
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Experimental spinal cord ischemia: detection and protection

Lips, J.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lips, J. (2002). Experimental spinal cord ischemia: detection and protection. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/experimental-spinal-cord-ischemia-detection-and-protection(fd7e168a-8431-46dd-9aef-04ea36b9c98a).html


Nederlandsee Samenvatting 



C h a p t e rr 9 

Samenvatting g 

Hett ruggenmerg is afhankelijk van een continue toevoer van zuurstof en glucose via de 

bloedbaan.. Een vermindering van de bloedstroom in het ruggenmerg kan optreden tijdens 

chirurgiee van de aorta en de wervelkolom. Een dergelijke ischemie kan optreden na het 

afklemmenn van de aorta of de segmentaalarteriën, en bij mechanische rek van de 

microcirculatiee van het ruggenmerg. Dit kan leiden tot onherstelbare neuronale schade 

wanneerr er geen collaterale circulatie bestaat die de functie van het ruggenmerg kan 

behouden.. Op dit moment varieert de incidentie van paraplegie van de benen na resectie van 

aneurysmataa van de thoraco-abdominale aorta (TAAA) tussen 6% en 15%. Spinale chirurgie 

iss geassocieerd met een risico op het ontwikkelen van nieuwe neurologische defecten bij 

maximaall  6% van de ingrepen. 

Verschillendee neuroprotectieve strategieën zijn ontwikkeld, voornamelijk in het kader 

vann de TAAA-chirurgie. Het detecteren van ischemie van het ruggenmerg en het beschermen 

vann ruggenmergweefsel tegen een periode van ischemie behoren tot de standaardprocedure 

tijdenss deze chirurgische ingrepen. Toch blijf t het optreden van een nieuwe neurologische 

lesiee van het ruggenmerg een mogelijkheid waar ernstig rekening mee moet worden 

gehouden,, ook na operaties waar zich geen bijzondere situaties voordeden. Dit proefschrift 

onderzoektt twee aspecten van deze iatrogene ruggenmergschade in diermodellen: de evaluatie 

enn verfijning van detectiemethoden om ischemie van het ruggenmerg tijdens de operatie vast 

tee stellen, en medicamenteuze bescherming van het ruggenmergweefsel tegen ischemie. 

Inn hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de huidige maatregelen die genomen kunnen 

wordenn om de tijdens operaties optredende ruggenmergschade te voorkomen. In het voorste 

2/33 deel van het ruggenmerg, bevindt zich de motorische functie van het ruggenmerg, dat 

relatieff  gevoelig is voor ischemische schade. Het succes van de combinatie bewaking van het 

ruggenmergg / interventie kan worden uitgedrukt als de mate waarin het aantal complicaties 

wordtt gereduceerd tijdens een bepaalde chirurgische ingreep. Om tijdig te kunnen ingrijpen is 

hett van groot belang dat de gekozen bewakingsmethode ischemie kan detecteren in een vroeg 

stadium,, d.w.z. voordat irreversibele schade is opgetreden aan het zenuwweefsel. In de 

praktijkk zijn er twee manieren om het ruggenmerg te bewaken wat betreft het optreden van 

ischemie:: evoked potentials en zuurstofmetingen. Evoked potentials meten in hoeverre de 

zenuwbanenn in het ruggenmerg die de signaaloverdracht tussen de hersenen en de ledematen 

verzorgenn intact zijn; deze meting geeft informatie over de functionele toestand van het 

ruggenmerg.. Zuurstofmetingen worden uitgevoerd met fiberoptische katheters die in de met 
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hersenvochtt gevulde ruimte tussen het ruggenmergvlies en het ruggenmerg zelf kunnen 

wordenn geplaatst. 

Eenn andere strategie om ruggenmergletsel tijdens chirurgie te voorkomen is het 

behoudd of herstel van de doorbloeding van het ruggenmerg. Omleiden van de bloedstroom bij 

eenn geklemde aorta, of het verminderen van de bloeddrukk die vóór het geklemde segment van 

dee aorta ontstaat kunnen, net als het laten aflopen van overtollig hersenvocht uit het spinale 

compartiment,, het risico op schade aan het ruggenmerg verminderen. Tenslotte kan nog de 

weerstandd van het zenuwweefsel in het ruggenmerg tegen een periode van ischemie worden 

verhoogd.. Koeling van het zenuwweefsel en het toedienen van farmacologische middelen 

kunnenn worden toegepast voor, tijdens of na de ischemische periode om verlamming van de 

benenn te voorkomen. 

