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In het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat, werd getracht 
antwoord te geven op de volgende vragen: 
1. Is het mogelijk genetische en vasculaire risicofactoren te detecteren, 

die specifiek gecorreleerd zijn met de aanwezigheid van hetzij micro
angiopathic, hetzij macroangiopathie ? 

2. Zijn de verschillende klinische en MRI uitingen van microangio-
pathie, zoals lacunaire infarcten, witte stof afwijkingen en intracerebrale 
bloedingen, aan elkaar gerelateerd ? Komen alle uitingen in één 
individuele patiënt voor ? Zijn er andere gevolgen van microangio-
pathie, die tot nu toe niet opgemerkt zijn ? 

3. Welke verschillen bestaan er in het beloop van de vroege symptomen 
van herseninfarcten die veroorzaakt zijn door microangiopathie 
(lacunaire infarcten), en van herseninfarcten die het gevolg zijn van 
macroangiopathie ? 

In hoofdstuk 1 werd een kort overzicht gegeven van de verschillende 
manifestaties van cerebrale microangiopathie. De controversen rond het 
concept van de microangiopathie werden in een historisch perspectief 
belicht. 

In hoofdstuk 2 werden de resultaten beschreven van een onderzoek 
naar verschillen in genetische factoren en vasculaire risicofactoren van 
enerzijds patiënten met een cerebrale microangiopathie en anderzijds 
patiënten met macroangiopathie. Hypertensie en het apolipoproteïne E 
(apoE) e2/e3 lijken in eerdere onderzoeken geassocieerd te zijn met 
cerebrale microangiopathie. De associatie staat echter ter discussie. 
Patiënten met cerebrale microangiopathie hebben namelijk vaak ook 
macroangiopathie, waardoor verschillen in specifieke risicofactoren tussen 
beide vasculaire aandoeningen gemaskeerd zouden kunnen worden. 
Onderzoek naar specifieke risicofactoren voor cerebrale microangiopathie 
is tot op heden niet verricht bij patiënten met "zuivere" cerebrale micro
angiopathie, d.w.z. patiënten met microangiopathie zonder tekenen van 
macroangiopathie. In een cohort van patiënten met symptomatische 
arteriële aandoeningen (herseninfarct, hartinfarct of perifeer arterieel 
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vaatlijden) identificeerden wij patiënten met kenmerken van cerebrale 
microangiopathie op de MRI. Wij vergeleken vasculaire risicofactoren en 
het apoE polymorfisme tussen pa t iën ten mét en zonder cerebrale 
microangiopathie. Bovendien vergeleken wij patiënten, die uitsluitend 
k e n m e r k e n van ce rebra le microangiopa th ie h e b b e n (zonder een 
voorgeschiedenis of symptomen van macroangiopathie) met patiënten, 
die een combinatie hebben van macroangiopathie en cerebrale micro
angiopathie. 

Honderd-tweeëndertig patiënten beantwoordden aan onze MRI-criteria 
van cerebrale microangiopathie. In een multivariaat logistisch model 
waren leeftijd (odds ratio (OR) 1.1, 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI) 
1.1-1.1), en de afwezigheid van de apoE e2 (OR 5.4, 95%BI 2.0-14.5) en e4 
allelen (OR 2.1,95%BI 1.0-4.2) geassocieerd met cerebrale microangiopathie. 
Van deze 132 patiënten hadden 27 "zuivere" cerebrale microangiopathie 
(d.w.z. zonder manifestaties van macroangiopathie). Hypertensie (OR 2.6, 
95%BI 1.1-6.2) was onafhankelijk geassocieerd met de aanwezigheid van 
geïsoleerde cerebrale microangiopathie. Onze bevindingen suggereren, dat 
er een complexe interactie bestaat tussen leeftijd, apoE genotypen en 
hypertensie bij het ontstaan van cerebrale microangiopathie enerzijds of 
macroangiopathie anderzijds. Een hypothese is, dat patiënten met een 
bepaalde genetische aanleg op relatief jonge leeftijd athérosclérose in hun 
grote arteriën ontwikkelen, bevorderd door vasculaire risicofactoren, zoals 
roken en hypertensie. Patiënten met een andere genetische aanleg zijn 
mogelijk relatief beschermd tegen het ontstaan van athérosclérose in de 
grote arteriën, maar ontwikkelen cerebrale microangiopathie op latere 
leeftijd, hoofdzakelijk als gevolg van hypertensie. 

