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Summary 

Summary 
The incidence of paraplegia and paraparesis after repair of thoracoabdominal aortic 

aneurysms (TAAA) can be as high as 40% in patients with extensive aneurysms accompanied 

with acute dissection. The mechanism for the occurrence of spinal cord injury in these 

patients is a temporary or permanent interruption of spinal cord blood supply. The TAAA 

prevalence is difficult to determine. In a large series of autopsies the prevalence of 

asymptomatic thoracic aortic aneurysm was 926 per 100.000 and of thoracoabdominal 

aneurysms 46 per 100.000 patients. The 1, 2, and 5 year survival rates of patients who did 

not undergo surgery were described to be 56%, 39% and 1 5% respectively, whereas the 

5 year survival after surgical treatment of TAAAs was 60 - 65%. The knowledge about the 

etiology of lower extremity neurological deficit after TAAA surgery has evolved during the 

past 40 years. In the setting of an otherwise successful surgical procedure, every effort 

should be made to prevent a paraplegia or paraparesis. Although numerous spinal cord 

protective strategies were introduced, paraplegia remains a definite possibility after TAAA 

surgery. The present thesis focused on etiology, detection and prevention of spinal cord 

ischemic damage in the context of thoracoabdominal aortic aneurysm surgery. 

In chapter 1, an overview is provided on the strategies available to prevent paraplegia. In 

order to prevent the occurrence of irreversible spinal cord damage, spinal cord blood supply 

has to be restored, by reattaching segmental arteries. However, even in the non-pathological 

state the human spinal cord blood supply is extremely variable. The clinical value of the 

preoperative identification of spinal cord blood supply is limited by the rate of serious 

complication associated with selective spinal cord angiography in the patient with 

arteriosclerotic disease. Spinal cord ischemic damage is also the result of prolonged transient 

ischemia during graft inclusion. If the aneurysm is replaced without adjuncts to protect the 

spinal cord, the incidence of paraplegia increases from < 5% to 90% when the duration of 

aortic clamping increases from 30 to 60 min. Therefore, during aneurysm replacement 

spinal cord blood supply has to be maintained. Distal aortic perfusion technigues in 

combination with sequential clamping and segmental repair, CSF drainage, and avoidance 

of nitroprusside all have the potential to improve spinal cord blood supply during aortic 

clamping. Despite these measures, transient spinal cord ischemia might still occur if critical 

segmental arteries originate between the aortic clamps. Induced hypothermia is a powerful 

strategy to increase ischemic neuronal tolerance. Hypothermia always provided a marked 

degree of neuroprotection, irrespective of the method of cooling. During TAAA surgery, 

monitoring spinal cord function using somatosensory evoked potentials has serious 
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limitations. The response time is too slow to be of practical use. In addition, SEPs do not 

provide information regarding anterior horn motor function and anterior horn blood supply, 

whereas the motor neurons in the anterior horn are most likely to sustain ischemic injury. 

In chapter 2, an overview is provided on neuroprotective agents in spinal cord ischemia. 

Since the results of most studies would suggest that numerous agents are neuroprotective, 

the literature on pharmacological neuroprotection in experimental spinal cord ischemia 

was systematically reviewed and analysed. Of the seventy single agents in 93 studies, only 

14 agents could not decrease the incidence of paraplegia or paraparesis. However, the 

majority of studies had methodological limitations, especially a lack of power and poor 

control of intra-ischemic temperature were a shortcoming in a substantial number of studies. 

On the basis of this review it was not possible to identify agents that would justify a large 

prospective multi-center clinical trial. 