Eenn overzicht van de technieken die op dit moment worden toegepast in de operatiekamer om 

hett ruggenmerg te bewaken is te lezen in hoofdstuk 2. De klassieke "ontwaak-test" is 

ontwikkeldd om willekeurige bewegingen te testen tijdens chirurgie aan de wervelkolom. Deze 

testt is zeer specifiek voor de motorische functie van het ruggenmerg maar wordt 

tegenwoordigg steeds minder gebruikt. Evoked potentials worden over het algemeen als de 

standaardmethodee aangemerkt om het ruggenmerg te bewaken. Somatosensory evoked 

potentialss (SSEP) meet de integriteit van de opstijgende banen in het ruggenmerg die 

sensibelee informatie (bijv. tast en pijnzin) doorgeven naar de hersenen. Transcraniële 

myogenee motor evoked potentials (tcMEP) meet de integriteit van de afdalende banen in het 

ruggenmergg en de motorische voorhoorncellen, die de motorische prikkels vanuit de hersenen 

doorgevenn aan de spieren. De meting van de zuurstofspanning in het spinale hersenvocht 

(CSF-PO2)) is een nieuwe techniek die een indruk geeft van de zuurstofspanning van de 

zenuwcellenn in het onderliggende ruggenmergweefsel. Omdat SSEP heel soms normale 

waardenn aangeeft terwijl er ischemie van het ruggenmerg optreedt (= vals-negatieve 

resultaten)) is er een voorkeur om tcMEP te gebruiken tijdens ingrepen waarbij er continue 

informatiee is vereist over de functie van het motorische gedeelte van het ruggenmerg. 

Omdatt tcMEP snel en betrouwbaar ischemie van het ruggenmerg kan aantonen, wordt de 

techniekk door het chirurgische team gebruikt om de doorbloeding van het ruggenmerg zo 

optimaall  mogelijk te houden. Om de diagnostische waarde te bepalen van de tcMEP signalen 

voorr postoperatief optredend verlies van motorische functie en histologische schade aan het 

ruggenmerg,, werden een aantal segmentaalarteriën geklemd in een varkensmodel (hoofdstuk 
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3).. Afwezigheid van tcMEP voor meer dan 60 minuten was geassocieerd met paraplegie van 

dee achterpoten en uitgebreide infarcten in het ruggenmerg 72 uur na het afklemmen van de 

vaten.. Snel herstel van tcMEP (binnen 10 minuten na uitval) kwam overeen met een normale 

motorischee functie en een normaal histologisch beeld van het ruggenmergweefsel. Deze 

resultatenn geven aan dat intra-operatieve tcMEP een hoge voorspellende waarde en 

sensitiviteitt heeft voor postoperatieve neurologische status na een korte en een lange periode 

vann uitval van de signalen. Zelfs wanneer de permanente afklemming van verschillende 

segmentaalarteriënn de algehele doorbloeding van het ruggenmerg had verminderd werd er een 

goedee voorspellende waarde gevonden van tcMEP voor de postoperatieve neurologische 

functie.. Het herstellen van de doorbloeding van het ruggenmerg onmiddellijk na tcMEP uitval 

kann neurologische uitval en verlamming voorkomen. 

Dee snelle vermindering van de amplitude van het tcMEP signaal na afklemmen van de aorta 

off  een aantal segmentaalarteriën die kritiek zijn voor de doorbloeding van het ruggenmerg is 

eenn goed reproduceerbaar fenomeen. Het berust waarschijnlijk op het uitvallen van de 

prikkeloverdrachtt van en naar de motorische voorhoomcellen die zich in het lumbale 

ruggenmergg bevinden. De lumbale segmenten van het ruggenmerg generen de prikkels die 

nodigg zijn om de beenspieren aan te spannen. De afdalende banen in het thoracale 

ruggenmergg bestaan uit zenuwvezels. De passieve prikkeloverdracht in deze vezels kost veel 

minderr energie dan de re-activatie van dit signaal door de motorische voorhoomcellen in het 

