
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Strategies to protect the spinal cord during thoracoabdominal aortic aneurysm
repair

Meylaerts, S.A.G.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Meylaerts, S. A. G. (2000). Strategies to protect the spinal cord during thoracoabdominal
aortic aneurysm repair. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/strategies-to-protect-the-spinal-cord-during-thoracoabdominal-aortic-aneurysm-repair(13b25099-0443-4950-b7bc-4f1b0ecbb030).html


9 9 
Summaryy & Nederlandse samenvatting 





Summaryy & Nederlandse samenvatting 

Summary Summary 
Thee incidence of paraplegia and paraparesis after resection of thoracoabdominal aortic 

aneurysmss (TAAA) has decreased over the past forty years. Where neurologic deficit rates 

exceedingg 20% were reported in the 80's, the risk of neurologic injury has decreased to 8-

10%,, even when procedures are performed by the most experienced surgeons and 

employedd with all apparent protective strategies. 

Thee causing factor of spinal cord injury after TAAA repair is the transient interruption of the 

spinall cord blood flow, caused by aortic cross-damping. Cross-clamp duration remains the 

mostt important variable associated with neurologic deficit. Strategies to protect the spinal 

cordd aim to reduce the severity or duration of ischemia, or try to decrease the damaging 

effectt of ischemia on spinal cord neurons. 

Spinall cord function monitoring with evoked potentials can offer valuable on-line information 

concerningg spinal cord neuron function during TAAA repair. When a monitoring modality 

iss effective and reliable in rapidly detecting spinal cord ischemia, and thereby allows 

applicationn of protective interventions before irreversible motor neuron damage has 

occurred,, neurologic deficits can be prevented. Transcranial myogenic motor evoked 

potentialss (tc-MEPs) seem to meet these requirements. 

Thee present thesis described the application of various protective techniques for the spinal 

cordd in the context of TAAA repair. Tc-MEPs were used to guide these strategies and to 

studyy the effect of various protective adjuncts on spinal cord function. 

Inn chapter 1 , the strategies that aim to prevent spinal cord damage during TAAA repair are 

discussed.. The prevention of irreversible spinal cord damage during TAAA repair focuses 

onn restoration of the spinal cord blood supply. The spinal cord blood supply is highly variable, 

andd aortic disease further hampers localization of feeding arteries during the repair. To 

date,, preoperative identification of these arteries with techniques, such as selective 

angiography,, has been limited by inaccuracy and complications. Reimplantation of 

segmentall arteries increases the aortic cross-clamping duration. In order to provide sufficient 

spinall cord blood flow during this critical period of the aneurysm replacement, distal aortic 

perfusionn techniques, in combination with sequential clamping and cerebrospinal fluid 

drainagee can be applied. The beneficial effect of these measures are, however, limited, 

whenn the critical spinal cord feeders are located within the cross-damped segment of the 

aorta.. The spinal cord tolerance for ischemia can be effectively increased with induced 

hypothermia,, irrespective of the method of application. Monitoring the spinal cord functional 

statuss with somatosensory evoked potentials does not supply information about the ischemia 

sensitivee anterior horn neurons, and does not represent anterior spinal artery flow. During 

TAAAA surgery, myogenic motor evoked potentials after transcranial stimulation meet these 
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functionall and anatomical requirements. 

Systemicc hypothermia is a powerful tool too increase the spinal cord tolerance for transient 

ischemia,, caused by aortic clamping. Regional cooling of the spinal cord has the potential 

too achieve similar spinal cord protection but avoids systemic complications, such as 

coagulopathy,, cardiac arrhythmia's and an increased infection rate. When regional spinal 

cordd cooling is applied during TAAA repair, it is questionable whether spinal cord function 

monitoringg techniques such as tc-MEPs remain reliable. In Chapter 2, the influence of 

regionall spinal cord hypothermia on the reliability of tc-MEP measurements was assessed 

inn pigs. The aim was to answer two different questions; a) is detection of spinal cord ischemia 

withh tc-MEPs as rapid at moderate hypothermia ) as it is at normothermia, and b) 

inn what way are tc-MEP responses influenced by progressive regional spinal cord 

hypothermia.. It was demonstrated in a model of spinal cord ischemia that ischemia detection 