A spinal cord monitoring technique that allows rapid detection of spinal cord ischemia 

might be a valuable adjunct during TAAA surgery. Motor evoked potentials elicited by 

transcranial electrical stimulation (tc-MEPs) are a relatively new technique to monitor 

spinal cord function. In a rabbit model of transient spinal cord ischemia, tc-MEPs recorded 

from the muscles of the hind leg (myogenic tc-MEPs) were compared with tc-MEPs 

recorded from the epidural space (from the axons of the descending tracts; epidural tc-

MEPs) (chapter 3). Myogenic tc-MEPs were lost within minutes after the onset of ischemia, 

whereas epidural tc-MEPs required approximately 11 min to decrease 50% in amplitude. This 

difference can be explained by the fact that myogenic-MEPs reflect function of the ischemia 

sensitive anterior horn motor neurons, whereas epidural tc-MEPs reflect axonal conduction, 

which is relative ischemia resistant. The time between onset and detection of spinal cord 

ischemia with epidural tc-MEPs is too long to allow prompt intervention when spinal cord 

blood flow decreases during TAAA surgery. In contrast, myogenic tc-MEPs changes following 

the onset of spinal cord ischemia are sufficiently rapid to allow adjustment of protective 

strategies, in order to restore spinal cord blood supply before irreversible damage has occurred. 

In Chapter 4, myogenic tc-MEPs monitoring was evaluated in 20 patients undergoing 

TAAA surgery. Tc-MEPs are readily depressed by many commonly used anesthetics. However, 

with the use of a multi-pulse stimulation technique and a circumferential cathode, 

reproducible tc-MEPs could be recorded with a coefficient of variation of 26%. The selected 

ischemic threshold was a reduction to 25% of baseline, which represents a reduction to 
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more than 3 standard deviations below the average baseline values. Although, tc-MEP 

amplitude can be influenced by the level of neuromuscular blockade, the use of a closed-loop 

vecuronium infusion maintained the level of neuromuscular blockade within a narrow range. 

During TAAA surgery, tc-MEPs allowed prompt assessment of the adequacy of spinal cord 

blood flow, and rapid detection of spinal cord ischemia. In order to maintain adequate 

spinal cord blood supply, the management of proximal and distal aortic pressures could be 

guided based on tc-MEPs. Although it is widely accepted that pressures of 60 mmHg are 

sufficient to preserve spinal cord integrity, in some patients in our series distal pressure had 

to be maintained above 70 mmHg and MAP had to be maintained above 80 mmHg in 

order to reverse tc-MEP evidence of spinal cord ischemia. In addition, tc-MEPs were used to 

determine whether segmental arteries in the clamped aortic segment could be safely ligated 

or needed to be preserved. 

In chapter 5, the techniques that are currently available to monitor the motor tracts are 

discussed. Responses to transcranial or spinal stimulation can be recorded from either the 

epidural space, the peripheral nerve or the muscle. Myogenic responses to transcranial 

stimulation are entirely specific for motor tract conduction, and monitor the vulnerable 

spinal motoneuronal system, whereas responses recorded from the epidural space reflect 

axonal conduction, which is relative ischemia resistant. When myogenic and peripheral 

nerve responses are recorded following spinal cord stimulation, antidromic sensory 

contamination of the evoked potentials can not be excluded. Responses to spinal cord 

stimulation may therefore not be entirely specific for motor conduction. Monitoring 

myogenic tc-MEPs is positioned as an integral part of an overall spinal cord protective 

strategy (distal aortic perfusion, sequential aortic clamping and segmental repairs, 

reattachment of segmental arteries, CSF drainage). In order to restore spinal cord blood 

supply during TAAA surgery, at least the segmental arteries most likely to give rise to 

arteria radicularis magna should be reattached to the graft. The technique of preserving 

segmental arteries prolongs the duration of cross-clamping, which is an important predictor 

of lower limb neurological deficits. However, the use of a distal perfusion technique in 

combination with myogenic tc-MEPs can guide the timely management of proximal and 

distal pressures, in order to maintain adequate spinal cord perfusion. If evidence of spinal 

cord ischemia is detected with myogenic tc-MEPs after clamping of an aortic segment, 

critical segmental arteries probably originate from the clamped segment and should be 

included in the graft in order to restore spinal cord blood supply. If tc-MEP monitoring 

detects evidence of spinal cord ischemia while segmental arteries can not be readily found, 
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an endarterectomy of the aorta is warranted. In addition, with tc-MEPs the patency of 

reattached segmental vessels can be indirectly evaluated. Therefore, if a strategy is employed 

that aggressively aims to reduce lower limb neurological deficits, monitoring spinal cord 

function with MEPs is a valuable adjunct. 