In hoofdstuk 3 beschreven wij het vóórkomen van hyperintense lesies in 
de pons op T2- en proton density-gewogen MRI sequenties bij hetzelfde cohort 
van patiënten met symptomen van arteriële ischémie. Wij analyseerden de 
factoren, die met deze pontiene hyperintense lesies geassocieerd zijn. Pullicino 
et al. (Ann Neurol 1995;37:460-466) hebben gerapporteerd dat pontiene 
hyperintense lesies bij twee postmortaal onderzochte patiënten dezelfde 
histopathologische kenmerken hebben als periventriculaire witte stof 
afwijkingen, wat kan wijzen op een vasculaire etiologie. Wij bestudeerden 
229 patiënten: 31% met herseninfarcten, 31% met hartinfarcten en 38% met 



claudicatio intermittens. In 23% van deze patiënten vonden wij pontiene 
hyperintense lesies. Patiënten met pontiene hyperintense lesies waren ouder 
en hadden vaker lacunaire infarcten en periventriculaire witte stof afwijkingen 
in vergelijking met patiënten zonder pontiene hyperintense lesies. In een 
multivariaat logistisch model waren periventriculaire witte stof afwijkingen 
(OR 2.7, 95%BI 1.4-5.3) en lacunaire infarcten (OR 2.0, 95%BI 1.0-4.0) 
onafhankelijk geassocieerd met de aanwezigheid van pontiene hyperintense 
lesies. Deze lesies kwam vaker voor bij patiënten met herseninfarcten (39%), 
dan bij patiënten met hartinfarcten (11%) of claudicatio intermittens (19%) 
(p<0.004). Wij concludeerden, dat pontiene hyperintense lesies vaak 
voorkomen bij patiënten met klinisch manifeste arteriole aandoeningen. De 
associatie met periventriculaire witte stof afwijkingen en lacunaire infarcten 
maken het aannemelijk, dat hyperintense lesies in de pons een vorm van 
microangiopathie is met mogelijk dezelfde Pathogenese. 

In hoofdstuk 4 werd een onderzoek beschreven naar de klinische 
betekenis van geïsoleerde pontiene hyperintense lesies op MRI 's van 
patiënten met arteriole aandoeningen. Zeventien patiënten met geïsoleerde 
pontiene hyperintense lesies (PHL) op de MRI (d.w.z. zonder ander witte 
stof afwijkingen) werden vergeleken met 17 pat iënten zonder deze 
afwijkingen en zonder andere witte stof afwijkingen. Patiënten met en 
zonder PHL werden gematcht voor leeftijd, geslacht en de eers te 
manifestatie van de arteriële aandoening. Patiënten en één van de onder
zoekers waren niet op de hoogte van de bevindingen van het MRI-
onderzoek. De "geblindeerde" onderzoekster scoorde klachten, symptomen 
en beperkingen in de dagelijkse activiteiten (ADL) met een geprotocolleerd 
interview, en d.m.v. neurologisch onderzoek en clinimetrische schalen die 
beperkingen in de motoriek meten. Op alle items scoorden patiënten met 
pontiene hyperintense lesies slechter dan de controle-patiënten. Wij 
vonden de grootste verschillen in het vóórkomen van evenwichtsstoornis-
sen, moeilijkheden met spreken en slikken, de "Timed Walking Test" en 
de subschaal "Lichaamsverzorging en beweging" van de Sickness Impact 
Profile. Behalve voor de klachten van evenwichtsstoornissen (p=0.04), 
zijn de verschillen niet statistisch significant. Een gestoorde koord
dansersgang werd vaker gezien bij patiënten met pontiene hyperintense 
lesies dan bij de controle-patiënten. Tekenen van piramidebaan stoornissen 
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waren gelijk verdeeld. Wij stellen derhalve voor, dat pontiene hyperintense 
lesies een oorzaak kunnen zijn van klachten van evenwichtsstoornissen bij 
pa t iën ten met a thérosclérose. De klachten en symptomen zouden 
veroorzaakt kunnen worden door een dysfunctie van de corticopontiene 
of de pontocerebellaire banen, of door een lesie van de pontiene nuclei, 
waar deze banen een verbinding met elkaar maken. 