withh tc-MEPs at moderate spinal cord hypothermia was not affected. Clamping critical spinal 

cordd feeding arteries resulted in a tc-MEP disappearance within 4 minutes at both 

temperatures.. The progressive CSF-temperature decrease resulted in significant tc-MEP 

changess below CSF-temperatures of . These results imply that deep regional hypothermia 

changess tc-MEP responses in such a manner that spinal cord monitoring is possibly unreliable 

att these CSF-temperatures. When hypothermia is applied at temperatures of , however, 

thee data suggests that tc-MEP monitoring remains reliable in detecting spinal cord ischemia 

duringg TAAA repair. 

Inn order to increase the spinal cord tolerance for transient ischemia, infusion of a cold liquid 

intoo the epidural or subdural space can provide the means for regional spinal cord 

hypothermia.. Both methods, however, induce an increase in cerebrospinal fluid pressure 

{CSF-pressure),, which can impair the spinal cord perfusion pressure. In chapter 3 we 

investigatedd in pigs which of both methods is most effective in achieving clinically relevant 

spinall cord hypothermia. In addition, the influence of concomitant, and potentially 

hazardouss CSF-pressure increases on spinal cord motor neuron function was assessed with 

tc-MEPs.. Infusion of cold saline ) into the two different perispinal spaces at the L4 and 

T155 level was performed at increasing infusion rates and CSF-temperatures were measured 

alongg the spinal cord. CSF-temperatures decreased from C to C with increasing 

infusionn rates, but increasing CSF-temperature gradients were observed between the infusion 

locationn and distant segments. Subdural cooling resulted in lower CSF-temperatures, but 

thiss difference was not clinically relevant. Baseline CSF-pressures {6 mmHg) increased to 

valuess above 50 mmHg along the entire spinal cord with increasing infusion rates. These 

CSF-pressuree increasess resulted in spinal cord perfusion pressure decreases of such magnitude 
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thatt tc-MEPs were abolished in 6 animals, indicating spinal cord ischemia. In conclusion, 

subdurall cooling results in lower CSF-temperatures than epidural cooling. However, the 

concurrentt pressure increases are uniformly distributed along the spinal cord and can result 

inn spinal cord ischemia at distant segments of the cord. 

Aorticc cross-clamping during TAAA surgery results in an interruption of blood flow through 

thee spinal cord feeding arteries in the cross-clamped aortic segment. Optimization of spinal 

cordd blood flow can be provided with distal aortic perfusion. In this way, the segmental 

arteriess in the undamped aortic segment can be perfused. However, when critical feeding 

arteriess are located within the cross-clamped segment, no benefit can be expected from a 

bypasss technique. In this specific situation, it would be advantageous to selectively perfuse 

thesee critical segmental arteries during reanastomosis. In chapter 4, we investigated whether 

selectivee perfusion of critical segmental arteries is feasible. The 2 mm diameter of segmental 

arteryy ostia dictated the use of a small catheter diameter. However, obtaining sufficient 

floww through commercially available perfusion catheters would have resulted in unacceptable 

highh perfusion pressures. Therefore, we developed tapered perfusion catheters which 

allowedd high flow at low perfusion pressures. In 10 pigs, the aortic segment containing 

criticall segmental arteries was cross-clamped, and bypassed with an extracorporeal bypass 

systemm to which the perfusion catheters were connected. Tc-MEPs were assessed to evaluate 

thee influence of selective segmental artery perfusion on spinal cord motor neuron function. 

Whenn aortic cross-clamping resulted in disappearance of tc-MEP responses, indicating 

ischemiaa of the cord, critical segmental arteries were selectively perfused and it was assessed 

whetherr this technique could reverse tc-MEP evidence of spinal cord ischemia. In all 

experimentall animals, tc-MEPs recovered and neurophysiologic function could be preserved 

duringg the entire 60 minute study period. The results of this experiment suggested that 

selectivee spinal cord perfusion could preserve motor neuron integrity during a prolonged 

periodd of aortic cross-clamping. 