Most attention in the surgical strategy is focused to preserve the arteria radicularis magna 

(Adamkiewicz artery). However, if "non-critical" segmental arteries that supply the cord 

are ligated, the spinal cord might become vulnerable to occlusion of the remaining 

segmental arteries, to occlusion of preserved segmental arteries, or to low perfusion 

states. In chapter 6, the importance of segmental arteries primarily "non-critical" for spinal 

cord blood supply was assessed in a porcine model of spinal cord ischemia. In order to 

maintain hind limb perfusion for the recording of myogenic MEPs, a new model of porcine 

spinal cord ischemia was developed. Instead of clamping an aortic segment, the complete 

thoracoabdominal aorta was exposed and the individual segmental arteries were clamped. 

Spinal cord perfusion pressure was lowered by means of increasing cerebrospinal fluid 

pressure. When spinal cord perfusion pressure was in the normal range, the majority of 

intercostal arteries was not important for spinal cord blood supply. However, after clamping 

these "non-critical" segmental arteries the spinal cord was significantly more vulnerable to 

a decrease in perfusion pressure. Therefore, a decrease in perfusion pressure renders spinal 

cord blood supply dependent on previously not important segmental vessels. The similarities 

between the human and porcine spinal cord blood supply are discussed. If these results are 

applicable in man, patent segmental arteries at multiple levels should be preserved during 

TAAA surgery. 

In a rabbit model of transient spinal cord ischemia, the neuroprotective abilities of the free 

radial scavenger/21-aminosteroid U-74389G and mild systemic hypothermia were evaluated 

alone and in combination (chapter 7). Mild hypothermia was protective, while the 21-

aminosteroid could not provide protection. An additional protective effect of U-74389G 

added to mild systemic hypothermia could not be demonstrated, because mild hypothermia 

provided near complete neuroprotection. Several likely explanations of the lack of protection 

afforded by U-74389G were discussed. During TAAA surgery mild hypothermia can be 

obtained by permissively allowing spontaneous cooling, or can be instituted by the distal 

perfusion technique with the aid of a heat exchanger, if a period of spinal cord ischemia is 

encountered during TAAA surgery, mild hypothermia might be a valuable adjunct to improve 

neuronal survival. 
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Preconditioning the brain with a nonlethal period of ischemia could induce tolerance to a 

subsequent otherwise lethal ischemic insult in several models of cerebral ischemia. The 

acquisition of ischemic tolerance has been related to a reprogramming of gene expression. 

Especially the induction of heat shock protein (HSP) 72 is thought to be involved. In spinal 

cord ischemia, ischemic preconditioning was able to protect against a mild ischemic insult 

(not sufficient to produce complete paraplegia). This potentially exploitable property might 

be of use especially during TAAA surgery, where a period of spinal cord ischemia is likely to 

occur. In chapter 8, the protective ability of ischemic preconditioning (6 min) was evaluated 

against a clinically relevant duration of ischemia (26 min). We were able to demonstrate 

the production of HSP 72 in the spinal cord following the preconditioning insult. However, 

ischemic preconditioning could not protect the spinal cord against an ischemic insult that 

was likely to produce paraplegia. 

