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SamenvattingSamenvatting en Discussie 

Dee cirkel van Willis, gelegen aan de basis van de hersenen, is de belangrijkste route voor 

collateralee flow in geval van ernstige stenosering of occlusie van de arteria carotis. 

Verschillendee studies laten zien dat een goed functionerende cirkel van Willi s bij patiënten 

mett ernstig occlusief lijden van de arteria carotis mogelijk bescherming biedt tegen cerebrale 

ischemie.. Transcranièle duplex scanning is een recent ontwikkelde techniek waarmee de 

bloedstroomm in de grote hersenarteriën gevisualiseerd kan worden en waarmee tegelijkertijd 

dee richting en de snelheid van de bloedstroom kan worden bepaald. De intracraniële flow 

responss tijdens het kortdurend dichtdrukken van de arteria carotis, waarmee carotis occlusie 

wordtt gesimuleerd, kan met TCCD worden bepaald. Op deze manier is het mogelijk om het 

collateralee vermogen van de cirkel van Willi s te onderzoeken. 

Inn dit proefschrift worden verschillende aspecten van het onderzoek van de collaterale functie 

vann de cirkel van Willi s met TCCD, beschreven. De resultaten van de studies komen voort 

uitt onderzoek van drie verschillende populaties: 

1.. Patiënten met perifeer vaatlijden zonder cerebrovasculaire symptomatologie. Deze 

patiëntenn werden gerecruteerd via de afdeling vaatchirurgie en via de vaatchirurgische 

polikliniekk van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 

2.. Patiënten met een ischemiseh herseninfarct die werden opgenomen op de stroke unit 

vann de afdeling neurologie van het universiteitsziekenhuis te Debrecen in Hongarije 

3.. Gezonde proefpersonen die werden gerecruteerd via een advertentie in een regionale krant. 

Naa een korte inleiding over de geschiedenis van de 'cirkel van Willis ' worden de volgende 

onderwerpenn in de afzonderlijke hoofdstukken van het proefschrift beschreven: 

 de technische aspecten van het onderzoek met TCCD van de cirkel van Willi s en zijn 

collateralee functie 

 het succespercentage van TCCD betreffende de visualisatie van de arteriën van de cirkel 

vann Willi s 

 referentiewaarden van de cerebrale hemodynamiek 

 de verschillende collaterale varianten van de cirkel van Willi s 

 de invloed van de individuele collaterale varianten op de cerebrale perfusie tijdens occlusie 

vann de arteria carotis 

 de minimale arteriële diameter waarbij nog collaterale flow door de cirkel van Willi s 

mogelijkk is 

 magnetische resonantie angiografie als concurrerende niet-invasicve techniek om de 

collateralee integriteit van de cirkel van Willi s te onderzoeken 
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 afwezige collaterale flow via de cirkel van Willi s als risicofactor voor het krijgen van 

eenn herseninfarct. 

HoofdstukHoofdstuk 2 

Inn dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en de klinische en 

experimentelee waarde van TCCD bij het onderzoek van de intracraniêle hemodynamiek. 

Dee geschiedenis van de ontwikkeling van TCCD en de voordelen ten opzichte van de 

conventionelee transcraniële Doppler techniek worden besproken. De specifieke TCCD 

onderzoekstechniekk en in het bijzonder het onderzoek van de collaterale functie van de 

cirkell  van Willi s wordt gedetailleerd besproken. Tevens worden de beperkingen van de 

techniekk besproken. 

HoofdstukHoofdstuk 3 

Inn dit hoofdstuk w orden de resultaten getoond van een studie naar het succespercentage van 

TCCDD betreffende de visualisatie van de grote hersenarteriën bij atherosclerotische patiënten 

ouderr dan 60 jaar. Deze patiënten, die geen van alle symptomen van cerebrovasculair lijden 

hadden,, bezochten het vaatlaboratorium in verband met perifeer vaatlijden. In totaal 112 

patiëntenn van het kaukasische ras, 70 mannen (gemiddelde leeftijd 70 jaar) en 42 vrouwen 

(gemiddeldee leeftijd 71 jaar), werden met TCCD onderzocht. De arteria cerebri anterior, 

mediaa en posterior werden onderzocht via het temporale venster, de arteria vertebralis en 

basilariss via het suboccipital venster. In de vrouwelijke patiëntengroep was 23% van de 

temporalee vensters niet voor ultrageluid doorgankelijk (van geen enkele intracraniêle arterie 

konn een signaal worden opgevangen). Daarentegen was slechts 1% van de temporale vensters 

inn de mannelijke patiëntengroep niet doorgankelijk voor ultrageluid (p<0.001). 

