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SAMENVATTING 
De zuursofvoorziening van de hersenen is afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof in het bloed 
en de hoeveelheid bloed die naar de hersenen stroomt. De hersenen, die ongeveer 2% van het 
lichaamsgewicht uitmaken, verbruiken ongeveer 3 ml zuurstof per 100 gram hersenweefsel per 
minuut en dat is 15 tot 20% van al de zuurstof die in een lichaam wordt opgenomen. Dit, in 
combinatie met het feit dat hersenen heel slecht zonder zuurstof kunnen en dat een 
onderbreking van de bloedtoevoer van enkele seconden al leidt tot een verlies van bewustzijn, 
maakt het cruciaal dat de bloedtoevoer naar de hersenen te allen tijde gewaarborgd is.  
 
In Hoofdstuk 1 wordt een chronologisch overzicht gegeven hoe over de regeling van de 
bloedtoevoer naar de hersenen gedacht werd. Tot het midden van de 19 eeuw stelde de 
Monro-Kellie doctrine dat de cerebrale circulatie altijd passief de bloeddruk die heerst in de 
systemische circulatie volgt. Rond 1850 suggereert Burrows dat er mogelijk toch intrinsieke 
regelmechanismen in de hersenen aanwezig kunnen zijn waarmee de diameter van vaten in de 
hersenen kan variëren. In 1945 werd door Kety en Schmidt een techniek geïntroduceerd 
waarmee, met behulp van een stikstofoxide uitwastechniek, werd aangetoond dat in mensen de 
hersenbloedstroom nauwelijks verandert gedurende variaties in de gemiddelde arteriële 
bloeddruk tussen de 50 en 150 mmHg. In het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn twee 
nieuwe meettechnieken, te weten de hersenweefsel oxygenatie gemeten met een bijna infrarood 
spectroscoop en de bloedstroomsnelheid in de middelste hersenslagader met een transcraniële 
Doppler, zoals in Hoofdstuk 2 beschreven, die per hartslag iets kunnen zeggen over de 
hersenbloedtoevoer, geïntroduceerd. Met deze twee methoden werd de observatie van Kety en 
Schmidt ondersteund maar het werd ook duidelijk dat cerebrale autoregulatie niet perfect 
werkt. Het kost een aantal seconden voordat het met deze twee meettechnieken zichtbaar 
wordt dat de hersenbloedtoevoer een verandering in arteriële bloeddruk begint tegen te 
regelen. Het lijkt dat het vermogen tot cerebraal autoreguleren niet een perfect werkend 
systeem is maar de veranderingen in de bloedtoevoer naar de hersenen dempt tijdens 
fluctuaties in arteriële bloeddruk. 
 
In Hoofdstuk 3 proberen we uit te zoeken waarom bij opstaan, ondanks het vermogen tot 
cerebraal autoreguleren en de nauwelijks veranderende bloeddruk, de bloedtoevoer naar de 
hersenen, de bloedstroomsnelheid in de middelste hersenslagader en de hersenweefsel-
oxygenatie daalt.  
De eerste mogelijke verklaring ligt in de observatie dat de hoeveelheid koolzuur in het arteriële  
bloed daalt. Daling hiervan geeft een cerebrale vasoconstrictie terwijl een stijging een 
vasodilatatie geeft. Er is gesuggereerd dat dit de afname in de cerebrale bloedstroom 
veroorzaakt bij een perfect werkende cerebrale autoregulatie. In de meeste studies wordt de 
hoeveelheid koolzuur in het arteriële bloed bepaald door de hoeveelheid koolzuur in de 
uitgeademde lucht te meten. In de situatie dat de doorbloeding van de longen niet veranderd 
klopt het veranderingen in hoeveelheid koolzuur in het arteriële bloed goed gevolgd worden 
door de veranderingen in de hoeveelheid koolzuur in de uitgeademde lucht. Echter, als mensen 
opstaan verandert de doorbloeding van de longen en wij denken dat dan de hoeveelheid 
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koolzuur in de uitgeademde lucht niet meer goed de hoeveelheid koolzuur in het arteriële bloed 
weergeeft.  
In Hoofdstuk 3.1 maten wij tijdens opstaan, naast de bloedstroomsnelheid in de middelste 
hersenarterie en de hersenweefseloxygenatie, de CO2 concentratie in het bloed in een slagader 
en in de uitgeademde lucht, de hoeveel lucht die per minuut werd in- en uitgeademd en de 
hoeveelheid bloed die per minuut door het hart werd uitgepompt. 
Conform eerdere studies vonden we dat tijdens opstaan het ademminuutvolume toenam en de 
daling van de CO2 concentratie in de uitgeademde lucht was zodanig dat dit de daling in de 
bloedtoevoer naar de hersenen kon verklaren. Echter opstaan gaf ook een daling van de 
hoeveelheid bloed die het hart uitpompte en de positieverandering beïnvloedde de distributie 
van dit bloed over de longen. De hoeveelheid koolzuur in de uitgeademde lucht daalde veel 
meer dan de hoeveelheid koolzuur in het arteriële bloed. We concludeerden dat de werkelijke 
daling van de CO2 concentratie in het arteriële bloed te klein was om als enige de daling van de 
bloedtoevoer naar de hersenen te verklaren. 
In Hoofdstuk 3.2 beschrijven we een opstelling waarmee we tijdens positieveranderingen de 
arteriële CO2 concentratie op hetzelfde niveau kunnen houden als liggend. We vonden dat na 
één minuut staan met een CO2 concentratie op het liggende niveau, de afname van de 
stroomsnelheid in de middelste hersenslagader hetzelfde is als dezelfde proefpersonen overeind 
zijn gezet zonder dat de CO2 concentratie constant werd gehouden. Na deze studie 
concludeerde we dat bij opstaan de veranderingen in CO2 slechts een minimaal effect hebben 
op de afname van de cerebrale bloedstroom en andere oorzaken voor de daling van de 
bloedtoevoer naar de hersenen moeten worden overwogen. 
In Hoofdstuk 3.3 analyseerden we of de toename van de systemische sympatische activiteit 
die optreedt bij opstaan de daling in de cerebrale bloedstroom veroorzaakt.  Hiervoor hebben 
wij, in patienten met chronische pijn in een arm of het aangezicht, de bloedstroomsnelheid in 
de middelste hersenslagader en de hersenweefsel oxygenatie gemeten terwijl de pijn behandeld 
werd door lokale verdovingsvloeistof rond een zenuwknoop in de nek te spuiten waarvan 
bekend is dat die de sympatische activiteit naar één hersenhelft geblokkeerd. We vonden dat 
blokkering van deze zenuwknoop de daling in de cerebrale bloedstroomsnelheid en 
hersenweefseloxygenatie niet beinvloedt. Bij opstaan dalen deze parameters van de 
hersenperfusie na blokkade even veel als voor blokkade. We concludeerden dat de toename 
van de sympatische activiteit bij gaan staan niet de veroorzaker is van de daling in 
hersenperfusie.    
 
