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Inn chapter 1 the issue of this thesis was illuminated. Since in Western societies, stroke 

representss the third largest cause of death and is the main cause of disability, and since the 

incidencee of stroke is expected to increase in the near future, much research is being devoted to 

thee development of an effective treatment. At present, however, no such treatment is available, 

althoughh thrombolysis is beneficial in a small percentage of patients with ischaemic stroke. The 

conceptt of the use of agents that protect neurones against the effects of ischaemia is appealing. 

Somee neuroprotective drugs are believed to exert their effects by influencing calcium homeostasis 

inn potentially viable brain cells in the ischaemic penumbra, the area surrounding the core of the 

infarct.. The calcium homeostasis in normal and in ischaemic circumstances has been described 

inn this chapter. A massive calcium ion (Ca++) influx into these cells plays an important role in the 

finall  common pathway of cell death. Câ  can enter neurones by voltage-sensitive calcium 

channelss or by agonist-operated calcium channels. Calcium antagonists acting on several subtypes 

off  these channels are capable of decreasing Câ  influx into ischaemic brain cells. In animal 

studies,, many calcium antagonists reduce infarct size or increase cerebral blood flow. However, 

clinicall  trials have been disappointing and at present an effective neuroprotective agent has not 

beenn identified. Results of clinical studies with agents which influence calcium homeostasis 

weree reviewed. Concerns about possible adverse effects of calcium antagonists acting on voltage-

sensitivee calcium channels were also addressed. 

Inn chapter 2 the results of the VENUS trial - Very Early Nimodipine Use in Stroke- were 

discussed.. This randomised, double-blind, placebo-controlled trial was designed to test the 

hypothesiss that early treatment with nimodipine has a positive effect on survival and functional 

outcomee after stroke. This was suggested in a previous meta-analysis on the use of nimodipine 

inn stroke. These positive results could not be reproduced in a recent Cochrane review. This led to 

thee early termination of VENUS, after an interim analysis. In the VENUS study, treatment was 

startedd by general practitioners or neurologists within 6 hours after stroke onset (oral nimodipine 

300 mg q.i.d. or identical placebo, for 10 days). Main analyses included comparisons of the 

primaryy endpoint (poor outcome, defined as death or dependency after 3 months) and secondary 

endpointss (neurological status and blood pressure 24 hours after inclusion, mortality after 10 

dayss and adverse events) between treatment groups. Subgroup analyses (on final diagnosis and 

basedd on the per-protocol dataset) were performed. At trial termination, after inclusion of 454 

patientss (225 nimodipine, 229 placebo), no effect of nimodipine was found. After 3 months 

follow-upp 32% (n = 71) of patients in the nimodipine group had a poor outcome, compared to 

27%% (n = 62) in the placebo group; (RR 1.2, 95% C.I. 0.9 - 1.6). Neither was a treatment effect 

foundd for secondary outcomes nor in the subgroup analyses. We concluded that the results of 
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VENUSS did not support the hypothesis of a beneficial effect of early nimodipine in stroke patients. 

Thee VENUS study was performed in a pre-hospital setting; the methodology of such a trial 

wass discussed in a separate chapter (chapter 3). In this randomised, double-blind, placebo-

controlledd trial, stroke patients were randomised by the general practitioner in order to allow 

startt of treatment within 6 hours after onset of symptoms. Outcome assessment (functional 

outcomee after 3 months) was performed by the trial office. Clear inclusion and exclusion criteria 

andd simple forms were designed. More than 1800 general practitioners agreed to co-operate, 

newss letters were sent and teaching courses were organised. A total of 454 patients were 

randomised.. An external validity study showed that 8 % of patients were included, 40% were 

excludedd correctly. Of included patients 24% should not have been randomised, based on 

exclusionn criteria. Neuroradiological imaging was performed in 307 patients, in 98% of these 

patients,, general practitioners diagnosed stroke correctly. Of all patients, 52% were admitted to 

aa hospital. Elderly patients and more severe strokes were admitted statistically significantly 

moree often. An acute stroke trial in a pre-hospital setting is possible, but difficult. The VENUS 

studyy suffered from a much lower inclusion rate than expected. General practitioners were 

unfamiliarr with randomised controlled trials and asking of informed consent, or sometimes 

weree too busy and forgot about the trial. Probably, an acute stroke trial with a smaller, more 

involvedd group of general practitioners will be more successful. 