Ondoorgankelijkheidd van het suboccipitale venster was met respectievelijk 6% en 5% meer 

gelijkk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen nam met het stijgen van de leeftijd 

dee doorgankelijkheid van het temporale venster sterk af. Het percentage ondoorgankelijke 

temporalee vensters in de leeftijdscategorie 60 tot 15 jaar was 13%, terwijl dat in de 

leeftijdscategoriee ouder dan 75 jaar 46% bedroeg (p=0.001). All e intracraniêle arteriën werden 

bijj  mannen op een dieper niveau gevonden dan bij vrouwen. Zowel bij de mannen als bij de 

vrouwenn was er een grote variatie in de gemeten arteriële bloedstroomsnelheden, hetgeen 

voorr elke specifieke arterie gold. Over het geheel genomen werden bij vrouwen hogere 

bloedstroomsnelhedenn gemeten dan bij mannen. 

Uitt deze resultaten kunnen we concluderen dat TCCD een erg succesvolle manier is om 

bijj  atherosclerotische kaukasische mannen ouder dan 60 jaar de intracraniêle hemodynamiek 
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tee onderzoeken. Het identificatiepercentage van de intracraniële arteriën lag boven de 90%. 

Bijj  vrouwen van dezelfde leeftijd is TCCD een stuk minder succesvol, wat veroorzaakt 

wordtt door temporale vensters die niet voor ultrageluid doorgankelijk zijn. Verder moeten 

onderzoekerss die TCCD gebruiken om inzicht te krijgen in de cerebrale hemodynamiek er 

rekeningg rneehouden, dat er bij patiënten zonder cerebrovasculaire symptomatologie een 

grotee variatie bestaat in de intracraniële bloedstroomsnelheden en dat de bloedstroom-

snelhedenn bij vrouwen hoger zijn dan bij mannen. 

HoofdstukHoofdstuk 4 

Dataa over de collaterale integriteit van de cirkel van Willi s van atherosclerotische patiënten 

zonderr cerebrovasculaire symptomatologie ontbreken grotendeels. Het doel van de studie 

inn dit hoofdstuk was dan ook het bepalen van het aantal collaterale varianten van de cirkel 

vann Willi s met behulp van TCCD en carotis compressie testen. De anterieure collaterale 

routee van de cirkel van Willi s werd als functioneel beschouwd als er tijdens carotis compressie 

eenn omkering van de bloedstroom optrad in het ipsilaterale A1 -segment van de arteria cerebri 

anterior,, in combinatie met een snelheidstoename in het contralaterale Al-segment. De 

posterieuree collaterale route werd als functioneel beschouwd als de piek-systolische snelheid 

inn het ipsilaterale P1 -segment van de arteria cerebri posterior tijdens carotis compressie met 

meerr dan 20% toenam. In deze studie werden 76 patiënten onderzocht met een gemiddelde 

leeftijdd van 61 jaar. Er traden geen neurologische of cardiovasculaire complicaties op tijdens 

carotiss compressie. De anterieure collaterale route was niet-functioneel bij 4 van de 76 

(5%)) patiënten. Dit werd veroorzaakt door een niet-functionele AcoA en een niet-functioneel 

Al-segmentt bij respectievelijk 3 en 1 patiënten. De posterieure collaterale route was niet-

functioneell  in 68 van de 152 (45%) hemisferen. Een enkelzijdige, niet-functionele PcoA 

werdd in 34 (22%) hemisferen aangetroffen. Een dubbelzijdige, niet-functionele PcoA werd 

bijj  12(16%) patiënten aangetroffen. In 10 (7%) hemisferen werd een foetale origo van de 

arteriaa cerebri posterior aangetroffen met een niet-functioneel PI-segment. Deze resultaten 

tonenn aan, dat bij atherosclerotische patiënten zonder cerebrovasculaire symptomatologie 

dee anterieure collaterale route van de cirkel van Willi s bijna altijd functioneel is. Dit in 

tegenstellingg tot de posterieure collaterale route, welke in bijna de helft van de cerebrale 

hemisferenn niet-functioneel is. 

