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HOOFDSTUK 1

In hoofdstuk 1 wordt het doel van dit proefschrift beschreven.

HOOFDSTUK 2

In hoofdstuk 2, vergeleken wij coils “gecoat” met “transforming growth factor-ß” 
(TGF-ß) met standaard platina coils in een diermodel. TGF-ß coil modificaties 
beogen de “biologische activiteit” van de coil te verhogen: standaard platina 
coils zijn biologisch inert en induceren littekenvorming en endothelialisatie 
onvoldoende. TGF-ß is een alomvattende groeifactor die, althans in vivo, 
collageen synthese en endotheelvorming stimuleert. Dit biologische proces lijkt 
waardevol bij endothelialisatie van de nek na embolisatie van aneurysma’s met 
coils.
De aneurysma’s geëmboliseerd met TGF-ß gecoate coils ondergingen eerder 
cel proliferatie ter hoogte van de nek van het aneurysma dan de aneurysma’s 
gecoild met standaard coils, maar het verschil in proliferatie tussen gecoate en 
standaard coils werd niet meer gezien op latere tijdstippen.
Wij concludeerden dat de coil modificatie initieel de intra-aneurysmatische cel 
proliferatie verbetert, maar dat dit effect na verloop van tijd verdwijnt.

HOOFDSTUK 3

In hoofdstuk 3, vergeleken wij klinische en angiografische resultaten van 101 
intracraniële aneurysma’s geëmboliseerd met Nexus coils met de historische 
resultaten van 120 aneurysma’s gecoild met Guglielmi Detachable Coils 10 
(GDC 10) en 115 aneurysma’s gecoild met Cordis Trufill coils (beiden standaard 
platina coils).
Nexus coils zijn standaard platina coils met verweven “polyglycolic/polylactic 
acid (PGLA)” microvezels. PGLA zou cellulaire activiteit en endothelialisatie 
van de nek na coiling stimuleren en daardoor zou minder vaak heropening 
optreden. In aneurysma’s behandeld met Nexus coils was de initiële occlusie 
(bijna) compleet bij 97 aneurysma’s en incompleet bij 4 aneurysma’s. Er waren 
geen permanente procedurele complicaties (0 in 95 patiënten, 0%, 97.5% 
CI 0.0-3.3%). Het gemiddelde volume van de aneurysma’s was 180.2 mm3 
(mediaan 71, spreiding 5-1624). De gemiddelde vullingsgraad was 19.4% 
(mediaan 18.3%, spreiding 7.5-38.9%). Angiografisch vervolg na zes maanden 
bij 87 van de 101 aneurysma’s liet incomplete occlusie zien bij 14 (16%) en 
12 hiervan (14%) werden additioneel gecoild. De gemiddelde vullingsgraad van 
19.4% van de Nexus coils was significant lager dan de 22.9%van de GDC 10 
en de 29.7% van de Cordis Trufill coils. Andere klinische parameters, inclusief 
proportie heropening en herbehandeling, waren niet significant verschillend.
Wij concludeerden dat er geen reductie in de proportie van heropening was in de 
aneurysma’s behandeld met PGLA Nexus coils.
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HOOFDSTUK 4

In hoofdstuk 4 beschreven wij de morbiditeit, mortaliteit en angiografische resultaten 
van het coilen van asymptomatische incidenteel gevonden aneurysma’s en vergeleken 
de karakteristieken van deze patiënten en aneurysma’s met die van patiënten met 
incidenteel gevonden aneurysma’s die niet waren behandeld. Gedurende een periode 
van 10 jaar, presenteerden 97 patiënten zonder een voorafgaande subarachnoïdale 
bloeding, zich met een toevallig gevonden aneurysma. In 48 van deze patiënten werden 
58 aneurysma’s gecoild. Permanente morbiditeit als gevolg van de coiling was 2.1% 
(1 van de 48) en de mortaliteit was 0%. Van de 46 aneurysma’s die angiografisch 
werden vervolgd na 6 maanden, waren 45 compleet of bijna compleet afgesloten. 
Drie aneurysma’s werden meer dan één maal gecoild. De gecoilde aneurysma’s 
ruptureerden niet gedurende een gemiddelde vervolgduur van 28.5 maanden.
Vergeleken met onbehandelde patiënten met een toevallig gevonden aneurysma, 
waren gecoilde patiënten jonger en hadden zij vaker meerdere aneurysma’s. 
Aneurysma’s van gecoilde patiënten hadden vaker een smalle nek, waren vaker 
gelokaliseerd op de arteria carotis en minder vaak op de middelste cerebrale arterie.
Wij concludeerden dat het coilen van een incidenteel gevonden aneurysma een laag 
complicatie risico heeft in geselecteerde aneurysma’s en patiënten.

