusie tijd, 
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collaterale bloedstroom en serum glucose waarden kunnen belangrijke veranderingen
veroorzaken in het infarct volume. De vertaling van experimentele resultaten uit het lab 
naar de kliniek is moeilijk gebleken37. Er wordt meer aandacht gevraagd voor de farma-
kokinetiek, bepalen van doseringen, keuze van het experimentele model en uitkomst 
parameters1. Verbeteringen hierin zullen hopelijk leiden tot meer klinisch bruikbare ken-
nis vanuit het laboratorium.

De complexe rol van stikstofoxide onder fysiologische omstandigheden en in de ont-
wikkeling van het herseninfarct in combinatie met de zeer beperkte periode van mogelijk 
ingrijpen maakt stikstofoxide een onaantrekkelijk doelwit voor behandeling. Het bewijs
voor een belangrijke rol van de activatie van het stikstofoxide synthase (NOS) enzym in
de pathofysiologie van het herseninfarct is overtuigend. Tot de dag van vandaag is direct
kwantifi ceren van stikstofoxide technisch moeilijk. Met behulp van stikstofoxide dono-
ren en NOS remmers kan de rol stikstofoxide worden bestudeerd op een meer indirecte 
wijze. De resultaten van deze indirecte studies moeten voorzichtig worden geïnterpre-
teerd omdat een deel van het eff ect niet gemediëerd hoeft te zijn via stikstofoxide zoals
uit de spermine experimenten uit hoofdstuk 4 bleek. De verminderde eff ectiviteit van 
selectieve neuronale NOS remmers bij ernstigere ischemie kan goed worden verklaard 
met de pH gevoeligheid van het NOS enzym. Bij ernstigere ischemie zal meer uitgespro-
ken acidose ontstaan, waaronder het NOS enzym in activiteit is geremd. Neuronale NOS 
remming bleek geen invloed te hebben op de postischemische lactaat productie en het 
herstel van andere energie gerelateerde metabolieten18. Het beschermende eff ect van 
exogeen stikstofoxide bleef ook bij lagere pH waardes aanwezig. Dit beschermende ef-
fect werd in 2006 opnieuw bevestigd in een studie met de stikstofoxide donor natrium
nitriet 22. De aandacht is verschoven van het neuronale iso-enzym naar de andere iso-
enzymen. Zo werd in een studie het beschermende eff ect van oestrogenen op hersen 
ischemie bij vrouwen gerelateerd aan verminderde iNOS expressie30. Anderzijds lijkt de 
beschermende werking van regelmatige lichaamsbeweging op cardiovasculaire gebeur-
tenissen en het herseninfarct gemediëerd te zijn door versterkte eNOS activiteit12. Het
beschermende eff ect van de angiotensine II type 1 (AT-1) receptor remmer candesartan
en HMG coA (3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coA) reductase remmer rosuvastatine lijkt ook 
tenminste deels te zijn gemediëerd door versterkte eNOS activiteit11. Stikstofoxide heeft 
een centrale rol in de pathofysiologie van het herseninfarct maar mediëert ook de be-
schermende eff ecten van bijvoorbeeld oestrogenen, statines en regelmatige lichaams-
beweging. De pH gevoeligheid van het NOS enzym levert een goede verklaring voor
de geobserveerd gereduceerde cerebroprotectiviteit van nNOS remming bij ernstigere 
ischemie en hyperglycemie. Verdere toenames van kennis over dit mechanisme en de rol
van stikstofoxide onder fysiologische en pathologische omstandigheden kunnen een be-
langrijk startpunt zijn voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen in de toekomst.
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