HoofdstukHoofdstuk 5 

Inn dit hoofdstuk wordt de invloed van een functioneel incomplete cirkel van Willi s op de 

floww in de arteria cerebri media tijdens occlusie van de arteria carotis beschreven. De afname 
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vann de bloed stroom snel he id in de arteria cerebri media tijdens compressie van de arteria 

carotiss communis als simulatie van carotis occlusie, werd vergeleken tussen functioneel 

completee en functioneel incomplete cirkels van Willis. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 

466 atherosclerotische vaatpatiënten die geen hemodynamisch significante extracraniële 

stenosess en ook geen cerebrovasculaire symptomatologie hadden. In hemisferen met een 

collateralee bloedvoorziening via zowel de AcoA als de PcoA, bedroeg de mediane piek-

systolischee snelheidsafname in de arteria cerebri media tijdens carotis compressie 43%. 

iVIett resn£Ctieveh'k een niet-funr,^ir*nFk!'i P^^ A A^ni n+~ A ,-n A -f- Pr»n A /cio/->Ktr i iiomirfflo^ 

bedroegg de piek-systolische snelheidsafname respectievelijk 58% (p=0.003), 70% (p=0.0Ü1) 

enn 75%. Uit deze studie kunnen we concluderen dat een collateraal compleet aangelegde 

cirkell  van Willi s bestaande uit een functionele AcoA en een functionele PcoA, een betere 

perfusiee van de arteria cerebri media tijdens occlusie van de arteria carotis waarborgt, dan 

collateralee voorziening via alleen de AcoA of alleen de PcoA in geval van een incompleet 

aangelegdee cirkel van Willis. Deze data wijzen er ook op dat de AcoA een belangrijkere 

collateraall  is dan de PcoA. 

HoofdstukHoofdstuk 6 

Dee wisselende definities van hypoplasie van de collateralen van de cirkel van Willis, sommige 

auteurss noemen een diameter van 0.5 mm anderen 1.0 mm als criterium, en de verscheidenheid 

inn de populaties die zijn onderzocht, hebben geleid tot een grote spreiding van het percentage 

'afwijkende'' of incomplete cirkels van Willi s in de literatuur. De prevalentie van de als 

'normaal'' beschouwde complete vorm van de cirkel van Willi s varieert van 21% tot 76%. 

Echter,, nooit is onderzocht of deze arbitraire diameters ook enige functionele betekenis 

hebben.. Het is onbekend of collaterale flow door de cirkel van Willi s nog mogelijk is bij 

eenn arteriële diameter van 0.5 of 1.0 mm. In de studie beschreven in dit hoofdstuk wordt 

onderzochtt wat de minimale diameter is waarbij nog collaterale tlow door de cirkel van 

Willi ss mogelijk is. Deze studie was onderdeel van een grotere studie naar de collaterale 

functiee van de cirkel van Willi s bij patiënten met een acuut herseninfarct (hoofdstuk 8). In 

dezee grotere studie stierven een aantal patiënten tengevolge van de ernst van het herseninfarct. 

Dee cirkel van Willi s van deze patiënten werd tijdens obductie uitgenomen en de diameter 

vann de collateralen werd opgemeten. Deze gegevens werden vergeleken met de premortem 

TCCDD data. In totaal konden 12 patiënten met een acuut herseninfarct worden geïncludeerd 

inn deze studie. De mediane diameter van de functionele <n=19) en niet-functionele (n=16) 

collateralenn van de cirkel van Willi s bedroeg respectievelijk 1.1 (spreiding, 0.4-2.0) en 0.5 