Forr the Cochrane Collaboration we performed a systematic review on the use of calcium 

antagonistss in ischaemic stroke (chapter 4). The aim of this review was to determine whether 

calciumm antagonists reduce the risk of death or dependency after acute ischaemic stroke. Acute 

strokee trials were identifiedd with help of the Cochrane Collaboration Stroke Group and personal 

contacts.. All randomised trials (published and unpublished) investigating a calcium antagonist 

(actingg on voltage sensitive calcium channels) were included. Poor outcome, defined as death or 

dependency,, was used as main outcome. Analyses were, if possible, according to the "intention-

to-treat""  principle, and we calculated pooled relative risks with 95% confidence intervals. 

Forty-sevenn trials were identified of which 29 were included (7665 patients). No effect of 

calciumm antagonists on poor outcome (RR 1.04, 95% CI 0.98 to 1.09), or on death (RR 1.07, 

95%% CI 0.98 to 1.17) was found. Sensitivity analyses on route of administration or time interval 

betweenn stroke and start of treatment showed no effect on outcome. In subgroups of unpublished 

andd methodologically sound trials a statistically significant negative effect for calcium antagonists 

wass found. This contrasts with results of published trials and the results of trials with a moderate 

orr poor methodological quality. The presented evidence rules out a clinically important effect of 

calciumm antagonists after ischaemic stroke. The large amount of data leads to narrow confidence 
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intervalss with no significant heterogeneity, and the overall results are therefore likely to be 

robust. . 

Thee collection of data of unpublished studies (or additional data of published studies) is one 

off  the main problems in performing systematic reviews. In meta-analyses inclusion of data of 

alll  identified trials is crucial to diminish bias. With the introduction of trial registries, identification 

off  trials becomes easier. However, collecting all data from either principal investigators or 

pharmaceuticall  industries can be problematic. In chapter 5 we described the results of an inquiry 

whichh we performed within the Cochrane Stroke Review Group to make an inventory of the 

experiencess with pharmaceutical industries. A questionnaire was sent to 47 reviewers, which 

wass completed and returned by 39 (83%). Seventeen reviewers had contacted companies for 

data,, and their experiences were mixed. Some received all data needed without any problems, 

otherss never received any reply to their request. Companies do not have univocal policies. Success 

appearss to depend on being on good terms with staff members within a company. Prospective 

registrationn of trials is the first step in obtaining complete overviews, the next step addresses 

availabilityy of data. When working with pharmaceutical companies, clinical researchers should 

demandd the free availability of trial data for scientific use. 

Inn chapter 6 we went back to the basis of nimodipine research in stroke. Based on results of 

animall  experiments, clinical trials with nimodipine were performed, which in the end, did not 

showw a beneficial effect of treatment after ischaemic stroke. The aim of this study was to 

investigatee whether the evidence from animal experiments was unequivocally in favour of 

nimodipine,, which would mean that these models are inadequate to predict treatment response 

inn patients, or that the data of animal experiments were inconclusive, which would mean that 

thee clinical trials were based on insufficient evidence. We performed a systematic review of 

animall  experiments with nimodipine in focal cerebral ischaemia. Manuscripts were identified 

byy searching Medline and Embase, strict inclusion criteria were used. We assessed whether 

studiess showed a beneficial effect of active treatment or not. In depth-analyses were performed 

onn infarct size and amount of oedema, and subgroup analyses on length of time window to start 

off  treatment and methodological quality of studies. Of 225 identified manuscripts, 20 studies 

weree included. Methodological quality of studies was poor. 50% Of included studies were in 

favourr of treatment. In depth-analyses (of few studies) showed statistically significant effects in 

favourr of treatment. No influence of length of time to start of treatment or methodological 

qualityy on results was found. Reports on animal experiments with nimodipine, positive and 

negative,, continued to appear in the literature until 1997. It is surprising that these animal 

experimentss ran a course parallel to several clinical studies, were it would be reasonable to 
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assumee that the clinical studies are preceded by animal studies. 

Wee concluded that the results of this review did not show convincing empirical evidence to 

substantiatee the decision for trials with nimodipine in large numbers of patients. In fact, there 

weree no differences between the results of animals experiments and clinical studies. Surprisingly, 

wee found that animal experiments and clinical studies ran simultaneously. 