Inn chapter 5, we used a similar spinal cord ischemia model in 10 pigs to test whether 

selectivee segmental artery perfusion could indeed prevent paraplegia. In all animals the 

abdominall aorta was cross-clamped and bypassed for 60 minutes to induce spinal cord 

ischemia,, as indicated by tc-MEP loss. In 5 animals, the segmental arteries were blocked 

withh balloon catheters only, and no selective perfusion was performed. In the remaining 5 

animals,, selective perfusion of the lumbar arteries was performed. On the third postoperative 

day,, the neurologic status of all animals was assessed, after which the animals were sacrificed 

andd spinal cords were harvested for histopathologic evaluation. Tc-MEPs remained absent 

throughoutt the 60 minute study period in the non-perfused animals, but recovered in all 
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perfusedd animals. All perfused animals demonstrated normal hind limb function whereas 

alll but one of the non-perfused animals suffered from paraplegia. Histopathologic evaluation 

off the spinal cords confirmed these observations. In pigs, selective segmental artery perfusion 

preventedd paraplegia resulting from aortic cross-clamping. If applicable in humans, this 

techniquee could possibly reduce the neurologic deficit rate by limiting the ischemia duration 

too minutes during the cross-clamping period. 

Inn the study described in chapter 6, tc-MEPs were monitored during TAAA repair to assess 

spinall cord ischemia and evaluate the subsequent protective strategies to prevent neurologic 

deficit.. Fifty-two consecutive patients with high risk TAAA (type I n=24 and type II n=28) 

weree operated. The surgical protocol included left heart bypass, cerebrospinal fluid drainage 

andd segmental artery reimplantation, guided by tc-MEPs. When spinal cord ischemia was 

detected,, distal aortic pressure and mean arterial pressure were first increased. Then, by 

meanss of sequential crossclamping, tc-MEPs were used to identify critical intercostal or 

lumbarr arteries. Reproducible MEPs could be recorded in all patients and spinal cord ischemia 

wass detected within minutes. Inadequate distal aortic pressure was identified with tc-MEPs 

inn 27% of the patients, which could be corrected by increasing distal aortic pressure. In 

46%% of the patients, tc-MEP evidence of spinal cord ischemia dictated reattachment of 

segmentall arteries. Reperfusion of these segmental arteries was followed by a tc-MEP 

recoveryy in this subgroup of patients. Interestingly, in 9 patients (17%) tc-MEPs disappeared 

completelyy but no intercostal arteries were found. Following aortic endarterectomy, selective 

dacronn grafts were anastomosed to segmental arteries and tc-MEPs returned after 

reperfusion.. Using this aggressive surgical approach based on tc-MEPs no early or late 

paraplegiaa occurred in this series of high risk TAAA patients. 

Spinall cord function monitoring during TAAA repair can be performed with somatosensory 

evokedd potentials (SSEPs) and tc-MEPs. SSEPs reflect signal transduction in the spinal cord 

dorsall columns, while tc-MEPs specifically represent function of the ischemia sensitive anterior 

hornn motor neurons. Numerous studies described the beneficial use of SSEPs during TAAA 

repair,, but false negative and false positive results were reported on many occasions. In 

chapterr 7, the first study is described which compares spinal cord function monitoring 

usingg both techniques simultaneously during TAAA repair in 38 patients. Application of 

protectivee strategies was based on tc-MEPs changes. The response of both methods to 

interventionss was evaluated and the responses at the end of the operation were compared 

withh neurologic outcome. All ischemic tc-MEP changes could be restored with segmental 

arteryy reattachment or blood pressure increases (n=18). Accompanying SSEP-changes were 

onlyy present in a minority of these patients (n=5), and with a significant delay. Furthermore, 
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SSEPss demonstrated unexplainable changes in 11 patients. At the end of the procedure, 

tc-MEPss were restored in all patients and no paraplegia occurred. In contrast, SSEPs 

suggestedd paraplegia in 15 patients. The study demonstrated that tc-MEP events could be 

correctedd in all patients and no patient awoke paraplegic. SSEPs offered no additional 

benefitt because of delayed ischemia detection, and high false positive results. 

Thee studies in this thesis demonstrate that transcranial myogenic motor evoked potentials 

providee reliable information about the spinal cord functional status in the context of TAAA 

repair.. When clinically applied, this technique offers accurate spinal cord ischemia detection 

andd allows the guidance of protective strategies, which can help to prevent neurologic 

deficit.. There seems no indication for monitoring somatosensory evoked potentials when 

transcraniall motor evoked potentials are available. The experimental studies suggest that 

regionall spinal cord cooling should only be considered as a neuroprotective adjunct when 

concomitant,, and potentially detrimental cerebrospinal fluid increases can be prevented. 