The studies in this thesis suggest that monitoring myogenic motor evoked potentials to 

transcranial electrical stimulation is a valuable adjunct in order to guide protective strategies 

that aim to maintain and restore spinal cord blood supply during TAAA surgery. If the 

results of the experimental studies are applicable in man, an effort should be made to 

reattach the majority of segmental arteries during graft inclusion. In addit ion, the 

neuroprotection afforded by mild hypothermia might be a powerful tool to improve neuronal 

survival if transient spinal cord ischemia occurs during TAAA surgery. 
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Patienten met een aneurysma van de thoracale of thoracoabdominal aorta (TAAA) lopen 

een zeer groot risco om binnen vijf jaar te overlijden. Een operatie waarbij het zieke deel 

van de aorta wordt vervangen door een vaatprothese biedt een betere overlevingskans. 

Een complicatie van deze operatie is echter het optreden van paraplégie (dwarslaesie) of 

paraparese. De incidentie van deze complicatie kan oplopen tot 40% indien er een acute 

operatie-indicatie is, wanneer er sprake is van een dissectie en indien de gehele thoraco

abdominal aorta is aangedaan. Een dergelijke paraplégie of paraparese ontstaat door 

een onderbreking van de bloedvoorziening naar het ruggemerg. In de grijze stof van het 

ruggemerg bevinden zich de motorische voorhoorncellen, die de spieren innerveren. De 

grijze stof van het ruggemerg is net zo gevoelig voor ischémie als de grijze stof van de 

hersenen, en kan al na enkele minuten ischémie irreversibel beschadigd zijn. 

In hoofdstuk 1 worden de strategieën besproken die de kans op paraplégie na TAAA 

chirurgie verkleinen. De bloedvoorziening van het ruggemerg is gecompliceerd en heeft 

een grote mate van inter-individuele variabiliteit. De aorta geeft vele segmentale arteriën 

af; op grond van historische overlevering wordt er gedacht dat slechts één arterie essentieel 

is voor de bloedvoorziening van het ruggemerg (de arterie van Adamkiewicz of artena 

radicularis magna: ARM). Dit belangrijke en kritische vat is tijdens de operatie echter niet 

goed te onderscheiden van de andere segmentaal arteriën. Om een dwarslaesie te 

voorkomen moet in elk geval de bloedvoorziening naar het ruggemerg tijdens de operatie 

hersteld worden. De ARM kan voor de operatie angiografisch geïdentificeerd worden, 

maar deze procedure heeft op zichzelf een kans op complicaties; zelfs het optreden van 

paraplégie is na deze selectieve angiografie beschreven. Dit heeft tot gevolg dat tijdens 

TAAA chirurgie meestal "blind" een aantal segmentaal arteriën in de graft (vaatprothese) 

worden gereïmplanteerd in de hoop dat ook de ARM gerevasculariseerd wordt. Een 

dwarslaesie kan ook veroorzaakt worden als de bloedvoorziening van het ruggemerg tijdens 

de operatie gedurende korte of langere tijd onderbroken wordt. Om het ruggemerg van 

bloed te kunnen blijven voorzien tijdens het afklemmen van de aorta staat ons een aantal 

strategieën ter beschikking; distale perfusie van de aorta met behulp van een centrifugaal 

pomp, liquor drainage en het vermijden van nitroprusside. Indien echter de ARM van 

bloed wordt voorzien door het gedeelte van de aorta dat tussen de klemmen zit, is ischémie 

van het ruggemerg onvermijdelijk. Systemische of regionale hypothermie kan in dat geval 

de ischemische tolerantie van het ruggemerg vergroten. Dankzij het inzicht in het optreden 

van ischémie van het ruggemerg en de preventieve mogelijkheden, is de kans op paraparese 
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en paraplégie in de afgelopen decennia afgenomen. Ondanks de verschillende preventieve 

methoden om het ruggemerg te beschermen, blijft de kans op deze complicatie tijdens 

een TAAA operatie een zeer reële mogelijkheid. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van alle geneesmiddelen waarvan gedacht 

wordt dat ze de ischemische tolerantie van de neuronen in het ruggemerg kunnen verhogen. 