In Hoofdstuk 4 werd gekeken naar het vermogen van cerebraal autoreguleren in patienten 
met vaatlijden in de eerste dagen na een beroerte. In Hoofdstuk 4.1 maten we 
bloedstroomsnelheid in beide middelste hersenslagaders binnen 3 dagen na het ontstaan van 
twee typen beroerte, te weten corticale infarcten en lacunaire infarcten. We vonden dat het 
vermogen tot autoreguleren bij de corticale infarcten alleen was aangedaan in de hersenhelft 
waar het infarct was opgetreden terwijl bij de lacunaire infarcten in beide hersenhelften de 
autoregulatie gestoord was. Dit was een onverwachte vinding aangezien corticale infarcten veel 
groter zijn dan lacunaire maar mogelijk speelde het verschil in oorzaak van ontstaan van een 
beroerte een rol. Corticale infarcten ontstaan met name door het vastlopen van bloedstolsels, 
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die bijvoorbeeld waren gevormd door hartritmestoornissen, terwijl patiënten met vaatlijden 
vaker de kleinere lacunaire infarcten krijgen. Wij hypothetiseerden dat de in twee hersenhelften 
aangedane cerebrale autoregulatie bij patiënten met een lacunair infarct, veroorzaakt werd door 
losgekomen microtrombi die gepaard gaan met microvasculair vaatlijden en dus al manifest 
was voordat de beroerte optrad.       
In Hoofdstuk 4.2 testten we deze hypothese door de cerebrale autoregulatie te kwantificeren 
in patiënten met suikerziekte type II die wel of geen bijkomende schade aan de perifere 
bloedvaten hadden die door de suikerziekte veroorzaakt wordt. We vonden een positieve 
relatie tussen de ernst van het vaatlijden en de mate waarvan de cerebrale autoregulatie was 
aangedaan.  
 
In Hoofdstuk 5 beschrijven we de cerebrale autoregulatie bij patiënten met een extreem hoge 
bloeddruk. In Hoofdstuk 5.1 kwantificeerde we het vermogen van cerebrale autoregulatie in 
patiënten die werden opgenomen op de medium care afdeling met symptomen passend bij een 
maligne hypertensie. In deze patiëntengroep, met een bloeddruk die boven het cerebrale 
autoregulatieplateau lag, werd onder invasieve bloeddrukbewaking via een infuus een zeer snel 
werkend bloeddrukverlagend middel, nitroprusside, toegediend om hersenoedeem en verdere 
vaatschade aan organen zoals de ogen, de nieren en het hart te voorkómen. De gedachte is dat, 
wegens de verstoorde cerebrale autoregulatie, de bloeddruk in de eerste uren niet meer dan 
25% mag dalen om zuurstoftekort in de hersenen te voorkomen. Wij vonden dat het vermogen 
tot cerebraal autoreguleren bij deze patienten ernstig gestoord was en dat de stroomsnelheid in 
de middelste hersenslagader bijna één op één daalt met de bloeddruk. 
In Hoofdstuk 5.2 hadden we bij patiënten met maligne hypertensie de daling in de cerebrale 
bloedtoevoer tijdens de acute behandeling met nitroprusside, een vaatverwijder, vergeleken met 
een acute bloeddruk verlaging met labetalol, een α- en β-adrenerge antagonist. We vonden dat 
voor behandeling de cerebrale autoregulatie in beide groepen even ernstig was aangedaan maar 
dat bij dezelfde daling in bloeddruk, tijdens behandeling met labetalol de cerebrale 
bloedtoevoer minder daalde dan als nitroprusside werd gebruikt. Mogelijk is ten aanzien van 
een beter gepreserveerde hersenperfusie, labetalol te prefereren boven nitroprusside bij 
behandeling van maligne hypertensie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