HOOFDSTUK 5

In hoofdstuk 5 gebruikten wij 3.0 Tesla MRI en MRA om bij patiënten met een groot 
of reuze aneurysma van de arteria carotis, behandeld met een therapeutische 
afsluiting van de carotis, de evolutie van de klinische symptomen te beoordelen 
in relatie tot de aneurysma grootte. Deze patiënten hadden klinische en MRI 
vervolg studies van minstens 3 maanden (gemiddeld 35.9, mediaan 29, 
spreiding 3-107, 117 patiënt jaren). De klinische presentatie was massa werking 
door het aneurysma bij 32 patienten, een subarachnoïdale bloeding bij 3 en een 
neusbloeding bij 1 patiënt. Twee aneurysma’s waren toevallig gevonden en 1 
was additioneel aan een ander geruptureerd aneurysma.
Zowel op vroege als late MRI en MRA vervolg studies bleken alle aneurysma’s 
volledig gethromboseerd na de carotis afsluiting. Ten tijde van de laatste MRI 
vervolg studie, waren 29 (74%) van de 39 aneurysma’s volledig verschrompeld, 
de grootte van 2 aneurysma’s was afgenomen tot 25% van de originele diameter, 
van 2 aneurysma’s tot 50% en van 5 aneurysma’s tot 75%. Twee aneurysma’s 
bleven onveranderd in grootte na 49 en 58 maanden. Bij het laatste klinische 
onderzoek van de 32 patiënten, waren 19 (60%) genezen van de symptomen 
van massa werking, 10 (31%) waren verbeterd en 3 (9%) waren onveranderd. 
Wij concludeerden dat therapeutische arteria carotis afsluiting een simpele, veilige 
en effectieve behandeling is voor grote en reuze aneurysma’s van de carotis. 
Bijna alle aneurysma’s verschrompelden volledig of verminderden substantieel 
in grootte na verloop van tijd. Genezing of verlichting van de symptomen van 
massa werking trad op in het merendeel van de patiënten.
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HOOFDSTUK 6

In hoofdstuk 6 gebruikten wij 3.0 Tesla MRI en MRA om de incidentie van 
nieuwvorming van aneurysma’s en groei van bestaande onbehandelde aneurysma’s 
te onderzoeken bij patiënten met een aneurysma van de carotis behandeld met 
therapeutische afsluiting van dit vat. De hemodynamische veranderingen na de 
carotisafsluiting zouden kunnen predisponeren voor nieuwvorming van aneurysma’s. 
MR werd verricht in 26 patiënten na gemiddeld 50.2 maanden (mediaan 43.5, 
spreiding 14-107) na de carotis afsluiting. MRI en MRA beelden werden vergeleken 
met digitale subtractie angiografieën op het moment van de carotis afsluiting. 
Subarachnoidale bloedingen kwamen niet voor tijdens een vervolg van gemiddeld 
50.3 maanden (mediaan 42.5, spreiding 0-107). Bij de 26 patiënten met vervolg 
MRA werden geen nieuw gevormde aneurysma’s waargenomen (0%, 97.5% CI 
0-13.2%). Vijf bestaande maar niet behandelde kleine aneurysma’s bij 5 patiënten 
waren niet groter geworden na een gemiddeld vervolg van 40 maanden.
Wij concludeerden dat therapeutische arteria carotis afsluiting niet geassocieerd 
is met een hoger risico voor het ontstaan van nieuwe aneurysma’s of groei van 
bestaande onbehandelde aneurysma’s op de middellange termijn.