Selectivee segmental artery perfusion has the potential to provide sufficient spinal cord blood 

floww during TAAA repair when critical feeding arteries are situated within the cross-damped 

aorticc segment. 
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NederlandseNederlandse Samenvatting 
Eenn aneurysma van de thoracoabdominale aorta (TAAA) is een potentieel levensbedreigende 

aandoening.. De enige therapie die een verbeterde prognose biedt is een operatie, waarbij 

hett zieke deel van de aorta wordt vervangen door een vaatprothese. Een gevreesde 

complicatiee van deze operatie is paraplegie (dwarslaesie). De incidentie van paraplegie na 

resectiee van een TAAA is de laatste 40 jaar duidelijk gedaald, en bedraagt niet meer 20% 

zoalss voorheen vaak gerapporteerd. Wanneer de operatie wordt uitgevoerd in een ervaren 

centrumm en alle beschikbare technieken worden ingezet om het ruggemerg te beschermen 

iss de kans op deze complicatie 8-10%. 

Dee oorzaak van irreversibele schade aan het ruggemerg na TAAA resectie is de tijdelijke 

onderbrekingg van de bloedstroom naar het ruggemerg (ischemie). Teneinde een 

vaatprothesee in te hechten wordt de aorta onder en boven het aneurysma afgeklemd, en 

zoo ook de bloedtoevoer naar het ruggemerg onderbroken. De duur van de klemperiode is 

dee belangrijkste variabele geassocieerd met de kans op paraplegie. Er zijn legio technieken 

voorhandenn die ernaar streven de ernst en/of de duur van de ischemie te reduceren, of het 

schadelijkee effect van ischemie op de neuronen proberen te beperken. 

Tijdenss TAAA chirurgie kan het meten van "evoked potentials" waardevolle informatie 

biedenn betreffende de ruggemergfunctie. Wanneer een meetmethode effectief en 

betrouwbaarr is in het snel detecteren van ischemie, kan paraplegie voorkomen worden, 

aangezienn beschermende strategieën kunnen worden toegepast en bijgesteld voordat 

irreversibelee schade aan het ruggemerg optreedt. Myogene motor evoked potentials na 

transcraniëlee stimulatie (tc-MEPs) voldoen aan deze vereisten. 

Inn dit proefschrift worden enkele technieken beschreven die het ruggemerg kunnen 

beschermenn tijdens TAAA chirurgie. Het sturen van deze beschermende technieken met 

behulpp van tc-MEPs staat hierbij centraal. 

Systemischee hypothermie is een krachtige methode om de tolerantie van het ruggemerg 

voorr ischemia te vergroten. Regionale koeling van het ruggemerg bezit dezelfde 

beschermendee kwaliteiten, maar vermijdt tegelijkertijd systemische complicaties zoals 

coagulopathie,, cardiale arrithmieën en een verhoogde kans op infecties. Wanneer regionale 

hypothermiehypothermie van het ruggemerg wordt toegepast tijdens TAAA chirurgie is het onduidelijk 

off een techniek die peroperatief de ruggemergfunctie kan meten, zoals tc-MEPs, nog 

betrouwbaarr is. 

Inn hoofdstuk 2 werd de invloed van regionale hypothermie van het ruggemerg op de 

betrouwbaarheidd van tc-MEPs onderzocht in varkens. Infusie van koude vloeistof (48C) in 

dee subdurale ruimte werd hiervoor toegepast. Het doel was het beantwoorden van de 

tweee volgende vragen; a) is de detectie van ruggemergischemie bij milde hypothermie 
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vergelijkbaarr met die bij normothermie, en b) hoe worden tc-MEP signalen beïnvloed door 

progressievee regionale hypothermie. In een ruggemergischemie model in het varken werd 

aangetoondd dat de betrouwbaarheid van tc-MEPs niet aangetast werd bij hypothermie van 

28aC.. Het afklemmen van kritieke segmentale arteriën werd binnen 4 minuten aangetoond 

bijj onder beide condities. Het progressief koelen van het ruggemerg toonde aan dat tc-MEP 

signalenn significant veranderden bij temperaturen onderde 25QC. De resultaten impliceerden 

datt ischemiedetectie met behulp van tc-MEPs betrouwbaar is bij milde hypothermie, maar 

datt diepere koeling de meettechniek waarschijnlijk onbetrouwbaar maakt. 