Deze middelen zouden van waarde kunnen zijn tijdens TAAA-chirurgie om de neuronen 

een betere overlevingskans te geven na een periode van ischémie. De uitkomsten van 

deze studies suggereerden dat de meeste onderzochte middelen een significant 

neuroprotectief effect hebben. Om de kracht van het geleverde bewijs in deze studies te 

evalueren hebben we alle studies, waarin farmacologische bescherming tegen tijdelijke 

ischémie van het ruggemerg beschreven wordt, systematisch geanalyseerd. Hierbij bleek 

dat de meeste studies methodologische beperkingen hadden, m.n. waren de meeste studies 

"under-powered" (te weinig dieren om een verschil te kunnen aantonen), bovendien werd 

de lichaams-temperatuur van de proefdieren slechts in een deel van de studies gecontroleerd. 

Op basis van dit systematische overzicht werd geconcludeerd dat van geen enkel middel 

de neuroprotectieve eigenschappen voldoende waren aangetoond om een grote 

gerandomiseerde patiënten studie tijdens TAAA chirurgie te rechtvaardigen. 

Met een techniek die de functie van het ruggemerg bewaakt kunnen bechermende 

maatregelen toegepast en bijgesteld worden voordat er irreversibele schade is opgetreden. 

Somatosensore evoked potentials geven informatie over de functie van het ruggemerg, 

maar de responstijd is te langzaam (10 min) om een adequate reactie mogelijk te maken. 

Bovendien wordt met deze techniek de ischemie-gevoelige grijze stof van het ruggemerg 

niet bewaakt. Monitoring m.b.v. motor evoked potentials (MEPs) is een relatief nieuwe 

techniek om het ruggemerg te bewaken. MEPs worden opgewekt door de motorische 

hersenschors electrisch of magnetisch te stimuleren. De responsen kunnen worden afgeleid 

van de epidurale ruimte (epidurale MEPs) of van de spieren van het onderbeen (myogene 

MEPs). In een konijnen-model van ischémie van het ruggemerg, werden de epidurale en 

myogene MEPs met elkaar vergeleken (hoofdstuk 3). Hieruit blijkt dat de myogene MEPs 

ischémie vrijwel direct detecteren, terwijl de epidurale MEPs pas na 10 min gehalveerd zijn 

in amplitude. Het verschil in responstijd tussen deze twee modaliteiten kan verklaard worden 

door het feit dat met myogene MEPs wél de ischémie gevoelige motorische voorhoorncellen 

bewaakt worden, terwijl met epidurale MEPs alleen de axonale voortgeleidmg gemeten 

wordt. De axonale geleiding is minder gevoelig voor een onderbreking van de doorbloeding. 
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De snelle responstijd van myogene MEPs kan mogelijk van waarde kunnen zijn tijdens 

TAAA chirurgie, omdat ischémie van het ruggemerg gedetecteerd kan worden, vóórdat 

irreversibele schade is opgetreden, zodat een beschermende strategie geoptimaliseerd 

kan worden. 

In hoofdstuk 4 wordt het gebruik van myogene MEPs geëvalueerd bij 20 patiënten die 

TAAA chirurgie ondergaan. Een nadeel van myogene MEPs is dat onderdrukking van het 

signaal plaatsvindt bij het gebruik van de meeste gangbare anesthetica; deze techniek is 

eveneens gevoelig voor verstoring door het gebruik van spierverslappers. Door het gebruik 

van een multi-puls-stimulatie techniek en een circumferentiële elektrode om myogene MEPs 

op te wekken, konden stabiele reproduceerbare signalen verkregen worden ondanks het 

feit dat de patiënten onder narcose waren. De vanatie-coefficient was 26%. Met het gebruik 

van een closed-loop infusie van vecuronium kon een stabiel niveau van spierverslapping 

verkregen worden. Tijdens TAAA chirurgie kon m.b.v. MEPs ischémie van het ruggemerg 

direct gedetecteerd worden. Op geleide van de MEP signalen was het mogelijk de proximale 

en distale bloeddruk zo te sturen dat de functie van het ruggemerg gewaarborgd bleef. 

