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Doel

Update acute opvang op SEH regio Zuidwest Nederland

Trombolyse

Intra-arteriële behandeling (IAT) herseninfarct

Vastgelegde afspraken in regioprotocol



Casus
60-jarige vrouw

Klachten: Plots krachtsverlies linker arm en been, onduidelijke spraak

Voorgeschiedenis: TIA, hypertensie, roken

Medicatie: carbasalaatcalcium, hydrochloorthiazide

› Beeld completed stroke rechter ACM gebied



Vervolg casus
CT Hersenen: geen bloeding, 
‘dense artery sign’ in a. cerebri 
media rechts

CT- angiografie: occlusie a. 
cerebri media rechts



Acuut herseninfarct
Verminderde doorbloeding van een deel van de hersenen

 kan leiden tot cerebrale schade en dus functieverlies

Verminderde doorbloeding leidt tot

‘Electrical failure’ neuronen: begint bij de eindplaat en vervolgens depolarisatie gehele celwand.

Cellulaire depolarisatie geeft falen van Calcium pomp en influx calcium en vocht in cel (cytotoxic oedeem) en celdood 
(irreversibel)

Mogelijkheid en tijd tot herstel, danwel optreden van definitieve schade van neuronen hangt af van 

Mate van verminderde doorbloeding

Duur van de verminderde doorbloeding



Infarct Core en Penumbra

Infarct core = gebied van celdood (irreversibel)

Penumbra = weefselgebied van electrical failure, normaal energie metabolisme en dus kans 
op herstel binnen bepaalde tijd (reversibel)



CT schedel en DWI Bij patient met 
carotisdissectie rechts en weinig kliniek
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Steeds nieuwere technieken
-Perfusiescans die doorbloedingssnelheden weergeven

-Perfusiescans die ter plaatse bloedvolume berekenen

Hierdoor steeds beter de infarctcore en de penumbra te onderscheiden:

Infarct core: lage doorbloedingssnelheid EN lage bloedvolume in dat gebied

Penumbra: Doorbloedingssnelheid minder laag en bloedvolume in dat gebied meestal 
normaal of verhoogd (door auto-regulatie die daar nog kan functioneren)



Infarct Core en Penumbra

CT-perfusie kan infarct Core en Penumbra weergeven



Behandelopties Acuut Herseninfarct

Oplossen/verwijderen stolsel in intracraniële arterie/arteriën

• Intraveneuze (IV) trombolyse

• Intra-arteriële (IA) behandeling met trombolyse of mechanische trombectomie



IV Trombolyse

Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) = alteplase

• Hoge affiniteit voor fibrine

• Word actief bij binding aan fibrine

• Klieft plasminogeen  plasmine  afbraak fibrine  oplossen stolsel



Trials IV Trombolyse

• NINDS trial (1995): 624 patiënten; alteplase versus 
placebo <3 uur

• Exclusie: o.a. bij recente operaties, recent ernstig 
hersenletsel, bloeddruk >185/110 mmHg, 
antistolling gebruik, stollingsstoornissen



Modified Rankin Scale

totaalscore: wijze score (0-6); meetniveau ordinaal 

0 = geen symptomen 

1 = geen significante handicap, ondanks aanwezigheid van symptomen; kan dagelijkse 
activiteiten en taken uitvoeren 

2 = lichte handicap; niet in staat om alle voorgaande activiteiten uit te voeren, maar kan 
eigen zaken regelen zonder hulp 

3 = matige handicap; behoeft enige hulp, maar is in staat zonder hulp te lopen 

4 = matig zware handicap; niet in staat om zonder hulp te lopen en te voorzien in de eigen 
lichamelijke verzorging zonder hulp 

5 = ernstige handicap; bedgebonden, incontinent en behoeft constante verzorging en 
aandacht 4 

(6 = dood; dit punt is niet in alle versies opgenomen) 



*Met trombolyse 20% toename 
zelfstandigheid (0-3) 
*Kans voor mRS 0-1 zelfs 50% toegenomen.
*In t-PA groep niet meer overlijdens!
(Symptomatische hersenbloedingen in alteplase groep 

6% vs 0.6% in controle groep)



Trials IV Trombolyse

Uitbreiden behandelwindow?