Regionalee hypothermie kan worden geïnduceerd op twee verschillende locaties; epiduraal 

enn subduraal. Het is niet bekend welke methode effectiever is in het verlagen van de liquor 

temperatuur.. Er zijn eveneens aanwijzingen dat infusie van (koude) vloeistof in de perispinale 

ruimtess een cerebrospinale drukverhoging kan veroorzaken die de ruggemerg-doorbloeding 

kann belemmeren. In Hoofdstuk 3 werden beide vragen onderzocht in een varkensmodel. 

Infusiee van koude vloeistof ) in de epidurale en subdurale ruimte op het niveau van L4 

enn T15 werd toegepast met oplopende infusiesnelheden. De liquortemperatuur werd 

gemetenn op drie locaties langs het ruggemerg (L4, T15 en T7). Normotherme infusie werd 

toegepastt om de invloed van liqourdrukstijgingen, veroorzaakt door infusie, op de 

ruggemergfunctiee te bepalen met behulp van tc-MEPs. Tijdens progressieve hypotherme 

infusiee daalde de liquortemperatuur van C naar , maar een temperatuurgradient 

ontstondd tussen de infusielocatie en segmenten op afstand. Subdurale koeling was 

effectieverr in het verlagen van de liquortemperatuur, maar dit verschil was niet klinisch 

relevant.. De liquordruk steeg bij toename van de infusiesnelheid, van de uitgangswaarde 

(66 mmHg) tot boven de 50 mmHg. Deze waarden werden gemeten over het gehele 

thoracolumbalee segment van het ruggemerg en verschilden niet belangrijk tussen epidurale 

enn subdurale koeling. De liquordrukstijgingen resulteerden in uitval van tc-MEPs in 6/8 

varkens,, een bewijs van ruggemergischemie. Concluderend, zowel epidurale als subdurale 

koelingg zijn effectief in het verlagen van de perispinale temperatuur. Desalniettemin 

veroorzakenn beide methoden liquordrukstijgingen die de ruggemergperfusie zo kunnen 

belemmeren,, dat ischemie kan ontstaan ter plaatse van de infusie, maar ook in de op 

afstandd gelegen segmenten. 

Teneindee een prothese in te hechten wordt de aorta afgeklemd tijdens TAAA chirurgie. 

Hierdoorr wordt de bloedtoevoer naar het ruggemerg tijdelijk onderbroken en kan ischemie 

ontstaan.. Distale of retrograde aortaperfusie kan de ruggemergdoorbloeding verbeteren 

doordatt segmentaalarteriën via deze techniek toch van bloed worden voorzien. Wanneer 

dee kritische segmentaalarteriën zich daarentegen in het afgeklemde aortasegment 

155 5 



Chapterr 9 

bevinden,, biedt distale aortaperfusie geen bescherming. In theorie zou selectieve perfusie 

vann kritieke segmentaalarteriën tijdens het afklemmen van de aorta beschermend kunnen 

zijn.. In Hoofdstuk 4 werd onderzocht of selectieve perfusie van segmentaalarteriën mogelijk 

is.. Voor dit doel werden speciale perf usiekatheters ontwikkeld, die ondanks de tipdiameter 

vann 2 mm voldoende bloedstroom genereerden bij acceptabele perfusiedrukken. In 10 

varkenss werden de kritische segmentaalarteriën geïdentificeerd met behulp van tc-MEPs. 

Hett aortasegment dat deze arteriën bevatte werd afgeklemd, gebypassed met behulp van 

eenn extracorporeel systeem waarmee de katheters konden worden verbonden. Wanneer 

hett klemmen van de aorta resulteerde in tc-MEP uitval, indicatief voor ischemie van het 

ruggemerg,, werden de segmentaalarteriën gedurende 60 minuten selectief geperfundeerd. 