Het is een algemeen aanvaard gegeven dat een minimale druk van 60 mmHg voldoende is 

om ischémie van het ruggemerg te voorkomen. In onze studie bleek echter dat de druk 

soms verhoogd moest worden tot 80 mmHg om tekenen van ischémie (gedetecteerd met 

MEPs) op te heffen. De MEPs werden ook gebruikt om te bepalen of segmentaal arteriën 

gereïmplanteerd moesten worden in de graft, dan wel geligeerd konden worden. 

In hoofdstuk 5 worden alle technieken geëvalueerd, waarmee MEPs kunnen worden 

opgewekt en afgeleid. Na transcraniële electnsche of spinale stimulatie kunnen MEPs 

geregistreerd worden van de epidurale ruimte, de perifere zenuw of van de spieren. Alleen 

myogene MEPs, verkregen na transcraniële stimulatie, zijn geheel specifiek voor het 

motorische systeem in de grijze stof van de voorhoorn van het ruggemerg. Epiduraal 

afgeleide MEPs registreren alleen axonale geleiding en deze modaliteit is minder gevoelig 

voor ischémie. MEPs afgeleid van de perifere zenuwen en spieren na spinale stimulatie 

kunnen ook antidroom voortgeleid worden in sensible banen en zijn dus niet geheel 

speciefiek voor het motorische systeem. 

Verder worden in dit hoofdstuk de myogene MEPs gepositioneerd als een integraal deel 

van een benadering die er op erop gericht is irreversibele schade aan het ruggemerg te 

voorkomen. Deze benadering bestaat uit distale perfusie van de aorta met sequentieel 

afklemmen en vervangen van de aorta, liquor drainage en revasculariseren van de 
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segmentaal-arteriën. Het inhechten van segmentaal-artenën in de graft verlengt de periode 

dat de aorta afgeklemd is. Deze afklemtijd heeft een belangrijke voorspellende waarde ten 

aanzien van het optreden van paraplégie. Echter, door gebruik te maken van MEPs kunnen 

de proximale en distale bloeddruk zo gestuurd worden dat de perfusie van het ruggemerg 

optimaal blijft terwijl de segmentaal-arteriën gerevasculanseerd worden. Verder kan m.b.v. 

de MEPs bepaald worden of de ingehechte segmentaal-arteriën wel adeguate perfusie van 

het ruggemerg geven. 

Segmentaal-arteriën die niet "kritisch" zijn en dus onbelangrijk geacht worden voor de 

doorbloeding van het ruggemerg hebben een grote kans om tijdens TAAA chirurgie 

geligeerd te worden. Toch kunnen deze vaten wel degelijk van belang zijn voor de 

bloedvoorziening van het ruggemerg: in situaties waarbij andere segmentaal arteriën 

afgesloten worden door trombi, de gerevasculariseerde vaten emboiiseren, of tijdens een 

"low flow state". In hoofdstuk 6 wordt de waarde van primair niet-kritische segmentaal-

arteriën bepaald in een model van ischémie van het ruggemerg bij het varken. De 

bloedvoorziening van het ruggemerg bij het varken is vrijwel identiek aan de mens, en 

afklemmen van de aorta resulteert in ischémie van het ruggemerg. In eerste instantie werd 

dit model gemodificeerd: in plaats van de gehele aorta af te klemmen, werden de 

segmentaal-arteriën individueel afgeklemd, waardoor de perfusie van de achterpoten intact 

bleef zodat de MEPs gebruikt konden worden om ischémie van het ruggemerg te detecteren. 

Het bleek dat gemiddeld 9 segmentaal-arteriën afgeklemd konden worden zonder dat het 

ruggemerg ischemisch werd. Nadat de perfusiedruk van het ruggemerg verlaagd werd, 

bleek echter dat het ruggemerg deze verlaging significant minder goed tolereerde en bij 

een veel hogere perfusiedruk reeds tekenen van ischémie vertoonde. Hieruit kon 

geconcludeerd worden dat primair "niet-kritische" segmentaal-arteriën bij een verlaging 

van de perfusie druk toch onmisbaar worden voor de doorbloeding van het ruggemerg. 