lumbalee ruggenmerg, die de eindstations vormen van de afdalende vezels. Dit kan betekenen 

datt tijdens ischemie de voortgeleiding van een prikkel (zoals het tcMEP signaal) in de 

lumbalee cellen eerder ophoudt vergeleken met prikkeloverdracht in de thoracale afdalende 

vezels.. Daarom zou uitval van tcMEP later optreden tijdens ischemie die beperkt blijf t tot het 

thoracalee ruggenmerg vergeleken met ischemie van het lumbale ruggenmerg. In hoofdstuk 4 

wordtt beschreven dat een grote afname van de bloedstroom in het thoracale ruggenmerg van 

hett varken resulteerde in tcMEP uitval na 15 minuten. Een vergelijkbare vermindering van de 

bloedstroomm in het lumbale ruggenmerg resulteerde in tcMEP uitval na 3 minuten. Een 

verklaringg voor deze resultaten is dat prikkeloverdracht in de motorische voorhoomcellen 

gevoeligerr is voor ischemie vergeleken met voortgeleiding van de prikkel door de afdalende 

thoracalee zenuwvezels. Belangrijk in dit verband is dat zenuwvezels en zenuwcellen dezelfde 

gevoeligheidd hebben voor de schade die door ischemie ontstaat. In de meeste gevallen zal 

tijdenss TAAA-chirurgie de aorta worden afgeklemd, hetgeen in ischemie van het gehele 

ruggenmergg resulteert. In dit geval zal onderbreking van de lumbale component van tcMEP 
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aanleidingg geven tot snelle uitval van tcMEP. Wanneer segmentaalarterièn vanaf het hoofd 

richtingg benen na elkaar worden afgeklemd kan dit ischemie veroorzaken die beperkt blijf t tot 

dee thoracale ruggenmergvezels. Een normaal tcMEP signaal kan dan ernstige ischemie niet 

uitsluiten. . 

Dee indirecte meting van zuurstofspanning in het ruggenmergweefsel d.m.v. 

zuurstofelektrodenn in de intrathecale ruimte is recentelijk toegepast tijdens aortachirurgie om 

ischemiee van het ruggenmerg te kunnen aantonen. In hoofdstuk 5 werd een lineair verband 

aangetoondd tussen afname van de tcMEP amplitude en afname van de CSF-pC>2 tijdens het 

opeenvolgendd klemmen van segmentaalarterièn in het varken. CSF-pC>2 had een hoge 

sensitiviteitt en specificiteit voor het aantonen van klinische ischemie van het ruggenmerg, 

zoalss gedefinieerd door een kritische afname van de tcMEP amplitude tot 25% van de 

uitgangswaarde.. De meest gunstige diagnostische eigenschappen van CSF-pC>2 voor het 

aantonenn van ischemie van het ruggenmerg werden gevonden in het bereik van 40% - 60% 

vann de uitgangswaarde van CSF-pC>2. Het meten van de zuurstofspanning is een relatief 

simpelee methode vergeleken met tcMEP en ontbeert ook de plotselinge willekeurige 

bewegingenn die kunnen optreden tijdens gedeeltelijke spierverslapping die een voorwaarde 

vormtt voor tcMEP-bewaking. Met name voor het identificeren en behouden van 

segmentaalarteriènn die kritisch zijn voor de doorbloeding van het ruggenmerg kan CSF-pC>2 

eenn snelle en betrouwbare aanvulling vormen op het bestaande tcMEP bewakingssysteem. 

Metingg van zuurstofspanning in de intrathecale ruimte wordt niet beïnvloed door de mate van 

gevoeligheidd voor ischemie van de prikkeloverdracht in het onderliggende zenuwweefsel. De 

verwachtingg is dat ischemie van het lumbale ruggenmerg een even snelle daling van CSF-pC>2 

veroorzaaktt vergeleken met ischemie van het thoracale ruggenmerg. In hoofdstuk 6 werden 

segmentaalarteriènn in het varken na elkaar afgeklemd van thoracaal richting lumbaal. Dit was 

eenn simulatie voor de klemrichting die tijdens aortachirurgie wordt aangehouden om het 

atherosclerotischee deel van de aorta te vervangen door een prothese. Een kritieke 

verminderingg van de CSF-DO2 tot 60% van de uitgangswaarde ging vooraf aan tcMEP uitval 