In hoofdstuk 5 werd een onderzoek beschreven naar tekenen van oude 
intracerebrale bloedingen, in de vorm van hemosiderine deposities op 
MRI 's van de hersenen van 66 patiënten met een herseninfarct, 69 met 
een hartinfarct en 86 met perifeer arterieel vaatlijden (totaal 221 patiënten). 
De MRI 's werden onafhankelijk door twee onderzoekers beoordeeld, die 
niet beschikten over de klinische en de laboratorium gegevens van de 
patiënten. Bij 31 (14%) patiënten vonden wij signalen op de gradiënt echo 
MRI, die wijzen op locale cerebrale hemosiderine afzettingen. Bij 24 
patiënten waren deze deposities asymptomatisch. Hemosiderine afzettingen 
kwamen significant vaker voor bij patiënten met herseninfarcten (26%) dan 
bij patiënten met hartinfarcten (4%) of perifeer arterieel vaatlijden (13%) 
(p=0.002). De hemosiderine deposities zijn geassocieerd met de aanwezig
heid van periventriculaire witte stof afwijkingen (OR 5.3, 95%BI 2.5-12.4) 
en deze associatie is sterker naarmate de witte stof afwijkingen ernstiger 
zijn. Onze bevindingen steunen de hypothese, dat de kleine cerebrale vaten 
van patiënten met herseninfarcten een grotere neiging hebben om te lekken 
of te breken dan die van patiënten met extracerebrale manifestaties van 
arteriole aandoeningen. Dit zou kunnen verklaren waarom er een hogere 
incidentie bestaat van intracerebrale bloedingen wanneer deze patiënten 
met orale anticoagulantia behandeld worden, vergeleken met patiënten met 
hartinfarcten en perifeer arterieel vaatlijden. Op grond van de associatie 
tussen de hemosiderine afzettingen en witte stof afwijkingen stellen wij 
voor, dat deze afwijkingen beschouwd moeten worden als een manifestatie 
van cerebrale microangiopathie. 

In hoofdstuk 6 beschreven wij een prospectief onderzoek naar de 
progressie van symptomen van herseninfarcten, in een groep patiënten 
met hetzij macroangiopathie of microangiopathie. Nauwkeurige gegevens 
over progressie van symptomen bij patiënten met verschillende typen 
herseninfarcten zouden inzicht kunnen geven in de mechanismen van 
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progressie en zouden richting kunnen geven aan de ontwikkeling van 
neuroprotectieve therapieën. Wij analyseerden de data van de "Fraxiparin 
in Stroke Study - II" (FISS-bis). In dit onderzoek werd op een dubbelblinde 
gerandomiseerde wijze de effectiviteit van toediening van fraxiparine (een 
heparine-soort met een laag moleculair gewicht) b innen 24 uur bij 
pat iënten met een herseninfarct getest. Van de 767 pat iënten in dit 
onderzoek hadden er 225 (29%) een herseninfarct door macroangiopathie 
en 205 (27%) een herseninfarct door microangiopathie (lacunair infarct). 
Wij excludeerden 5 patiënten, van wie de Unified Neurological Stroke 
Scale (UNSS) scores op dag 10 ontbraken. Progressie van symptomen 
werd gedefinieerd als een achteruitgang in de UNSS van 1 of meer punten 
op dag 10 (ten opzichte van dag 1) of dood binnen 10 dagen. Daarnaast 
noteerden de behandelende artsen dagelijks hun klinische indruk over 
de toestand van de patiënten in vergelijking met de dag ervoor, in termen 
van verbetering, gelijk blijven of achteruitgang. 

Na 10 dagen waren 78 (18%) van de patiënten achteruitgegaan en 14 
(3%) overleden. Vergeleken met patiënten die stabiel bleven of verbeterden, 
waren deze patiënten significant ouder, en hadden ze vaker een macro
angiopathie, een extracerebrale complicatie (bv. pneumonie), hersen-
oedeem op de CT-scans op dag 1 en dag 10, en slechtere UNSS scores op 
dag 1. In een multivariaat logistisch model waren macroangiopathie (OR 
3.7, 95%BI 2.1-6.5), het optreden van een extracerebrale complicatie (OR 
2.2, 95%BI 1.2-4.0), diabetes mellitus (OR 1.9, 95%BI 1.1-2.8), en het 
vrouwelijk geslacht (OR 1.7, 95%BI 1.0-2.8) onafhankelijk geassocieerd 
met progressie van symptomen. Bij 365 patiënten, van wie een CT-scan 
op dag 10 gemaakt kon worden, was hersenoedeem op dag 10 (OR 6.3,95%BI 
3.1-12.8), naast bovengenoemde factoren, ook onafhankelijk geassocieerd 
met progressie van symptomen. Onze bevindingen suggereren dat neuro
protectieve behandeling mogelijk meer waarde heeft bij patiënten met 
macroangiopathie en dat vroege behandeling van extracerebrale complicaties 
progressie van symptomen kan voorkomen. 