Inn the general discussion, the history of treatment with calcium antagonists acting on voltage 

sensitivee calcium channels is described, especially nimodipine in ischaemic brain lesions. 

Although,, in 1986, the first properly conducted animal experiments with nimodipine in focal 

cerebrall  ischaemia were reported, the first results of clinical studies were already reported in 

19822 by Gelmers. He had studied the effect of nimodipine on the cerebral blood flow in patients 

withh an acute ischaemic stroke. Subsequent reports on larger clinical trials, refer in the introduction 

too a single positive animal experiment, to the proven effectiveness of nimodipine in treatment of 

subarachnoidd haemorrhage, but primarily to the study of Gelmers et al. Animal experiments 

withh nimodipine in focal cerebral ischaemia, both positive and negative, were reported until 

1995,, and ran parallel to clinical studies. Although large trials with calcium antagonists showed 

noo beneficial effect, high expectations arose when a large trial found a positive effect in a post-

hocc subgroup analysis of patients treated within 18 hours after onset of symptoms. This was 

substantiatedd in a meta-analyses of trials with nimodipine in which a statistically significant 

effectt was found when patients were treated within 12 hours. These results could neither be 

confirmedd in our trial nor in the systematic review for the Cochrane Collaboration. In retrospect, 

wee can conclude that on the first waves of positive news about the beneficial effect of calcium 

antagonistss in the treatment of cerebral ischaemia, the subsequent steps in research have gone 

tooo fast. The available data from animal experiments were not addressed critically, which too 

earlyy led to clinical studies. 
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Hoofdstukk 1 is een inleidend hoofdstuk, waarin het onderwerp van dit proefschrift wordt 

toegelicht.. Omdat in Westerse landen beroertes de derde doodsoorzaak zijn en de meest 

voorkomendee oorzaak van beperkingen in het dagelijks functioneren, en verwacht wordt dat de 

incidentiee in de nabije toekomst toe zal nemen, wordt er momenteel veel onderzoek verricht om 

eenn effectieve behandeling te ontwikkelen. Een dergelijke behandeling is momenteel niet 

beschikbaar,, alhoewel trombolyse effectief is in een klein deel van de patiënten met een 

herseninfarct.. Het beschermen van de neuronen tegen de gevolgen van ischaemie is een 

aantrekkelijkee alternatief. Sommige neuroprotectieve medicijnen worden geacht de calcium 

homeostasee te beïnvloeden in de potentieel levensvatbare hersencellen in de ischaemische 

halfschaduw,, het gebied rondom de kern van het herseninfarct. In hoofdstuk 1 beschrijven we de 

calciumm homeostase in normale omstandigheden en gedurende ischaemie. Gedurende ischaemie 

ontstaatt een massale instroom van calcium ionen (Ca**), wat een belangrijke rol speelt in de 

reactiess die leiden tot celdood. Calcium ionen komen de neuronen binnen via de zogenaamde 

"voltage-sensitive""  calcium kanalen of via de "agonist-operated" calcium kanalen. Calcium 

antagonistenn kunnen door beïnvloeding van deze kanalen, de instroom van calcium ionen in de 

ischaemischee hersencel verminderen. Uit dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat 

verscheidenee calcium antagonisten leiden tot afname van de omvang van het herseninfarct of tot 

eenn toename van de cerebrale doorbloeding. De resultaten van klinische studies met deze 

medicijnenn zijn tot nu toe teleurstellend, want er is nog geen effectief neuroprotectief medicijn 

beschikbaar.. De resultaten van klinische studies met medicijnen die de calcium homeostase 

beïnvloedenn hebben we samengevat. Ook de mogelijke bijwerkingen van calcium antagonisten 

diee werkzaam zijn op de "voltage-sensitive" calcium kanalen worden besproken. 

InIn hoofdstuk 2 worden de resultaten van het VENUS onderzoek beschreven. Dit ge-

randomiseerde,, dubbelblinde, placebo gecontroleerde onderzoek werd opgezet om de hypothese 

tee kunnen testen dat nimodipine, indien vroeg toegediend, het aantal patiënten dat overlijdt of 

afhankelijkk is na een beroerte vermindert. Dit werd gesuggereerd door de resultaten van een 

meta-analyse,, maar deze resultaten konden niet gereproduceerd worden in onze latere Cochrane 

review.. Dit leidde, na een interim analyse, tot het voortijdig beëindigen van het VENUS onderzoek. 