(spreiding,, 0.3-0.7) mm (p=0.003). Deze resultaten bewijzen dat de gebruikte duplex criteria 
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omm functionele van niet-functionete collateralen te onderscheiden, daadwerkelijk een 

afspiegelingg zijn van verschillen in arteriële diameters. Een belangrijke bevinding in deze 

studiee was verder, dat AcoAs en PcoAs met een aanzienlijk kleinere diameter dan 1.0 mm 

nogg functioneel kunnen zijn, hetgeen geobjectiveerd kan worden met TCCD. De minimale 

diameterr waarbij nog collateral flow mogelijk is, ligt tussen de 0.4 en 0.6 mm. Deze resultaten 

bevestigenn de resultaten van wiskundige modellen van de cirkel van Willis. Deze lieten zien 

datdat de kleinste diameter van de AcoA waarbij nog collaterale flow- mogelijk was, 0.4 mm 

bedroeg.. Voor de PcoA bedroeg de minimale diameter waarbij nog collaterale flow mogelijk 

was,, minder dan 0.5 tot 0.6 mm. Derhalve zou naar onze mening de term hypoplasie alleen 

gebruiktt moeten worden voor die collateralen, die niet-function eel zijn. In de praktijk zou dit 

betekenenn dat alleen collateralen met een diameter kleiner dan 0.5 mm hypoplastisch genoemd 

mogenn worden. 

HoofdstukHoofdstuk 7 

Magnetischee resonantie angiografie is een aantrekkelijke, niet-invasieve methode om de 

anatomiee van de cirkel van Willi s af te beelden. In de in dit hoofdstuk beschreven studie 

onderzochtenn we of het mogelijk is om met MR angiografie potentieel functionele collateralen 

inn de cirkel van Willi s te identificeren. De resultaten van MR angiografie werden vergeleken 

mett die van TCCD in combinatie met carotis compressie testen, wat diende als 

referentiestandaardd voor het bepalen van de functionaliteit van de intracraniële collateralen. 

Bijj  50 gezonde vrijwilligers, 25 mannen en 25 vrouwen (gemiddelde leeftijd 51 jaar) zonder 

cardialee of cerebrovascular voorgeschiedenis, werd TCCD inclusief carotis compressie 

verricht.. Driedimensionale time-of-fiight (3D TOF) MR angiografie van de cirkel van Willi s 

werdd verricht met een 1.5-T MR systeem, binnen een halfuur na het TCCD onderzoek. 

Contrastmiddelenn werden niet gebruikt. De hypothese was, dat collaterale arteriën die met 

MRR angiografie konden worden gevisualiseerd, in potentie een collaterale functie hebben. 

Arteriënn die niet konden worden gevisualiseerd, werden gedefinieerd als hypoplastisch of 

afwezig.. Collaterale flow via de anterieure collaterale route van de cirkel van Willi s werd 

mogelijkk geacht als beide Al-segmenten, verbonden door een AcoA, zichtbaar waren. De 

posterieuree collaterale route werd als functioneel beschouwd als het PI-segment, in 

combinatiee met de bijbehorende PcoA, zichtbaar was. De visualisatie van de bloedvaten die 

dee anterieure en posterieure collaterale routes vormen, werd onafhankelijk van elkaar 

beoordeeldd door twee neuroradiologen die geblindeerd waren voor het TCCD onderzoek. 

Vervolgenss werden de resultaten van MR angiografie vergeleken met die van TCCD. De 

sensitiviteitt van MR angiografie was 85%-87%, de specificiteit 67%-81%, de positief 
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voorspellendee waarde 92%-95% en de negatief voorspellende waarde 53%-55%. De lage 

negatieff  voorspellende waarde laat zien dat MR angiografie in een relatief groot aantal 

gevallenn potentieel functionele collateralen niet aantoont. Echter, de resultaten wijzen er 

ookk op dat collateralen die met MR angiografie kunnen worden afgebeeld ook een collaterale 

functiee hebben. De overeenstemming tussen de onderzoekers wat betreft MR angiografie 

wass matig (K= 0.57,95% BI: 0.42-0.72). Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het vaak 

zeerr kleine kaliber van de collaterale vaten. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat 

^ P jj  T O F \ATi i n i T i n d r a t i p \;{*rrt(*]a\scLn m o t T C r D PU fTir f ï f ï ^  TP.TTlP.rP^^1 f t f ^ i f T i CV V,iCi f i l f l l f i 
->-> *-^  *_* *  i . * * ^ U I I W I V > H * ^ 1 1 V » V I  & V 1 V 1 V V 1 1 H l V l 1 V_ V i-J W U V U U / H ' ) V V / 1 1 I U 1 V J J l V t V O l V J l , V I  U l v l C*  1 L 11 VI 

inn slaagt om potentieel functionele collateralen van de cirkel van Willi s te identificeren. Dit 

betekentt dat in die gevallen waar MR angiografie geen intraeraniële collateralen kan aantonen, 

aanvullendd TCCD onderzoek geïndiceerd is. 

