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Lekensamenvatting g 
CalciumCalcium antagonists in stroke / Calcium antagonisten bij het herseninfarct 

Inn Nederland worden ieder jaar ongeveer 26.000 mensen getroffen door een beroerte, ook 

well  CVA (cerebrovasculair accident) genoemd. CVA's staan op de derde plaats als doodsoorzaak 

(naa hartziekten en kanker) en op de eerste plaats als veroorzaker van invaliditeit. In ongeveer 

20%% van alle CVA's gaat het om een hersenbloeding, in 80% om een herseninfarct. Het 

herseninfarctt wordt veroorzaakt door een afsluiting van een slagader in de hersenen. Hierdoor 

ontstaatt een zuurstoftekort (ischaemie), wat tot schade aan de hersencellen leidt. Ondanks het 

herstell  van doorgankelijkheid van de slagader resulteert een herseninfarct vaak in blijvende 

schadee in de hersenen waardoor de patiënt in meer of mindere mate gehandicapt wordt. 

Opp dit moment is een goede opvang van patiënten in de acute fase en snelle aanvang van 

revalidatiee de best mogelijke behandeling. Een klein deel van de patiënten kan behandeld worden 

mett medicijnen die de afsluiting van de slagader oplossen, de zogenaamde thrombolytica. Dit 

dientt echter binnen 3 uren na het ontstaan van het herseninfarct te worden toegediend en kan 

alleenn worden gegeven bij een relatief klein infarct. Slechts 10% van alle patiënten voldoet aan 

dezee eisen. 

Eenn andere mogelijkheid is het beschermen van de hersencellen tegen de secundaire schade 

vann het ontstane zuurstof- en brandstof tekort. In de kern van het herseninfarct leidt dit tekort 

snell  tot celdood. In het gebied direct rond deze kern, de zogenaamde ischaemische halfschaduw, 

ontstaatt in cellen een relatief tekort. Hierdoor kunnen ze niet meer functioneren (de neurologische 

uitvalsverschijnselenn van de patiënt worden mede door deze cellen veroorzaakt), maar ze blijven 

well  enige uren intact. In deze cellen ontstaan verschillende chemische reacties waardoor ze 

vaakk alsnog te gronde gaan. De cel wordt "vergiftigd", onder andere door een massale instroom 

vann calcium ionen. Een medicijn wat deze chemische reacties vertraagt of tegen gaat (een 

zogenaamdee neuroprotectieve stof), zou de uiteindelijke schade in de hersenen kunnen beperken, 

waardoorr de patiënt minder gehandicapt wordt. 

Voorr dit onderzoek heb ik verschillende aspecten van deze mogelijke behandeling onderzocht. 

Allereerstt heb ik, een overzicht geschreven van de stoffen die zijn getest in dierexperimenten en in 

klinischh onderzoek. In dierexperimenteel onderzoek lieten verschillende medicijnen een duidelijke 

afnamee van de grootte van het herseninfarct zien. Echter, in deze experimenten wordt het medicijn 

voorr of direct na het afsluiten van een slagader toegediend en zijn de proefdieren meestal jong en 

gezond.. Dit maakt een vergelijking met de situatie in de kliniek moeilijk. Patiënten met een 

herseninfarctt zijn meestal oud en hebben vaak diabetes en hypertensie. Toch leidden de positieve 

resultatenn van de dierexperimenten tot verder onderzoek, allereerst op gezonde vrijwilligers (fase 

II  onderzoek). Aansluitend werd het middel toegediend aan patiënten met een herseninfarct. Hierbij 

wordtt getest in welke dosering patiënten het middel verdragen (fase II onderzoek). Een aantal 
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veelbelovendee stoffen, zoals Selfotel en Dextrorphan leidden tot ernstige bijwerkingen en werden 

niett verder getest. Als een medicijn door de fase II studies heen komt, kan onderzoek beginnen 

naarr de effectiviteit van het medicijnen. Neemt het aantal patiënten wat overlijdt of ernstig 

gehandicaptt wordt na een CVA af door toediening van dit medicijn? Hiertoe dient een 

gerandomiseerd,, placebo-gecontroleerd, dubbelblind onderzoek te worden verricht. 

Uitt een meta-analyse van klinische trials bleek dat nimodipine, een calcium antagonist die de 

instroomm van calcium via 'L-type voltage sensitive calcium channels' blokkeert, een gunstig 

effectt op de uitkomst na een herseninfarct zou hebben, mits toegediend binnen 12 uren na het 

herseninfarct.. Een positief effect van een subgroep analyse kan berusten op louter toeval en 

dientt dus te worden onderzocht in een goed opgezette trial. Hiertoe is het VENUS (very early 

nimodipinee use in stroke) onderzoek opgezet. In dit onderzoek werd nimodipine (4 maal daags 

300 mg, gedurende 10 dagen) of placebo binnen 6 uren na het ontstaan van de symptomen gestart. 