Onderzochtt werd of deze nieuwe techniek in staat was de ischemie op te heffen en de 

motorischee functie te handhaven gedurende de studieperiode. Tc-MEPs herstelden in alle 

dierenn en de neurofysiologische functie van het ruggemerg kon worden gehandhaafd 

gedurendee 60 minuten selectieve perfusie. De resultaten van dit onderzoek impliceerden 

datt selectieve perfusie van segmentaalarteriën de integriteit van het ruggemerg kan 

behoudenn tijdens een klinisch relevante klemperiode. 

Inn hoofdstuk 5 werd in een chronisch experiment onderzocht of selectieve perfusie van 

segmentaalarteriënn ook in staat was de neurologische functie van het ruggemerg te 

behouden.. Hiervoor werd een vergelijkbaar ischemiemodel gebruikt. In 10 varkens werd 

dee abdominale aorta afgeklemd en gebypassed gedurende 60 minuten, teneinde ischemie 

tee induceren. In 5 van deze 10 varkens werden de presenterende segmentaalarteriën 

alleenn geblokkeerd met ballonkatheters, en selectieve perfusie werd niet toegepast. In de 

anderee 5 dieren werden de segmentaalarteriën selectief geperfundeerd. Tc-MEPs werden 

gemetenn om ischemie aan te tonen als gevolg van het afklemmen van de aorta. Tijdens 

selectievee perfusie van de segmentaalarteriën werden tc-MEPs gebruikt om de selectieve 

floww naar het ruggemerg te sturen. De neurologische functie van de achterpoten werd 

onderzochtt op de derde postoperatieve dag, waarna de dieren werden opgeofferd en de 

ruggemergenn werden onderzocht op histopathologische schade. Tc-MEP signalen 

hersteldenn in alle geperfundeerde dieren, maar bleven afwezig gedurende de 60 minuten 

klemtijdd in de controlegroep. Postoperatief onderzoek liet een normale neurologische functie 

zienn in de geperfundeerde dieren, in tegenstelling tot de controlegroep, waarvan 80% 

paraplegischh was. Histopathologisch onderzoek bevestigde deze resultaten. In conclusie, 

selectievee perfusie van segmentaalarteriën tijdens het afklemmen van de aorta voorkomt 

paraplegiee in varkens. Als deze techniek toepasbaar is in patiënten met TAAA, is het mogelijk 

datt de kans op neurologische schade gereduceerd wordt doordat ischemie tijdens het 

afklemmenn van de aorta wordt voorkomen. 
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Inn de studie in hoofdstuk 6 wordt in detail beschreven hoe tc-MEPs tijdens TAAA chirurgie 

ruggemergischemiee kunnen detecteren en vervolgens de beschermende strategieën 

kunnenn sturen opdat dwarslaesies worden voorkomen. In 52 patiënten, met een verhoogd 

risicoo voor paraplegie gezien het type TAAA (type I n=24 en type II n=28) werd een operatie 

uitgevoerd,, waarbij distale aortaperfusie, liquordrainage en reïmplantatie van segmentaal-

arteriënn werd uitgevoerd op basis van de te-MEP resultaten. Wanneer ruggemergischemie 

gedetecteerdd werd, werd ten eerste de proximale en distale aortadruk verhoogd. Tijdens 

dee sequentiële vervanging van de thoracoabdominale aorta werden met behulp van tc-

MEPss de kritische intercostaal- of lumbaalarteriën geïdentificeerd en ingehecht in de 

vaatprothese. . 

Reproduceerbaree tc-MEPs konden worden gemeten in alle patiënten en detecteerden 

ruggemergischemiee in minuten. Inadequate distale aortadruk kon met behulp van tc-MEPs 

wordenn geïdentificeerd in 27% van de patiënten, en correctie van de arteriële druk 

resulteerdee in herstel van de signalen. De algemeen aanvaarde arteriële druk van 60 mmHg 

bleekk in enkele patiënten onvoldoende om ischemie te voorkomen, en de tc-MEP respons 

toondee aan dat verdere verhoging van de druk nodig was om de neurofysiologische functie 

vann het ruggemerg te behouden. In 46% van de patiënten toonden tc-MEPs ischemie aan 

naa afklemmen van een aortasegment en reïmplantatie van segmentaalarteriën volgde. 