HoofdstukHoofdstuk 8 

Tenslotte,, wordt in dit hoofdstuk de collaterale functie van de cirkel van Willi s beschreven 

vann patiënten die een acuut herseninfarct hebben doorgemaakt. Een groep Hongaarse 

patiëntenn met een herseninfarct werd met TCCD en carotis compressie testen onderzocht. 

Dezee data werden vergeleken met die van een groep Nederlandse atherosclerotische patiënten 

mett perifeer vaatlijden, die geen cerebrovascular symptomatologie vertoonden. In deze 

case-controll  studie werden 109 patiënten (gemiddelde leeftijd 66 jaar) met een acuut ontstaan 

herseninfarctt en 113 patiënten (gemiddelde leeftijd 62 jaar) zonder cerebrovasculaire 

symptomatologiee geïncludeerd. TCCD was conclusief bij 75 van de 109 case-patiënten en 

bijj  100 van de 113 control-patienten. Bij 26 cases en 19 controls werd een >70% stenose of 

occlusiee van de arteria carotis interna aangetroffen. Een niet-functionele anterieure collaterale 

routee in de cirkel van Willi s werd gevonden bij 33% van alle cases en bij 6% van alle 

controlss (p<0.001). De posterieure collaterale route was niet-functioneel in 57% van de 

casee hemisferen en in 43% van de control hemisferen (p=0.02). In cases en controls met 

ernstigg occlusief lijden van de arteria carotis interna was de anterieure collaterale route niet-

functioneell  in respectievelijk 48% en 11% van de gevallen (p=0.03). De ipsilatcrale 

posterieuree collaterale route was niet-functioneel in respectievelijk 60% en 33% van de 

gevallenn (p=0.13). In cases en controls zonder ernstig occlusief lijden van de arteria carotis 

internaa was de anterieure collaterale route niet-functioneel in respectievelijk 26% en 5% 

vann de patiënten (p=0.002). De posterieure collaterale route was niet-functioneel in 

respectievelijkk 58% en 45% van de gevallen (p=0.19). Bij patenten met ernstig occlusief 

lijdenn van de arteria carotis interna bedroegen de odds ratios van een niet-functionele 

anterieuree en posterieure collaterale route respectievelijk 7.33 (95% BI: 1.19-76.52) en 
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3.000 (95% BI: 0.77-12.04). De anterieure collaterale route was niet-tunctioneel bij 75% van 

dee patiënten met ernstig occlusief lijden van de arteria carotis interna die geen cardiale 

emboliebronn hadden, in vergelijking met 22% van de patiënten met ernstig occlusief lijden 

vann de arteria carotis interna die wel een cardiale emboliebron hadden (p=0.04). Bij patiënten 

zonderr ernstig occlusief lijden van de arteria carotis interna en met een cardiale emboliebron 

wass de anterieure collaterale route niet-functioneel in 18% van de gevallen (p=0.004). Deze 

resultatenn tonen aan dat afwezigheid van een functionele anterieure collaterale route in de 

cirkell  van Willi s bij patiënten met ernstig occlusief lijden van de arteria carotis interna, 

sterkk geassocieerd is met het krijgen van een herseninfarct. De associatie tussen een niet-

functionelee posterieure collaterale route en het krijgen van een herseninfarct is zwak. Verder 

benadrukkenn de resultaten van deze case-control studie het vitale belang van adequate 

collateralee flow via de cirkel van Willi s bij die patiënten die als voornaamste risicofactor voor 

hethet krijgen van een herseninfarct, een ernstige stenose of occlusie van de arteria carotis hebben. 
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TCCDD is een zeer bruikbare techniek om allerlei fysiologische en pathofysi o logische processen 

inn de cerebrale hemodynamiek te bestuderen, zowel in een klinische als in een experimentele 

setting.. De reden om dit research project te starten was, dat een toenemend aantal studies liet 

zienn dat er een verband bestaat tussen een afwezige collaterale functie van de cirkel van Willi s 