Inn het VENUS onderzoek werd de behandeling (oraal toegediende nimodipine, 30 mg 4 maal 

daags,, of een identieke placebo, gedurende 10 dagen), binnen 6 uur na de beroerte gestart door 

dee huisarts of neuroloog. In de analyses werden het primaire eindpunt (slechte uitkomst, 

gedefinieerdd als dood of afhankelijkheid na 3 maanden) en de secundaire eindpunten 

(neurologischh onderzoek en bloeddruk 24 uur na inclusie, overlijden na 10 dagen en ernstige 

bijwerkingen)) vergeleken tussen actieve behandeling en placebo. Subgroep analyses (betreffende 
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dee uiteindelijke diagnose en inclusie volgens het protocol) werden ook uitgevoerd. Na beëindigen 

vann het onderzoek werd (uit gegevens van 454 patiënten (225 nimodipine, 229 placebo)) geen 

effectt van nimodipine gevonden. Drie maanden na de beroerte had 32% (n = 71) in de nimodipine 

groepp een slechte uitkomst, vergeleken met 27% (n = 62) in de placebo groep; (RR 1.2,95% Cl. 

0.99 -1.6). Ook voor de secundaire uitkomst maten en in de subgroep analyses werd geen verschil 

gevonden.. We concludeerden dat de hypothese van een positief effect van vroeg toegediende 

nimodipinee bij patiënten met een beroerte, door de resultaten van het VENUS onderzoek niet 

werdenn ondersteund. 

Inn tegenstelling tot eerdere trials met nimodipine werd het VENUS onderzoek uitgevoerd buiten 

hett ziekenhuis. De methodologie van en dergelijk onderzoek werd besproken in hoofdstuk 3. Om 

aanvangg van behandeling binnen 6 uur na het ontstaan van de symptomen mogelijk te maken, 

werdenn patiënten in dit gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde onderzoek, door 

dee huisarts gerandomiseerd. Het bepalen van de uitkomst (functionele uitkomst na 3 maanden) 

werdd verricht door het onderzoeksbureau. Duidelijke in- en exclusie criteria werden opgesteld, 

enn simpele onderzoeks formulieren werden ontworpen. Ruim 1800 huisartsen zeiden hun 

medewerkingg toe; vanuit het onderzoeksbureau werden nieuwsbrieven verstuurd en cursussen 

georganiseerd.. In totaal werden 454 patiënten gerandomiseerd. Een studie naar de externe 

validiteitt liet zien dat maar 8% van alle patiënten werd geïncludeerd, 40% werd correct 

geëxcludeerd.. Achteraf had 24% van de patiënten niet geïncludeerd mogen worden in verband 

mett exclusie criteria. Neuroradiologisch onderzoek werd verricht bij 307 patiënten, de huisartsen 

blekenn terecht de diagnose beroerte te hebben gesteld bij 98% van de patiënten in deze groep. 

Vann alle patiënten in het VENUS onderzoek werd 52% opgenomen in het ziekenhuis. Oudere 

patiëntenn en patiënten met een ernstige beroerte werden statistisch significant vaker opgenomen. 

Onderzoekk in de acute fase van een beroerte buiten het ziekenhuis is mogelijk gebleken, maar is 

ookk moeilijk. Het aantal geïncludeerde patiënten in het VENUS onderzoek was beduidend lager 

dann verwacht. Huisartsen bleken onbekend met gerandomiseerde onderzoeken en het vragen 

vann toestemming aan patiënten voor deelname. Soms waren ze te druk of vergaten het onderzoek. 

Mogelijkk is een onderzoek in de acute fase van een beroerte met een kleinere groep, meer 

betrokkenn huisartsen, succesvoller. 

