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Samenvatting (Nederlands)
Een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding (SAB) is een ernstige aandoening met een 
hoge kans op blijvende invaliditeit of overlijden. De bloeding wordt veroorzaakt door een 
zwakke plek (het ‘aneurysma’) op een slagader in de hersenen, en bevindt zich onder één van de 
hersenvliezen (onder het ‘arachnoid’ (=subarachnoidaal). Op het moment van de bloeding kan 
de druk in het hoofd zo hoog worden, dat de bloeddoorstroming sterk vermindert, er zuurstof 
tekort optreedt in de hersenen, en patiënten hierdoor het bewustzijn kunnen verliezen. Dit 
zuurstof tekort wordt aangeduid als ‘cerebrale’ (=in de hersenen) ischemie’. Cerebrale ischemie 
kan in de acute fase ten tijde van de bloeding optreden, maar ook als complicatie in de eerste 
twee weken na de bloeding. Ongeveer 30% van de SAB patiënten heeft laat optredende 
cerebrale ischemie als complicatie, wat leidt tot symptomen zoals fatische (=taal)stoornissen, 
een hemiparese (=halfzijdige verlamming), of een gedaald bewustzijn. Hoewel de oorzaak van 
deze later optredende cerebrale ischemie onbekend is, zijn veel clinici er van overtuigd dat het 
wordt veroorzaakt door vaatspasme, een verkramping van de slagaders in het hoofd. Enkele 
studies laten inderdaad een sterke associatie zien tussen radiologisch bevestigde spasme en 
klinische symptomen van cerebrale ischemie.1 Een associatie is echter geen causale relatie. De 
resultaten van dit proefschrift tonen aan dat microtrombose, als gevolg van een geactiveerde 
stollingscascade en geremde fibrinolytische activiteit, een rol speelt in de pathogenese van 
cerebrale ischemie.

Deel 1. Pathogenese van cerebrale ischemie
Een overzicht van klinische en pathologisch-anatomische studies (Hoofdstuk 2) illustreert 
dat laat optredende cerebrale ischemie niet altijd veroorzaakt wordt door vaatspasme. Om 
een voorbeeld te geven, behandelingen die gericht zijn op radiologische vaatspasme, zoals 
endotheline receptor antagonisten, zijn tot nu toe niet succesvol geweest aangezien geen 
duidelijk effect op cerebrale ischemie werd aangetoond.2 Echter, geneesmiddelen die niet gericht 
waren op vaatspasme, zoals antifibrinolytica, beïnvloedden wel de incidentie van cerebrale 
ischemie.3,4 Blijkbaar spelen behalve vaatspasme andere factoren een belangrijke rol, zoals 
microtrombose als gevolg van een geactiveerde stollingscascade (door trombocyten activatie 
en fibrinevorming), een remming van de fibrinolytische activiteit, inflammatoire processen 
en endotheel dysfunctie. Klinische studies tonen aan dat cerebrale ischemie geassocieerd is 
met een vroege activering van de stollingscascade. Deze activering treedt al binnen een paar 
dagen na de SAB op, voorafgaande aan de tijdsperiode waarin vaatspasme meestal optreedt. 
De aanwezigheid van microtrombi wordt in diverse autopsie studies bevestigd. SAB patiënten 
die overlijden aan cerebrale ischemie hebben significant meer microtrombi dan patiënten 
die overlijden aan een recidief bloeding van het aneurysma of door een acute hydrocefalus. 
Dit suggereert dat microtrombi inderdaad een belangrijke rol spelen in de pathogenese van 
cerebrale ischemie.5
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Er zijn diverse factoren bekend die het optreden van cerebrale ischemie voorspellen, zoals 
bewustzijnsverlies ten tijde van de SAB, een lage Glasgow Coma Score bij binnenkomst in 
het ziekenhuis, en een grote hoeveelheid subarachnoidaal en intraventriculair bloed op een 
CT-hersenen die gemaakt is bij binnenkomst in het ziekenhuis. Ondanks deze voorspellers blijft 
het onbekend waarom sommige patiënten wel cerebrale ischemie ontwikkelen en andere niet. 
Mogelijk spelen genetische factoren hierin een rol. Hoofdstuk 3 laat zien dat patiënten die een 
genetische predispositie hebben voor een remming van de fibrinolytische activiteit, namelijk 
patiënten met een 4G allel in het plasminogeen activator inhibitor-1 (PAI-1) polymorfisme, 
een verhoogd risico hebben op het krijgen van cerebrale ischemie vergeleken met patiënten die 
homozygoot zijn voor het 5G allel (relatief risico 3.3; 95% betrouwbaarheidsinterval 1.1-10.0). 
Er werd een trend gezien tot een verhoogde incidentie van een slechte uitkomst bij patiënten 
met het 4G allel (relatief risico 1.2; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.7-2.2).  