enn het risico op het krijgen van een herseninfarct. Wij hebben de diagnostische mogelijkheden 

vann TCCD onderzocht wat betreft het onderzoek van de basale cerebrale hemodynamiek en 

dee collaterale functie van de cirkel van Willis. Verder werd MR angiografie, als concurrerende 

nomnvasievee techniek om de collaterale integriteit van de cirkel van Willi s te onderzoeken 

vergelekenn met TCCD. En tenslotte onderzochten we of niet-functionele collateralen in de 

cirkell  van Willi s een risicofactor zijn voor het krijgen van een herseninfarct. 

Dee studies beschreven in dit proefschrift tonen de volgende punten aan: 

 TCCD is een bruikbare noninvasieve techniek om de cerebrale hemodynamiek te 

onderzoeken.. TCCD verschaft inzicht in de hemodynamiek van de meerderheid van 

patiëntenn uit doelgroepen als atherosclerotische vaatpatiënten en patiënten met een 

herseninfarct.. Een niet voor ultrageluid doorgankelijk temporaal venster is een probleem 

datt met name het onderzoek bij oudere vrouwen bemoeilijkt. Verder dient men zich te 

realiserenn dat er een grote spreiding is in intracraniële bloedstroomsnelheden 

 afgaand op bloedstroomsnelheidsdata is bij patiënten met een occlusie van de arteria 

carotiss de perfusie van een cerebrale hemisfeer via de arteria cerebri media beter 

gewaarborgdd als de anterieure en de posterieure collaterale route van de cirkel van Willi s 

beidenn functioneel zijn. De anterieure collaterale route lijk t echter belangrijker te zijn 

dann de posterieure collaterale route 

 de minimale arteriële diameter waarbij nog collaterale flowr mogelijk is door de cirkel 

vann Willis , bedraagt ongeveer 0.5 mm 

 MR angiografie slaagt er, in vergelijking met TCCD, niet altijd in om potentieel 

functionelee collateralen in de cirkel van Willi s te identificeren. Men dient zich van deze 

beperkingg te vergewissen als MR angiografie voor een dergelijk doeleinde wordt gebruikt 

 bij gezonde proefpersonen en atherosclerotische vaatpatiënten zonder cerebrovasculaire 

symptomatologiee is collaterale flow7 via het anterieure deel van de cirkel van Willi s in 

meerr dan 90% van de gevallen mogelijk. Collaterale flow via het posterieure deel van de 

cirkell  van Willi s wordt in 25% tot bijna 50% van de hemisferen belemmerd door 

hypoplastischee PcoAs of hypoplastische Pl-segmenten. Echter, bij patiënten met een 

herseninfarctt is het aantal niet-functionele anterieure collaterale routes significant hoger, 

mett een hoogste percentage van 48% bij patiënten met een herseninfarct en ernstig (meer 

dann 70% diameter reductie) occlusief lijden van de arteria carotis. Het aantal niet-
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functionelee posterieure collaterale routes is ook significant hoger bij patiënten met een 

herseninfarct,, met een hoogste percentage van 60% bij diegenen met ernstig occiusief 

lijdenn van de arteria carotis. Hieruit kunnen we concluderen dat in het bijzonder een 

niet-functionelee anterieurc collaterale route in de cirkel van Willi s een belangrijke 

risicofactorr lijk t te zijn voor het krijgen van een herseninfarct. Of de patiënten in onze 

studiee een herseninfarct kregen op basis van hemodynamische insufficiëntie of op basis 

vann embolieën is niet duidelijk. Echter, volgens een recent gepostuleerde hypothese 

beperktt een verminderde perrusie van het brein ook de mogelijkheden van de bloedstroom 

omm embolieën 'op te ruimen' en is er tevens minder flow beschikbaar voor die gebieden 

diee door afsluitende embolieën ischemisch dreigen te worden.' Deze hypothese suggereert 

datdat hypoperfusie en embolisatie nauw met elkaar verbonden zijn bij de etiologie van het 

herseninfarct.. Dit betekent ook dat de collaterale functie van de cirkel van Willi s mogelijk 

niett alleen een rol speelt in de pathogenese van het herseninfarct in die gevallen waar 

hemodynamischee insufficiëntie op de voorgrond staat, maar wellicht ook in een aantal 

gevallenn waar embolisatie als oorzaak wordt gezien. 