Aangezienn in Nederland de huisarts een patiënt met een CVA meestal als eerste ziet, werden 

huisartsenn benaderd voor dit onderzoek. In totaal deden 1800 huisartsen mee, we hoopten hiermee 

inn ongeveer 2 jaren 1500 patiënten met een CVA in de studie te kunnen opnemen. 

Tijdenss deze trial hebben we zelf ook een meta-analyse verricht voor de Cochrane 

Collaborationn waarin de behandeling van CVA patiënten met een calcium antagonist (behalve 

nimodipinee ook andere calcium antagonisten zoals flunarizine en isradipine) werd geëvalueerd. 

Inn totaal vonden we 46 trials waarvan de gegevens van 28 (7521 patiënten) konden worden 

geanalyseerd.. Deze medicijnen bleken niet te leiden tot minder patiënten die overleden of ernstig 

gehandicaptt werden (OR 1.07, 95% Cl 0.97 totl .18), ook niet als de medicijnen binnen 12 uren 

naa het ontstaan van symptomen werden toegediend (OR 1.13, 95% Cl 0.94 tot 1.36). 

Hierdoorr ontstond twijfel over de wetenschappelijke basis van het VENUS onderzoek, wat 

leiddee tot een interim analyse. De onafhankelijke commissie die deze analyse uitvoerde adviseerde 

hett onderzoek te stoppen. Na inclusie van 454 patiënten werd het onderzoek gestopt, analyse 

vann de resultaten liet geen effect zien, hooguit was er sprake van een trend (niet statistisch 

significant)) ten nadele van nimodipine bij patiënten met een herseninfarct. 

Eenn van de bijzondere aspecten van het VENUS onderzoek was het feit dat patiënten werden 

gerandomiseerdd door de huisarts. Ondanks dat de opzet zo makkelijk mogelijk was gehouden 

(duidelijkk in- en exclusiecriteria en simpele formulieren), bleek het toch lastig voor huisartsen 

omm patiënten in de studie op te nemen. Uit een zijlij n studie naar de externe validiteit bleek dat 

maarr 8% van alle patiënten die de huisartsen zagen in de studie opgenomen werd. Bij 60% was 

sprakee van exclusie criteria, bij 32% vergat de huisarts het VENUS onderzoek of was hij niet 

zekerr genoeg van de diagnose om patiënt te includeren. Het stellen van de diagnose CVA ging 

dee huisartsen redelijk goed af. Bij 98% van de 307 patiënten bij wie een CT- of MRI scan van de 

hersenenn werd gemaakt, klopte de diagnose. 
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Aann de basis van de klinische trials met nimodipine stond dierexperimenteel onderzoek. 

Omdatt nu met zekerheid gezegd kan worden dat nimodipine geen effect heeft bij patiënten met 

eenn herseninfarct vroegen we ons af of die klinische trials, waar vele duizenden patiënten aan 

deelnamen,, gerechtvaardigd waren. Daartoe hebben we het dierexperimenteel onderzoek nog 

eenss kritisch beoordeeld. Als strikt gekeken wordt naar experimenten waarin nimodipine of een 

placeboo werd toegediend na afsluiting van een slagader leidend tot plaatselijke ischaemie in de 

hersenen,, blijkt deze basis niet erg stevig. In de medische literatuur vonden we 225 artikelen 

overr het effect van nimodipine bij CVA's, slechts 20 bleken te voldoen aan de bovenbeschreven 

criteria.. Hierin waren in totaal 234 dieren (o.a. ratten en katten) behandeld met nimodipine, 216 

dierenn kregen placebo. De resultaten van 10 van de 20 studies waren negatief, nimodipine had 

geenn ander effect dan placebo. Achteraf kunnen we stellen dat de dierexperimenten geen 

overtuigendd bewijs leverden voor een positief effect van nimodipine en dat de beslissing om 

nimodipinee in klinische setting te gaan testen zeer twijfelachtig was. Echter, de publicatie van 

dee eerste positieve klinische trial in 1988 leidde tot een algeheel positief gevoel. Verschillende 

grotee trials, waar meer dan 6500 patiënten aan deelnamen, volgden. Resultaten van 

dierexperimentenn met nimodipine werden gepubliceerd tot 1995, de eerste resultaten van 

onderzoekk bij de mens werden in 1982 gepubliceerd. In tegenstelling tot wat men zou verwachten 

liepenn dierexperimentele studies en klinische trials dus parallel. Terugblikkend, kunnen we 

concluderenn dat op de golven van positief nieuws over calcium antagonisten bij de behandeling 

vann herseninfarcten, de volgende stappen in het onderzoek te snel zijn gezet. De beschikbare 

gegevenss van dierexperimenteel onderzoek werden niet kritisch beoordeeld, wat te vroeg tot 

klinischee studies leidde. 
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