Verhoogde PAI-1 concentraties zijn in het verleden ook geassocieerd met een slechte klinische 
uitkomst bij patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen, zoals een ernstig (hersen)
trauma, meningococcen sepsis, meningitis, preeclampsie, malaria, en brandwonden.6-11 In 
acute stressvolle situaties lijkt PAI-1 zich te gedragen als een acute-fase eiwit. Onder deze 
omstandigheden zijn de PAI-1 concentraties bij patiënten met het 4G/4G genotype ongeveer 
2-4 maal hoger dan bij patiënten met het 5G/5G genotype, wat leidt tot een remming van 
de fibrinolytische activiteit.6-8 Tijdens deze acute aandoeningen wordt de vorming van 
microtrombi, leidend tot een diffuse intravasale stolling, niet langer tegengegaan door het 
fibrinolytische systeem, wat uiteindelijk multi-orgaan falen tot gevolg kan hebben. Bij 
patiënten met een aneurysmatische SAB zijn verhoogde PAI-1 concentraties mogelijk bepalend 
of zich wel of geen microtrombi ontwikkelen. Aangezien niet alle patiënten met vaatspasme 
klinische symptomen hebben van cerebrale ischemie, zou het kunnen zijn dat bij patiënten 
met vaatspasme de aanwezigheid van microtrombi bepaalt of er cerebrale ischemie optreedt. 

Aangezien acute stressvolle gebeurtenissen kunnen leiden tot microtrombose als gevolg van 
verhoogde PAI-1 concentraties en daardoor een remming van de fibrinolytische activiteit, 
wordt in Hoofdstuk 4 een mogelijke associatie onderzocht tussen de stress reactie na een 
aneurysmatische SAB en het optreden van cerebrale ischemie. De mate van stress werd 
onderzocht door het meten van plasma concentraties cortisol, een glucocorticoid hormoon 
dat uitgescheiden wordt tijdens een stress reactie. De hypothese was dat verhoogde cortisol 
concentraties een essentiële rol spelen in de pathogenese van cerebrale ischemie, te meer 
omdat bij patiënten met een aneurysmatische SAB verhoogde glucose waarden, een verhoogde 
bloeddruk en endotheel dysfunctie geassocieerd zijn met het optreden van cerebrale 
ischemie.12-15 Verhoogde glucose waarden, een verhoogde bloeddruk en endotheel dysfunctie 
zijn allemaal fysiologische reacties van een toegenomen cortisol secretie. Verhoogde cortisol 
concentraties in de vroege fase na een SAB waren inderdaad van prognostische waarde voor 
het optreden van cerebrale ischemie. De associatie tussen cortisol en cerebrale ischemie bleef 
significant na correctie in separate modellen voor andere bekende voorspellers van cerebrale 
ischemie, namelijk bewustzijnsverlies ten tijde van de SAB, een lage Glasgow Coma Score bij 
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binnenkomst in het ziekenhuis, en de hoeveelheid cisternaal en intraventriculair bloed op 
de CT-hersenen bij binnenkomst in het ziekenhuis. De stress reactie leidt waarschijnlijk niet 
alleen tot cerebrale ischemie door een remming van de fibrinolytische activiteit, maar ook 
door endotheel dysfunctie.16