HOOFDSTUK 7

In hoofdstuk 7 onderzochten wij het voorkomen van zichtbare fenestraties van de 
arteria communicans anterior (AcomA) met 3D rotatie angiografie (3DRA). Tevens 
onderzochten wij de relatie tussen fenestraties van de AcomA met aneurysma’s 
op deze locatie. Met conventionele digitale subtractie angiografie (2D DSA) is 
visualisatie van fenestraties van de AcomA uiterst ongewoon. Op een speciaal 
3D werkstation, herbeoordeelden wij 305 3DRA onderzoeken van de arteria 
carotis interna van 305 patiënten met een aneurysma van de voorste circulatie 
op de aanwezigheid van fenestraties van de AcomA. In 78 van de 305 3DRA’s 
was alleen het ipsilaterale A2 segment zichtbaar, zodat de AcomA niet kon worden 
beoordeeld. In de resterende 227 3DRA’s was een fenestratie van de AcomA 
zichtbaar bij 12 (5.3%; 95% CI 3.0-9.1%). Van de 12 fenestraties van de AcomA, 
waren 10 (83%) geassocieerd met één of meer aneurysma’s van de AcomA. Bij 133 
van de 305 onderzochte patiënten met een voorste circulatie aneurysma was het 
aneurysma gelokaliseerd op de AcomA en bij 127 was de AcomA zichtbaar. Tien 
van de 127 AcomA aneurysma’s met zichtbare AcomA hadden een fenestratie. De 
incidentie van AcomA fenestraties bij een AcomA aneurysma was daarmee 7.9% 
(95% CI 4.2-14.0%). De proportie fenestraties met een aneurysma van de AcomA 
was14.4% (10 van de 227) en de proportie AcomA fenestraties met een aneurysma 
op een andere locatie was 0.9% (2 van de 227). Dit verschil is statistisch significant 
(P=0.040). Zelfs retrospectief waren 11 van de 12 fenestraties niet zichtbaar op 2D 
DSA. Wij concludeerden dat in geselecteerde patiënten met een aneurysma van 
de voorste circulatie, bij 5,3% fenestraties van de AcomA worden gevonden met 
3DRA. De meeste fenestraties gaan gepaard met één of meer aneurysma’s van de 
AcomA.
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HOOFDSTUK 8

In hoofdstuk 8 onderzochten wij de tijd die nodig was voor coilen bij 642 
aneurysma’s en welke factoren een lange procedure tijd veroorzaakten. Wij waren 
in het bijzonder geïnteresseerd of de implementatie van 3DRA in oktober 2001 
had bijgedragen aan de reductie van de procedure tijd. Met 3DRA is de ideale 
coil projectie sneller te vinden. De procedure tijd werd gedefinieerd als het aantal 
minuten tussen de eerste diagnostische run en de laatste run na embolisatie. Een 
lange procedure tijd werd gedefinieerd als de bovenste quartiel. De gemiddelde 
procedure tijd was 57.3 minuten (mediaan 52, spreiding 15-158). Meer dan de 
helft van de coil procedures duurde tussen 30 en 60 minuten. Met multipele 
logistische regressie analyse bleek dat het gebruik van een steunballon (OR 
5.4), het optreden van procedurele morbiditeit (OR 4.5) en grote aneurysma’s 
(OR 3.0) onafhankelijke voorspellers zijn van een lange procedure tijd. Een 
slechte klinische conditie van de patiënt, het al of niet geruptureerd zijn van het 
aneurysma, het geslacht van de patiënt, het ontstaan van een ruptuur tijdens de 
procedure en de locatie van het aneurysma hadden geen voorspellende waarde 
van een lange procedure tijd. De gemiddelde duur van de coilings voor de 
implementatie van 3DRA verschilde niet van de gemiddelde duur van de coilings 
daarna. Implementatie van 3DRA heeft dus geen invloed gehad op de procedure 
tijd.
Wij concludeerden dat onder optimale logistieke omstandigheden coiling van de 
meeste intracraniële aneurysma’s, inclusief periprocedurele zorg, moet kunnen 
worden verricht in 1 à 2 uur.

Samenvatting in het Nederlands



NEW DEVELOPMENTS IN IMAGING AND TREATMENT OF INTRACRANIAL ANEURYSMS

100