• Gepoolde analyse in 2004 van trials met alteplase <6 uur 

› Odds ratio op goede uitkomst <1,5 uur =2.8; en 1,5-3 uur =1.55

› Ook: odds ratio 3-4,5 uur =1.4; en 4,5-6 uur =1.15

TIME IS BRAIN!!!!

TROMBOLYSE > 4,5 UUR NIET ZINVOL

• Patiëntselectie op basis van leeftijd of ernst van de uitval?



Kans op een goede uitkomst (mRS 0-1)

Emberson et al. Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous 
thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke. Lancet 2014.



IV Trombolyse
Dus: IV trombolyse < 4,5 uur verhoogt bij patiënten met een acuut herseninfarct de kans 
op een goede uitkomst, maar…

• Slechts 10-20% van patiënten met acuut herseninfarct komt in aanmerking voor IV 
trombolyse

› Vaak buiten tijdswindow

› Contra-indicatie bijv. verhoogd bloedingsrisico (gebruik orale antistolling)

Intra-arteriële behandeling?



Intra-arteriële (IA) behandeling
= Endovasculaire behandeling: catheterisatie

IA trombolyse

• Lokaal toedienen heparine, alteplase, urokinase

IA trombectomie

• Mechanisch verwijderen van het stolsel

• Verschillende trombectomie devices beschikbaar



Trombectomie filmpje Invoegen
Treatment of Acute Ischemic Stroke with Clot Retrieval Device

HD | Aug 12, 2013 | 53,869 views | by Interventional Neuroradiology

2013 Michael Silver, Published with permission.



MR Clean trial (2014)
• 500 ptn, op CTA intracraniële occlusie, IA behandeling <6 uur vs standaardbehandeling

• Odds ratio voor goede uitkomst (mRS 0-2) na 3 mnd= 2.16

• mRS 0-2 = 33% vs 19%

Berkhemer OA , et al. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. NEJM 2015.



Andere grote trials (2015) IA behandeling



Meta-analyse vijf grote IAT trials (HERMES)

Figuur: score op modified Rankin Scale na 3 maanden

Interventiegroep (n= 634 ) en controle groep (n= 653)
• Verschil mRS 0-2: interventiegroep 46%, controle groep 26.5%

• Adjusted common odds ratio 2.26 (95% CI 1.67-3.06)

Goyal et al., Lancet 2015



Vrouw 86 jaar oud
Hemibeeld rechts < 3,5 uur



Mw N









Leeftijd is geen reden om van trombolyse en 
trombectomie af te zien

De neiging van behandelaren en familie om bij hoge 
leeftijd van een ingrijpende behandeling af te zien is 
onterecht en maakt de kans dat deze oudere patient
in het verpleegtehuis terecht komt groter!!!



Time is Brain
Elke 60 minuten vertraging verkleint kans op goede uitkomst na IAT met 6%
(Interpretatie uit Mr Clean studie)

Fransen et al., JAMA Neurol 2016 



Nieuwe ontwikkelingen

• IV trombolyse bij 
Wake-up stroke

• Selectie obv imaging 
ipv time



Nieuwe ontwikkelingen
• Uitbreiden time window voor trombectomie (: salvageable tissue)

• DEFUSE 3 trial



Nieuwe ontwikkelingen – lopende trials

• Uitbreiden IAT window voor grotere selectie patiëntengroep?

MR CLEAN LATE trial

(inclusie 6-24 uur na ontstaan klachten/last seen well)

Verzoek: ook patiënten met infarct < 20 uur insturen voor snelle beoordeling



Conclusie

• IV trombolyse blijft voorlopig eerste stap in behandeling acute herseninfarct

• Indien mogelijk óók of alleen IA behandeling: kan ook bij antistolling gebruik

• Toenemende kans op goede uitkomst na acuut herseninfarct dankzij IA behandeling

• Verdere ontwikkeling IA behandeling komende jaren (> 6 uur)
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