Reperfusiee van deze segmentaalarteriën werd gevolgd door tc-MEP herstel in alle patiënten. 

Inn 9 patiënten (17%) verdwenen tc-MEPs volledig maar intercostaalarteriën werden niet 

directt aangetroffen. Endarteriectomie van de aorta en reanastomose van intercostaal-

arteriënn middels selectieve dacron grafts resulteerde in tc-MEPs herstel na reperfusie. Met 

behulpp van deze agressieve chirurgische benadering die ernaar streefde de bloedvoorziening 

vann het ruggemerg te herstellen, gestuurd door tc-MEPs, kwam paraplegie niet voor in 

dezee serie van 52 "high risk" TAAA patiënten. 

Hett meten van de ruggemergfunctie tijdens TAAA chirurgie is mogelijk met behulp van 

somatosensoree evoked potentials (SSEPs) en tc-MEPs. SSEPs vertegenwoordigen 

signaaltransductiee via de dorsale banen van het ruggemerg, terwijl tc-MEPs specifiek de 

functiee meten van de ischemie gevoelige voorhoorncellen. In veel studies wordt beschreven 

datt SSEPs een gunstige uitwerking hadden op het chirurgisch handelen tijdens TAAA 

chirurgie,, ondanks het feit dat vals negatieve en vals positieve resultaten regelmatig werden 

gerapporteerd. . 

Inn hoofdstuk 7 wordt de eerste studie beschreven die prospectief SSEPs en tc-MEPs vergelijkt 

terr registratie van de ruggemergfunctie tijdens TAAA chirurgie in 38 patiënten. De 

beschermendee strategieën voor het ruggemerg werden gestuurd op basis van de tc-MEP 

meetresultaten.. De reactie van beide meetmethoden op interventies (bloeddrukdalingen, 
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klemmenn van een aortasegment) werd vergeleken, en de signalen aan het einde van de 

operatiee werden vergeleken met de postoperatieve neurologische functie. Alle ischemische 

tc-MEPP veranderingen konden worden gecorrigeerd met verhoging van proximale en/of 

distalee aortadruk, of reïmplantatie van segmentaal arteriën (n = 18). Deze tc-MEP 

veranderingenn werden in maar 5 patiënten vergezeld van SSEP veranderingen, en met 

eenn vertraging. Daarnaast toonden SSEPs onverklaarbare veranderingen in 11 patiënten. 

Aann het einde van de procedure waren tc-MEPs hersteld in alle patiënten, en paraplegie 

kwamm niet voor. SEPPs, daarentegen, impliceerden paraplegie in 15 patiënten. Deze studie 

laatt zien dat tc-MEP veranderingen als gevolg van ischemie gecorrigeerd konden worden 

inn alle patiënten en geen patiënt irreversibele schade aan het ruggemerg opliep. SSEPs 

droegenn geen waardevolle informatie bij als gevolg van vertraagde ischemiedetectie en 

valss positieve resultaten. 

Inn dit proefschrift worden verschillende technieken beschreven die tot doel hebben 

dwarslaesiess te voorkomen na TAAA chirurgie. Met behulp myogene motor evoked 

potentialss na transcraniële stimulatie kunnen deze beschermende technieken voor het 

ruggemergg effectief worden gestuurd, zodat de kans op irreversibele schade wordt 

gereduceerd.. Somatosensore evoked potentials bieden hierbij geen toegevoegde waarde. 

Wanneerr de resultaten van de experimentele studies kunnen worden toegepast op de 

klinischee situatie, is selectieve perfusie van segmentaalarteriën tijdens het klemmen van de 

aortaa zeker te overwegen wanneer deze arteriën kritisch blijken te zijn voor de doorbloeding 

vann het ruggemerg. Het toepassen van milde regionale koeling van het ruggemerg tijdens 

TAAAA chirurgie vermindert de betrouwbaarheid van transcraniële motor evoked potential 

metingenn waarschijnlijk niet. De onacceptabele hoge liquordrukken die veroorzaakt worden 

doorr regionale ruggemergkoeling gebiedt grote terughoudendheid voor het toepassen 

vann deze neuroprotectieve techniek in de kliniek. 
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