Indien we de uitkomsten van dit experiment kunnen extrapoleren naar de mens, moet 

overwogen worden om tijdens TAAA-chirurgie meerdere segmentaal-arteriën op 

verschillende niveau's te revasculariseren. 

De neuroprotectieve effecten van milde systemische hypothermie en/of het 21 -aminosteroid 

U-74389G werden met elkaar vergeleken in een model van tijdelijke ischémie van het 

ruggemerg bij het konijn (hoofdstuk 7). Het neuroprotectieve werkingsmechanisme van 

milde hypothermie berust waarschijnlijk op remming van de excitatoire aminozuren. In 

een aantal modellen van cerebrale ischémie werd de neuroprotectieve werking van U-

74389G aangetoond. Het werkingsmechanisme berust waarschijnlijk op remming van de 
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peroxidatie van membraan-lipiden in de reperfusie-fase na ischémie. Milde hypothermie 

had een duidelijk beschermend effect tegen een periode van ischémie van het ruggemerg, 

terwijl U-74389G geen bescherming bood. De toevoeging van U-74389G aan milde 

hypothermie kon de uitkomsten niet verbeteren, omdat milde hypothermie reeds bijna 

complete neuroprotectie leverde. Milde hypothermie kan tijdens TAAA-chirurgie bereikt 

worden door de patient spontaan te laten afkoelen of via koeling met de centrifugaal 

pomp die gebruikt wordt voor distale perfusie. Deze milde hypothermie kan tijdens TAAA-

chirurgie mogelijk waardevol zijn om de ischemische tolerantie van het ruggemerg te 

vergroten zodat de motorneuronen van de grijze stof van het ruggemerg een periode van 

ischémie kunnen overleven zonder irreversibele schade. 

Ischemische preconditionering van het brein met een niet-lethale periode van ischémie kan 

tolerantie induceren tegen een ischemisch insult dat anders wel tot irreversibele schade 

aanleiding zou geven. Het ontstaan van deze tolerantie wordt mogelijk gemedieerd door 

de inductie van "heat shock proteins" (HSP). Met name HSP 72 lijkt een rol te spelen. 

Ischemische preconditionering kan het ruggemerg beschermen tegen een mild ischemisch 

insult (onvoldoende om complete paraplégie te veroorzaken). Indien deze ischemische 

tolerantie farmacologisch opgewekt zou kunnen worden zou het mogelijk van waarde kunnen 

zijn tijdens TAAA-chirurgie. Ischemische preconditionering moet dan echter ook werkzaam 

zijn tegen een periode van ischémie die resulteert in paraplégie. In hoofdstuk 8 is onderzocht 

of ischemische preconditionering het ruggemerg beschermt tegen een klinisch relevant 

ischemisch insult (dat paraplégie veroorzaakt in de controle groep). Ischemische 

preconditionering kon het ruggemerg echter niet beschermen tegen een ernstig ischemisch 

insult, ondanks het feit dat HSP 72 na de preconditionering kon worden aangetoond. 

Conclusies. In dit proefschrift wordt beschreven dat het meten van myogene motor evoked 

potentials opgewekt met transcraniele electrische stimulatie van de motor cortex een 

waardevolle techniek is om strategieën te sturen, die tot doel hebben het aantal dwarslaesies 

na TAAA-chirurgie te verminderen. Indien we de resultaten van de verschillende 

experimentele studies kunnen extrapoleren naar de mens, moet serieus overwogen worden 

om segmentaal-arteriën op meerdere niveau's te reïmplanteren in de graft. Verder heeft 

milde hypothermie neuroprotectieve kwaliteiten die mogelijk van waarde zijn tijdens TAAA-

chirurgie om de ischemische neuronale tolerantie te verhogen. 