Bij patiënten met trombotische trombocytopene purpura (TTP) wordt microtrombose 
veroorzaakt door een deficiëntie van het protease ‘A Disintegrin and Metalloprotease with 
ThromboSpondin motif ’ (ADAMTS13). Onder normale omstandigheden splitst ADAMTS13 
‘UltraLarge von Willebrand Factor’ (ULvWF) multimeren na afgifte door Weibel-Palade 
lichaampjes in het vasculaire endotheel of door α-granules in trombocyten. Von Willebrand 
factor (vWF) is een glycoproteine dat de adhesie en aggregatie van trombocyten stimuleert 
op plaatsen met vaatwandschade of in stressvolle omstandigheden. Aangezien grote vWF 
multimeren sterkere trombogene eigenschappen hebben dan kleine vWF multimeren, leidt 
een splitsing van ULvWF door ADAMTS13 tot vWF vormen met een lager moleculair gewicht 
en een verminderde adhesieneiging. Een ADAMTS13 deficiëntie, zoals bij patiënten met TTP, 
leidt echter tot hogere concentraties ULvWF, wat uiteindelijk resulteert in microtrombose en 
hierdoor ischemische complicaties zoals herseninfarcten. 

In Hoofdstuk 5 wordt onderzocht of de pathogenese van microtrombose bij patiënten met een 
aneurysmatische SAB overeenkomt met de pathogenese van microtrombi bij patiënten met 
TTP. Patiënten met cerebrale ischemie na een aneurysmatische SAB ontwikkelden significant 
hogere vWF antigen concentraties en verlaagde ADAMTS13 activiteit binnen 10 dagen na 
de bloeding, vergeleken met patiënten die geen cerebrale ischemie ontwikkelden. Aangezien 
vWF een maat is van de endotheelfunctie en een indicator is van een vroege activering 
van de stollingscascade, suggereren deze resultaten dat microtrombose een rol speelt in de 
pathogenese van cerebrale ischemie na een aneurysmatische SAB. 

Het is niet bekend waardoor de ADAMTS13 activiteit afneemt bij patiënten met cerebrale 
ischemie. Een voordehandliggende verklaring voor de afgenomen ADAMTS13 activiteit is een 
toegenomen verbruik van ADAMTS13 door verhoogde vWF antigen concentraties. Er werd 
echter geen correlatie gevonden tussen ADAMTS13 activiteit en vWF antigen. De verlaagde 
ADAMTS13 activiteit zou ook veroorzaakt kunnen worden door trombine of plasmine dat 
in de subarachnoidale ruimte aanwezig is na de bloeding.17 Aangezien er echter ook geen 
correlatie werd gevonden tussen ADAMTS13 activiteit en protrombine fragment 1+2, is het 
onwaarschijnlijk dat de afname in ADAMTS13 activiteit bij patiënten met cerebrale ischemie 
veroorzaakt wordt door trombine. De ADAMTS13 activiteit kan echter ook geïnhibeerd 
worden door interleukine-6 (IL-6), omdat IL-6 de splitsing van ULvWF door ADAMTS13 
remt.18 Bij patiënten met een aneurysmatische SAB zijn verhoogde IL-6 waarden geassocieerd 
met cerebrale ischemie.19 Er werd echter geen correlatie gevonden tussen ADAMTS13 
activiteit en IL-6. Tenslotte kan een verlaagde ADAMTS13 activiteit veroorzaakt worden door 
lokaal aanwezige neutraliserende antilichamen tegen ADAMTS13. De aanwezigheid van deze 
antilichamen bij patiënten met een aneurysmatische SAB is nog nooit onderzocht. 
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Deel 2. Behandelingsmogelijkheden voor cerebrale ischemie

Behandeling met calciumantagonisten
Momenteel is er slechts 1 medicijn beschikbaar dat zorgt voor een lagere incidentie van zowel 
cerebrale ischemie als van een slechte klinische uitkomst na een aneurysmatische SAB: de 
dihydropyridine calcium antagonist nimodipine.20 Over het algemeen wordt verondersteld 
dat het gunstige effect van dit medicijn veroorzaakt wordt door een effect op vaatspasme. 
Een systematisch overzichtsartikel toonde echter aan dat nimodipine geen effect heeft op 
vaatspasme.21 Later werd aangetoond dat nimodipine de fibrinolytische activiteit na een SAB 
stimuleert.22 