tijdenss ischemie van het thoracale gedeelte van het ruggenmerg. Meting van zuurstofspanning 

inn de intrathecale ruimte zou kunnen worden gebruikt als detectiemethode voor ischemie van 

hett ruggenmerg tijdens aortachirurgie en ingrepen aan de wervelkolom of het ruggenmerg, 

voorall  wanneer een snelle detectie vereist is van ischemie die hoofdzakelijk gelokaliseerd is 

inn de afdalende zenuwvezels van het thoracale ruggenmerg. 
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Hett konijnenmodel voor ischemische schade van het ruggenmerg heeft een grote 

reproduceerbaarheidd van postoperatieve motorische uitval en is erg geschikt om medicijnen te 

onderzoekenn op hun neuroprotectieve werking. De techniek bestaat uit het tijdelijk opblazen 

vann een ballonkatheter in de aorta net onder de nierarteriën, waarna bij het wakkere dier de 

motorischee functie wordt beoordeeld en na opoffering van het dier de histologische schade in 

hett ruggenmerg wordt bekeken. In hoofdstuk 7 werden twee middelen getest die de toxische 

effektenn van een verhoogde extracellulaire concentratie van de neurotransmitter glutamaat 

remmen.. Glutamaat is het meest voorkomende molekuul in het centraal zenuwstelsel dat 

zenuwcellenn gebruiken om informatie met een stimulerende inhoud onderling uit te wisselen; 

naa ischemie wordt deze neurotransmitter in verhoogde concentratie buiten de cel gebracht en 

iss dan juist schadelijk voor de omgevende cellen. Riluzole, een natriumkanaal-remmer, en 

ketamine,, een stof die aan de A/-methyl-D-aspartaat receptor bindt werden voor en na 

tijdelijkee ischemie van het ruggenmerg toegediend - alleen en in combinatie. Riluzole 

verbeterdee de neurologische functie en het histopathologische beeld van het ruggenmerg 72 

uurr na de ischemische periode vergeleken met controledieren en de met ketamine behandelde 

dieren.. Een enkele dosis van een hoge concentratie ketamine gaf geen goede bescherming van 

hett ruggenmerg in dit model. De gecombineerde behandeling van riluzole en ketamine gaf 

geenn grotere verbetering in de gemeten parameters vergeleken met riluzole alleen. Omdat 

riluzolee reeds als medicijn gebruikt wordt bij mensen en goed getolereerd wordt, zou een 

klinischee trial met de stof overwogen kunnen worden om de neuroprotectieve eigenschappen 

tee testen in situaties waarbij patiënten het gevaar lopen op intraoperatief ruggenmergletsel. 

Inn hoofdstuk 8 werd het beschermende effekt onderzocht van de stof aminoguanidine in het 

konijnenmodell  voor tijdelijke ischemie van het ruggenmerg. Aminoguanidine remt het enzym 

induciblee nitric oxide synthase (iNOS). Dit is een eiwit dat d.m.v. nieuwe genexpressie in 

verhoogdee mate aanwezig is in de dagen na een periode van ischemie, en dat een toxische 

hoeveelheidd van het boodschappersmolekuul nitrous oxide produceert. Een ander effekt van 

aminoguanidinee is de remming van twee andere schadelijke enzymsystemen die meteen na 

reperfüsiee van het tevoren ischemische weefsel aktief worden. Vier dagen na tijdelijke 

ischemiee van het ruggenmerg had de behandeling met de maximaal toedienbare dosis van 

aminoguanidinee de neurologische functie en de ruggenmergschade niet verbeterd. In een 

apartee groep dieren werd na behandeling met aminoguanidine het iNOS-eiwitgehalte in het 

ruggenmergg bepaald om te onderzoeken of aminoguanidine iNOS voldoende had geremd. 
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Omdatt deze groep dieren te klein was om relevante statistische conclusies te kunnen trekken 

konn niet worden bepaald of het iNOS-eiwitgehalte veranderd was door de behandeling met 

aminoguanidine.. Een van de mogelijke verklaringen voor het negatieve resultaat is een 

onvoldoendee remming van iNOS. Maar omdat een hogere dosis aminoguanidine toxisch bleek 

voorr konijnen lijk t verdere evaluatie van deze stof in het huidige model onmogelijk. 
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