Voorr de Cochrane Collaboration verrichtten wij een systematic review over het gebruik van 

calciumm antagonisten bij het herseninfarct (hoofdstuk 4). Het doel van deze review was om vast 

tee stellen of calcium antagonisten het risico op overlijden of afhankelijkheid na een beroerte, 

verminderen.. Studies in de acute fase van een beroerte werden geïdentificeerd met hulp van de 

Cochranee Collaboration Stroke Group en door persoonlijke contacten. All e gerandomiseerde 
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studiess (gepubliceerd en ongepubliceerd) waarin het effect van een calcium antagonist (actief 

opp de "voltage-sensitive" calcium kanalen) werd onderzocht, werden geïncludeerd. Als 

belangrijkstee uitkomst maat werd "slechte uitkomst", gedefinieerd als dood of afhankelijk van 

anderenn in het dagelijks leven, gebruikt. We verrichten analyses, indien mogelijk, volgens het 

"intention-to-treat""  principe, en berekenden samengestelde relatieve risico's met 95% 

betrouwbaarheidss intervallen. In totaal vonden we 47 studies, waarvan 29 (7665 patiënten) konden 

wordenn geïncludeerd. We vonden geen effect van calcium antagonisten op het voorkomen van 

eenn slechte uitkomst (RR 1.04,95% Cl 0.98 tot 1.09) of het voorkomen van overlijden (RR 1.07, 

95%% Cl 0.98 tot 1.17). Sensitiviteits analyses over de wijze van toediening en het tijdsinterval 

tussenn de beroerte en de start van behandeling, lieten geen effect zien. In subgroep analyses van 

ongepubliceerdee studies en in methodologisch opzicht slechte studies werd een statistisch 

significantt negatief effect gevonden van calcium antagonisten. Dit in tegenstelling tot subgroep 

analysess van gegevens van gepubliceerde studies en studies met een matige tot slechte 

methodologischee kwaliteit. De resultaten sluiten een klinisch belangrijk effect van calcium 

antagonistenn na een herseninfarct uit. De grote hoeveelheid gegevens leiden tot kleine 

betrouwbaarheidsintervallenn zonder significante heterogeniteit, dus de resultaten zijn zeer 

waarschijnlijkk statistisch robuust. 

Hett verkrijgen van gegevens van ongepubliceerde studies (of aanvullende gegevens van 

gepubliceerdee studies) is een van de grootste problemen bij het verrichten van een systematic 

review.. In een meta-analyse is het van belang gegevens van alle geïdentificeerde studies te 

includerenn om bias te voorkomen. Met de registratie van klinische onderzoeken wordt het 

makkelijkerr studies te vinden, maar het verkrijgen van alle gegevens van ofwel de onderzoekers 

off  de farmaceutische industrie kan problematisch zijn. In hoofdstuk 5 beschreven we de resultaten 

vann een enquête die we hielden binnen de Cochrane Stroke Review Group om de ervaringen met 

dee farmaceutische industrie te inventariseren. De vragenlijst werd aan 47 reviewers toegestuurd 

enn werd ingevuld en teruggestuurd door 39 (83%). Zeventien reviewers hadden contact gezocht 

mett industrieën om gegevens te vragen. De ervaringen waren wisselend, sommigen kregen alles 

watt ze nodig hadden zonder enig probleem, maar anderen ontvingen nooit enig bericht in antwoord 

opp hun vragen. De industrieën lijken geen eenduidig beleid te hebben ten aanzien van dit soort 

verzoeken.. Succes hangt voor een groot deel af van goede contacten binnen het bedrijf in kwestie. 

Prospectievee registratie van studies is een eerste stap op weg in het verkrijgen van complete 

overzichten,, de volgende stap betreft de beschikbaarheid van gegevens. Klinische onderzoekers 

dienen,, als ze samenwerken met een farmaceutische industrie, te eisen dat de gegevens 

beschikbaarr worden gesteld voor wetenschappelijke doeleinden. 
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Inn hoofdstuk 6 zijn we teruggegaan naar de basis van het onderzoek met nimodipine. 