Carotiss compressie 

Bijj  patiënten met een stenose in de arteria carotis die niet ernstig genoeg is om spontane 

intracraniëlee flow te veroorzaken, is TCCD in combinatie met kortdurende carotis compressie 

eenn snelle en relatief eenvoudige methode om een betrouwbaar inzicht te krijgen in het 

collateralee vermogen van de cirkel van Willis. De carotis compressie testen zijn essentieel, 

aangezienn andere studies hebben aangetoond dat de AcoA en PcoApas gerecrutcerd worden 

alss een stenose in de arteria carotis interna het lumen met 80% of meer reduceert.-4 In geval 

vann minder ernstige stenosering is er geen intracraniële collaterale flow. Veel onderzoekers 

zijnn terughoudend in het uitvoeren van carotis compressie testen, in het bijzonder bij patiënten 

mett een ernstige stenose in de arteria carotis of bij patiënten met een herseninfarct. Carotis 

compressiee testen zijn in het verleden veelvuldig uitgevoerd, zowel bij asymptomatische 

alss bij symptomatische patiënten met stenoses en occlusies van de carotiden. De incidentie 

vann ischemische complicaties varieerde van 0 tot 5%o.̂R All e gerapporteerde complicaties 

warenn kortdurende, geheel reversibele focale ischemische afwijkingen. Een beperkt 

herseninfarctt na vibrerende(!) compressie van de arteria carotis communis en het overlijden 

vann een patiënt na massage en compressie van de sinus caroticus zijn echter ook beschreven.9-'0 

Inn de studies waarin kortdurende ischemische complicaties werden beschreven, was de 

atherosclcrotischee status van de arteria carotis communis vaak onbekend. Wij zijn van mening 

datdat het essentieel is om geïnformeerd te zijn over de atherosclerotische status van de arteria 
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carotiss communis voordat carotis compressie wordt uitgevoerd. In onze studies werden alle 

patiëntenn met plaques in de arteria carotis communis geëxcludeerd. Verder verrichtten wij 

geenn vibrerende carotis compressie en probeerden we compressie van de sinus caroticus te 

vermijden.. Aangezien er geen enkele ischemische complicatie van carotis compressie optrad, 

zijnn we ervan overtuigd dat het een veilige en acceptabele procedure is. 

Beperkingen n 

Alhoeww el TCCD in de meerderheid van de proefpersonen inzicht kan geven in de cerebrale 

hemodynamiek,, wordt de visualisatie van de hersenarteriën bij bepaalde groepen personen 

ernstigg gehinderd door temporale vensters die niet voor ultrageluid doorgankelijk zijn. 

Inn onze studies varieerde het percentage niet geslaagde onderzoeken van 7% bij gezonde 

proefpersonenn met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar tot 48% bij vrouwelijke patiënten 

mett een herseninfarct met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. Een hoopvolle nieuwe 

ontwikkelingg is de komst van echo-contrastversterkende middelen. Recente studies hebben 

latenn zien dat de belangrijkste tekortkoming van TCCD grotendeels teniet kan worden gedaan 

mett dergelijke middelen.11"15 

Inn dit proefschrift werden collateralen als functioneel beschouwd als aangetoond kon worden 

datdat ze over de mogelijkheid beschikten om als collateraal te fungeren. Echter, dit houdt niet 

automatischh in dat zij ook een adequate weefselperfusie kunnen garanderen in geval van 

eenn occlusie van de arteria carotis. Ofschoon met TCCD kan worden beoordeeld of er flow 

doorr de AcoA en PcoA aanwezig, of mogelijk is, dient in ogenschouw genomen te worden 

datt TCCD geen bloedstroomvolumes kan meten. Een TCCD diagnose dat collateral flow 

aanwezigg is, of opgewekt kan worden, wil niet zeggen dat dit ook genoeg is, of zal zijn, om 

eenn cerebrale hemisfeer tegen ischemie te beschermen. Bovendien kan met TCCD de 

aanww ezigheid van leptomeningeale collateralen, die essentieel kunnen zijn voor de perfusie 

vann een hemisfeer, niet worden aangetoond. Conventionele angiografïe heeft echter dezelfde 

tekortkoming.. Collaterale flow kan worden aangetoond, zelfs in de leptomeningeale 

collateralen,, maar ook hiermee kan niet worden beoordeeld of dit voldoende is om een 

adequatee weefselperfusie in stand te houden. 

