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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift wordt de term craniaal hyperkinetisch syndroom gebruikt om een 
aantall  aandoeningen aan te geven, die allen onwillekeurige contracties vertonen van 
spieren,, die geïnnerveerd worden door hersenzenuwen. Het onderwerp van deze studie 
iss het verbeteren van de electrodiagnostiek bij patiënten met blefarospasme of torticollis 
spasmodicaa of hemifacialis spasme en bij patiënten, die synkinese tussen gelaatsspieren 
ontwikkeldenn na een aangezichtsverlamming van Bell. Tevens wordt gestreefd een 
beterr inzicht te verkrijgen in de pathofysiologie van deze ziekten. 

Hoofdstukk 1. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van fysiologische eigen-
schappenn van de oogknipreflexen (de vroege eerste (Rl) en de late tweede (R2) res-
ponsie),, de anatomische reflexbanen en de suprasegmentale controle hierop. De oog-
knipp herstelcurven worden besproken en tenslotte wordt een uitleg gegeven over 
onderzoekk van laterale spreiding bij patiënten met hemifacialis spasme. 

Hoofdstukk 2. Een aantal methodologische aspecten zijn bestudeerd van oogknip 
herstelcurven.. Twee verschillende intensiteiten van stimulatie en twee manieren om 
reflexx responsies met een computertechniek te meten zijn met elkaar vergeleken. De 
herstell  curven zijn gebaseerd op metingen bij zes interstimulus intervallen. Bij gezonde 
proefpersonenn toonden stimulatie met drie maal de drempelwaarde voor R2 en de 
metingg van de piekamplitudo's van de responsies de kleinste variabiliteit. 
Wee hebben een oogknip herstelcurve index berekend voor Rl en R2 als één enkele 
variabelee en de bovengrens van normaal hiervoor, om in staat te zijn individuele pati-
ëntenn te vergelijken met gezonde proefpersonen. 
Rll  en R2 herstelcurven en indices zijn bestudeerd bij patiënten met blefarospasme, 
torticolliss spasmodica en hemifacialis spasme en vergeleken met waarden, gevonden bij 
gezondee proefpersonen. We toonden significante verschillen aan voor alle patiënten 
groepen. . 
Piekk amplitudo's van ongepaarde Rl en R2 responsen verschilden niet tussen patiënten 
enn controle personen. 

Hoofdstukk 3. Dit hoofdstuk handelt over een onderzoek waarbij oogknip herstelcur-
vee indices bij controle personen en patiënten met blefarospasme zijn berekend. De 
uitkomstenn hiervan zijn gecorreleerd met naaldelectromyografische verschijnselen in de 
mm orbicularis oculi en m levator palpebrae. We konden drie verschillende groepen 
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onderscheiden.. Uit deze observaties kon aangetoond worden dat blefarospasme niet een 
homogenee aandoening is, waaruit tevens therapeutische consequenties kunnen volgen. 

Hoofdstukk 4. Bij een onderzoek naar oogknipreflexen in de orbicularis oculi en 
orbiculariss oris spieren vonden we geen significante verschillen tussen patiënten met 
blefarospasmee en torticollis spasmodica en controle personen. Uit dit onderzoek blijkt, 
datt responsies in de orbicularis oris spier na stimulatie van de n. supraorbital bij 
patiënten,, maar ook bij controle personen kunnen worden gevonden. Deze bevinding 
iss tegenstrijdig met gegevens uit de literatuur. Hiermee moet rekening gehouden 
wordenn bij onderzoeken van craniële hyperkinetische syndromen, met name bij pati-
ëntenn met hyperactiviteit van de oromandibulaire spieren. 

Hoofdstukk 5. In dit hoofdstuk wordt onderzoek beschreven dat verricht is bij pati-
ëntenn met hemifacialis spasme en patiënten, die na een verlamming van Bell synkinesen 
vann de gelaatsspieren kregen. We vergeleken oogknipreflexen in de orbicularis oculi en 
orbiculariss oris spieren opgewekt bij de patiënten met de reflexen geregistreerd bij 
controlee personen. Bovendien zijn de hoogte van de potentiaal van de facialis muscula-
tuurr verkregen na stimulatie van de n. facialis, de laterale spreiding en de spontane 
spieractiviteitt bij naaldonderzoek tussen de patiëntengroepen vergeleken. Er was duide-
lij kk sprake van beschadiging van de n. facialis bij patiënten met synkinesen na een 
verlammingg van Bell. Overeenkomsten en verschillen tussen de patiënten groepen 
suggereren,, dat er verschillende pathofysiologische mechanismen in het spel zijn. 

Hoofdstukk 6. In het eerste deel van de algemene bespreking worden de resultaten van 
onzee onderzoekingen beschouwd in het licht van andere recente studies en worden een 
aantall  veronderstelde pathofysiologische mechanismen beschreven, die een rol kunnen 
spelenn bij de onderzochte syndromen. In het tweede deel van de algemene bespreking 
staann een aantal suggesties voor toekomstige studies aangaande electrodiagnostische 
verbeteringg en inzicht in de pathofysiologie van craniële hyperkinetische syndromen. 
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