Gebaseerdd op de resultaten van dierexperimenteel onderzoek werden klinische trials verricht, 

diee geen positief effect van nimodipine bij herseninfarcten lieten zien. Het doel van dit onderzoek 

wass te onderzoeken of het bewijs van de dierexperimentele studies eenduidig in het voordeel 

vann nimodipine was, wat zou betekenen dat de dierexperimentele modellen niet in staat zijn het 

effectt bij patiënten te voorspellen, of dat de dierexperimentele modellen geen eenduidige 

resultatenn lieten zien, in welke situatie de klinische studies gebaseerd zouden zijn op onvoldoende 

wetenschappelijkk bewijs. We verrichten een systematic review van de dierexperimenten met 

nimodipinee bij focale cerebrale ischaemie. Medline en Embase werden doorzocht om artikelen 

tee identificeren, waarbij strikte inclusie criteria werden gebruikt. We beoordeelden of de studies 

eenn positief effect van actieven behandeling lieten zien, of niet. We verrichtten ook meer 

gedetailleerdee analyses over omvang van het infarct en de hoeveelheid oedeem, en subgroep 

analysess naar de tijdsduur tot de start van behandeling en de methodologische kwaliteit van de 

studies.. Van de 225 geïdentificeerde studies werden 20 geïncludeerd. De methodologische 

kwaliteitt van de studies was slecht. 50% van de geïncludeerde studies liet een positief effect van 

behandelingg met nimodipine zien. De gedetailleerde analyses resulteerden in een statistisch 

significantt positief effect van nimodipine (mogelijk van 10 studies). Tijdsduur tot behandeling 

enn methodologische kwaliteit van de studies hadden geen invloed op het effect. Verschillende 

auteurss hebben het onderscheid tussen dierexperimentele modellen van cerebrale ischaemie en 

klinischee studies reeds benadrukt. Terugkijkend concluderen we dat er geen overtuigend 

wetenschappelijkk bewijs was dat de beslissing om nimodipine in klinische setting te gaan testen 

ondersteunde.. Dierexperimentele studies met positieve en negatieve resultaten werden 

gepubliceerdd tot 1997. Het is verrassend dat deze dierexperimenten parallel liepen met klinische 

studies,, waar men zou verwachten dat klinische studies voorafgegegaan worden door 

dierexperimentelee studies. 

Wee concludeerden dat de resultaten van deze review geen overtuigend bewijs liet zien dat de 

stapp naar klinische studies in grote groepen patiënten rechtvaardigde. Eigenlijk zijn er geen 

grotee verschillen tussen de resultaten van dierexperimentele experimenten en de resultaten van 

klinischee studies. 

Inn de algemene discussie wordt de geschiedenis beschreven van de behandeling van het 

herseninfarctt met calcium antagonisten werkzaam op "voltage-sensitive" calcium kanalen, meer 

inn het bijzonder nimodipine. Alhoewel in 1986 de eerste resultaten van correct uitgevoerde 

dierexperimentenn met nimodipine in focale cerebrale ischaemie werden gepubliceerd, werden 

dee eerste resultaten van klinische studies al in 1982 gerapporteerd door Gelmers, die het effect 

vann nimodipine op de cerebrale doorbloeding bij patiënten met een herseninfarct bestudeerde. 
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Inn de inleiding van de manuscripten van latere grotere klinische studies met nimodipine werd 

verwezenn naar een enkel positief dierexperiment, het inmiddels bewezen effect van nimodipine 

inn de behandeling van patiënten met een subarachnoidal bloeding, maar vooral naar de positieve 

resultatenn van Gelmers et al. De resultaten van dierexperimenteel onderzoek met nimodipine in 

modellenn van focale cerebrale ischaemie werden, met positieve en negatieve resultaten, 

gepubliceerdd tot 1995 en liepen parallel met klinische studies. Alhoewel in grote studies met 

calciumm antagonisten geen positief effect werd gevonden, ontstond opnieuw hoop toen in een 

post-hocc analyse van de Amerikaanse nimodipine studie een positief effect werd gevonden bij 

patiëntenn die binnen 18 uur na het ontstaan van de symptomen waren behandeld. Dit werd 

verderr versterkt door een meta-analyse van studies met nimodipine, waarin een statistisch 

significantt positief effect werd gevonden bij patiënten behandeld binnen 12 uur. Deze resultaten 

kondenn echter niet worden bevestigd in onze trial of in onze systematic review voor de Cochrane 

Collaboration.. Terugblikkend, kunnen we concluderen dat op de golven van positief nieuws 

overr calcium antagonisten bij de behandeling van herseninfarcten, de volgende stappen in het 

onderzoekk te snel zijn gezet. De beschikbare gegevens van dierexperimenteel onderzoek werden 

niett kritisch beoordeeld, wat te vroeg tot klinische studies leidde. 

109 9 