Suggestiess voor verder onderzoek 

Tott nu toe hebben verschillende studies, waaronder die van onszelf, laten zien dat een cirkel 

vann Willi s zonder goede collaterale functie mogelijk een risicofactor is voor het krijgen van 

eenn herseninfarct bij patiënten met ernstig occlusief lijden van de arteria carotis interna. 

Echter,, geen van deze studies heeft op een prospectieve wijze bewezen dat er een causale 

159 9 



SamenvattingSamenvatting en Discussie 

relatiee bestaai. Additionele studies zijn nodig om een definitief antwoord te geven. Het 

ontwerpp van dergelijke studies dient dan ook van het hoogste niveau te zijn. Nadat de 

NASCETT trial16 had aangetoond dat patiënten met een ernstige symptomatische arteria carotis 

internaa stenose baat hebben bij een carotis endarteriëetomie, is de discussie over de beste 

behandelingg van dergelijke patiënten verstomd. Echter, de beste behandeling van de groep 

patiëntenn met een ernstige asymptomatische arteria carotis interna stenose staat nog steeds 

terr discussie. Het jaarlijkse risico op een herseninfarct dat patiënten met een hemodynamisch 

significantee asymptomatische carotis stenose lopen, bedraagt 2 tot 5%.'7:1 In ons ziekenhuis 

wordtt een asymptomatische carotis stenose niet geopereerd.. In andere ziekenhuizen echter, 

wordenn jaarlijks duizenden patiënten met een asymptomatische carotis stenose 'behandeld' 

mett een operatieve correctie of met een Dotter behandeling. Alhoewel een carotis 

endarteriëetomiee een iets betere uitkomst geeft dan optimale conservatieve behandeling21, 

zijnn veel neurologen en chirurgen ervan overtuigd dat het minimale voordeel niet opweegt 

tegenn de risico's op een chirurgische complicatie. Desalniettemin zullen er in de 

asymptomatischee groep patiënten zitten met een hoog en patiënten met een laag risico op 

eenn herseninfarct. Patiënten met een hoog risico, waarschijnlijk diegenen met een functioneel 

incompletee cirkel van Willis, profiteren mogelijk meer van een chirurgische of endovasculaire 

behandeling.. Om definitief te bewijzen dat het collaterale vermogen van de cirkel van Willi s 

eenn klinisch belangrijke factor is in de pathogenese van het herseninfarct, kunnen twee 

typess onderzoek worden gedaan: 

1.. Een lange termijn studie naar het natuurlijke beloop van patiënten met een ernstige 

asymptomatischee arteria carotis interna stenose, gestratificeerd voor collaterale 

functionaliteitt van de cirkel van Willis, of 

2.. Randomisatie van patiënten met een ernstige asymptomatische arteria carotis interna 

stenosee en een functioneel incomplete cirkel van Willi s in een groep die chirurgisch/ 

endovasculairr en een groep die optimaal conservatief behandeld wordt. 

Beidee studies vereisen de screening van duizenden atherosclerotische vaatpatiënten. TCCD 

iss een aantrekkelijk instrument voor een dergelijk onderzoek, vooral ook nu het mogelijk is 

omm met echo-contrastversterkende middelen de visualisatie van de intracraniële arteriën bij 

patiëntenn met slechte temporale vensters sterk te verbeteren. Een combinatie met MR 

angiografiee en perfusie MR] om de relatieve regionale cerebrale bloedstroomvolumes en de 

relatievee regionale cerebrale flow te meten, kan w aardevolle additionele informatie opleveren. 

Dergelijkee studies kunnen definitief de relatie tussen de anatomische configuratie van de 

cirkell  van Willis, de mogelijkheid en kwaliteit van intracraniële collaterale flow, de regionale 
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weefselperfusiee en het risico op het krijgen van een herseninfarct ophelderen. 

Hett zal dokters helpen in hun strijd tegen de verschrikkelijke gevolgen van een herseninfarct. 
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