Uit een systematisch overzichtsartikel (Hoofdstuk 6) blijkt dat andere dihydropyridine calcium 
antagonisten ook de fibrinolytische activiteit stimuleren. De mate waarin de fibrinolytische 
activiteit door dihydropyridine calcium antagonisten toeneemt, is slechts beperkt vergeleken 
met het fibrinolytische effect van bekende fibrinolytica zoals urokinase en ‘recombinant tissue 
plasminogen activator’ (rtPA). Uit een sensitiviteitsanalyse blijkt dat dihydropyridine calcium 
antagonisten geen fibrinolytische werking hebben in gezonde individuen. Waarschijnlijk blijft 
de mate van fibrinolytische activiteit van dihydropyridines beperkt tot een verbetering van 
een gestoorde fibrinolyse, zoals aanwezig bij acute aandoeningen als een aneurysmatische 
SAB. Door een verbetering van de gestoorde fibrinolyse kan een behandeling met een 
dihydropyridine calcium antagonist leiden tot een lagere incidentie van cerebrale ischemie 
bij patiënten met een SAB. De resultaten van hoofdstuk 6 impliceren ook dat patiënten met 
een SAB door een behandeling met nimodipine een verhoogd risico hebben op een recidief 
bloeding van het aneurysma. Een Cochrane analyse die het effect van calcium antagonisten 
bij patiënten met een SAB onderzocht, liet echter een trend zien tot een verlaagde incidentie 
van recidief bloedingen.20 De auteurs suggereerden dat dit het gevolg zou kunnen zijn van 
een confounding effect ten gevolge van een beschermende werking tegen cerebrale ischemie, 
waardoor deze patiënten eerder aan het aneurysma behandeld worden door middel van 
clippen of coilen, waardoor het risico op een nieuwe bloeding afneemt. 

Lange tijd werd gedacht dat een behandeling met nimodipine ook effectief was om de klinische 
uitkomst te verbeteren van patiënten met een traumatische subarachnoidale bloeding. Bij 
deze aandoening wordt de bloeding niet veroorzaakt door een aneurysma, maar komt er 
bloed in de subarachnoidale ruimte ten gevolge van cerebrale contusiehaarden. Doordat 
de resultaten van de grootste studie die het effect onderzocht van nimodipine bij patiënten 
met een traumatische SAB slechts gedeeltelijk gepresenteerd werden op een congres en niet 
in het geheel gepubliceerd werden, is er lange tijd discussie geweest of nimodipine effectief 
was bij deze groep patiënten. Wij slaagden erin om extra data te krijgen van enkele studies, 
inclusief niet-gepubliceerde data van de grootste studie. Deze data werden verwerkt in een 
systematisch overzichtsartikel, waarvan de resultaten beschreven worden in Hoofdstuk 7. 
De resultaten van dit artikel laten zien dat nimodipine niet de klinische uitkomst verbetert 
in deze groep patiënten. Het feit dat nimodipine wel effectief is bij aneurysmatische SAB’s en 
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niet bij traumatische SAB’s kan als volgt verklaard worden. Ten eerste zijn aneurysmatische 
en traumatische SAB’s verschillende aandoeningen. Cerebrale ischemie komt vaak voor bij 
patiënten met een aneurysmatische SAB en slechts zelden bij patiënten met een traumatische 
SAB. Doordat nimodipine waarschijnlijk alleen effectief is in het voorkómen van cerebrale 
ischemie en daardoor de klinische uitkomst verbetert, is nimodipine waarschijnlijk 
alleen effectief in patiënten met een aneurysmatische SAB. Bovendien heeft nimodipine 
profibrinolytische eigenschappen, wat bij patiënten met een traumatische SAB kan leiden tot 
cerebrale en systemische bloedingen. 

