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Samenvatting (Dutch):

In dit proefschrift onderzochten wij nieuwe behandelstrategieën die de uitkomst 
na traumatisch hersenletsel mogelijk kunnen verbeteren. Allereerst beschrijven 
we twee klinische studies over stollingsstoornissen bij patiënten met traumatisch 
hersenletsel. Vervolgens onderzochten wij traditionele resuscitatie strategieën 
in diermodellen voor traumatisch hersenletsel en verbloedingsshock. Als laatst 
onderzochten wij het gebruik van valproine zuur als nieuw farmacologisch mid-
del voor traumatisch hersenletsel. In hoofdstuk 1 wordt een introductie van het 
proefschrift gegeven en beschrijven we het diermodel dat gebruikt wordt in de ex-
perimentele studies van dit proefschrift. Daarnaast worden het doel en de vraag-
stellingen van dit proefschrift gegeven.

Deel I: stollingsstoornissen bij traumatisch hersenletsel
In hoofdstuk 2 onderzochten wij de relatie tussen stollingsstoornissen en weef-
sel hypoperfusie in patiënten met traumatisch hersenletsel. Wij vonden dat 
stollingsstoornissen in patiënten met traumatisch hersenletsel vaker voorkomen 
in patiënten met stoornissen van het zuur-base evenwicht en verhoogde lacta-
at spiegels. Er was geen directe relatie tussen de zuurstofvoorziening van de 
weefsels en de stollingsstoornissen, maar we vonden wel een inverse relatie 
tussen de zuurstofvoorziening van de weefsels en de mate waarin bloedstolsels 
werden afgebroken. In hoofdstuk 3 gebruikten wij een viscoelastische stolling-
stest, ook wel thromboelastometrie genoemd, en onderzochten wij welke throm-
boelastometische parameter het beste de ernst van de afbraak van stolsels kan 
voorspellen. In een laboratorium experiment lieten we zien dat de tijd tot de start 
van de afbraak van het stolsel, de zogenaamde lysis onset time, gebruikt kan 
worden voor een snelle diagnose van stolselafbraak, en dat deze parameter nau-
wkeuriger is dan andere parameters. We hebben deze bevindingen vervolgens 
bevestigd in een patiëntengroep die een sterke afbraak van stolsels liet zien.

Deel II: traditionele behandelingen voor traumatisch hersenletsel en verbloed-
ingsshock
In hoofdstuk 4 onderzochten we de effecten van fysiologisch zout, een colloïdale 
oplossing (Hextend [HEX]), en bloedplasma (FFP) op de stolling en de binnen-
bekleding van de vaatwand (endotheel) in een klinisch realistisch diermodel voor 
traumatisch hersenletsel en verbloedingsshock. Onze resultaten lieten zien dat 
het toedienen van fysiologisch zout geassocieerd is met een vroege activatie 
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van stollings-, antistollings-, en endotheel systemen in vergelijking met Hextend 
en bloedplasma. Het is echter onduidelijk of het toedienen van bloedplasma ook 
voordelig is in een meer complexe klinische situatie, zoals polytrauma, en deze 
vraag was daarom de focus van hoofdstuk 5. We vonden dat vroege behan-
deling met bloedplasma de grootte en zwelling van het hersenletsel verkleint. 
Hoofdstuk 6 onderzocht of deze positieve effecten van bloedplasma ook aan-
wezig zijn in een lange termijn overlevingsmodel voor traumatisch hersenletsel 
en verbloedingsshock. Onze resultaten lieten zien dat vroege behandeling met 
bloedplasma resulteert in minder neurologische schade, een versneld herstel, en 
betere cognitieve functies in dit diermodel.

Deel III: nieuwe behandeltechnieken – epigenetische modulatie met valproine 
zuur
We hebben eerder gedemonstreerd dat de toevoeging van valproine zuur aan 
het behandelprotocol resulteert in een significante reductie van de laesies in het 
brein na traumatisch hersenletsel en hemorragische shock in een diermodel. Het 
exacte mechanisme achter dit beschermende effect is grotendeels onbekend. 
Omdat het bekend is dat valproine zuur het genoom moduleert, onderzochten 
wij in hoofdstuk 7 en 8 het effect van valproine zuur op genexpressie profielen 
in het brein. High-throughput analyse van genexpressie liet zien dat valproine 
zuur de expressie van routes die gerelateerd zijn aan de overleving van cellen 
en aan ontsteking significant moduleert. Dit verklaart mogelijk de beschermende 
effecten van valproine zuur op de hersenen. De effecten van valproine zuur op 
stollingsstoornissen zijn relatief onbekend. In hoofdstuk 9 onderzochten we 
daarom de effecten van valproine zuur op in vivo bloedplaatjes activatie. We 
vonden dat de toevoeging van valproine zuur aan behandeling met bloedplasma 
leidt tot een vroege verhoging van bloedplaatjes activatie in het vaatstelsel en in 
de hersenen. De eerder geobserveerde beschermende effecten van valproine 
zuur op de hersenen kunnen mogelijk veroorzaakt zijn door een behoud van de 
functionaliteit van de bloedplaatjes.

In hoofdstuk 10 zijn de belangrijkste conclusies van dit proefschrift beschreven 
en bediscussieerd.
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