Behandeling met statines
De resultaten van dit proefschrift laten zien dat de pathogenese van cerebrale ischemie 
multifactorieel is. Omdat de stollingscascade, het fibrinolytisch systeem, endotheel 
dysfunctie en inflammatie allemaal een rol spelen in de pathogenese van cerebrale 
ischemie, is de hypothese dat alleen geneesmiddelen met pleiotrope effecten (met invloed 
op meerdere cascades) een belangrijk effect kunnen hebben in het voorkómen van en de 
behandeling van cerebrale ischemie. Statines zijn cholesterol verlagende medicijnen, waarvan 
verondersteld wordt dat ze pleiotrope effecten hebben. Om deze reden werd een exploratieve, 
gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde studie uitgevoerd waarin de 
biologische effecten van statines onderzocht werden bij patiënten met een aneurysmatische 
SAB (Hoofdstuk 8). Opvallenderwijs werden er geen aanwijzingen gevonden voor acute 
pleiotrope effecten van statines bij deze groep patiënten. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat een behandeling van 14 dagen te kort is om pleiotrope effecten te kunnen uitoefenen. 
Bovendien zou het kunnen dat er geen biologische effecten gevonden werden doordat er 
systemische concentraties werden gemeten in plaats van locale cerebrale concentraties. 
Mogelijkerwijs hebben statines wel pleiotrope effecten in de cerebrale circulatie, maar werd 
dit effect verdund doordat de biomarker concentraties systemisch gemeten werden. De 
resultaten van de studie beschreven in hoofdstuk 8 zouden anders kunnen zijn als het bloed 
werd afgenomen uit de vena jugularis. Echter, bij het opzetten van het onderzoeksprotocol 
werd er met opzet voor gekozen geen bloedafnames te verrichten uit de vena jugularis, omdat 
het kan leiden tot ernstige complicaties. De studie beschreven in hoofdstuk 8 kon ook niet de 
eerder waargenomen observaties bevestigen dat statines de kans op zowel cerebrale ischemie 
als op een slechte uitkomst kunnen verminderen. Een fase III placebo-gecontroleerde studie, 
die momenteel internationaal wordt uitgevoerd, zal waarschijnlijk de vraag beantwoorden of 
statines een gunstig effect hebben bij patiënten met een aneurysmatische SAB. 

Om de focus in het onderzoek naar mogelijke pleiotrope effecten van statines te verbreden, 
werd een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd (Hoofdstuk 9) naar de incidentie 
van hersenbloedingen bij patiënten die behandeld worden met statines en een beroerte in 
de voorgeschiedenis hebben. De resultaten van dit systematische overzichtsartikel tonen 
aan dat statinegebruik bij deze groep patiënten geassocieerd is met een verhoogd risico op 
het krijgen van een toekomstige hersenbloeding. Deze resultaten lijken te contrasteren met 
de observatie dat er geen acute biologische effecten zijn van statines bij patiënten met een 
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aneurysmatische SAB. Dit kan als volgt verklaard worden. Ten eerste werden patiënten met 
een aneurysmatische SAB maximaal 14 dagen met een statine behandeld, wat veel korter is 
dan in de studies die het effect onderzochten van statines in de secundaire preventie van 
beroerten. Mogelijk duurt het enkele weken tot maanden voordat statines een profibrinolytisch 
of anticoagulant effect hebben. Ten tweede zou het kunnen dat cholesterol een belangrijke 
rol speelt in de integriteit van de vaatwand, en dat statinegebruik daardoor op de lange 
termijn tot hersenbloedingen leidt bij patiënten met een beroerte in de voorgeschiedenis. 
Andere systematische overzichtsartikelen die de relatie onderzochten tussen statinegebruik 
en het optreden van hersenbloedingen includeerden vooral patiënten zonder een beroerte in 
de voorgeschiedenis, en vonden geen verhoogd risico op hersenbloedingen.23,24 Aangezien 
patiënten met een beroerte of TIA in de voorgeschiedenis vaak lacunaire infarcten hebben ten 
gevolge van cerebrale ‘small-vessel disease’, is de hypothese dat vooral deze groep patiënten 
een verhoogd risico heeft op hersenbloedingen ten gevolge van statinegebruik. Inderdaad 
werd in een post-hoc subgroep analyse van de ‘Stroke Prevention by Aggressive Reduction in 
Cholesterol Levels’ (SPARCL) studie een verhoogd risico gevonden op hersenbloedingen bij 
patiënten met ‘small-vessel disease’ (hazard ratio 4.99, 95% betrouwbaarheidsinterval 1.71- 
14.61) die behandeld werden met een statine.25 
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