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STELLINGEN 

1 .  De hersenoedemen kunnen worden onderscheiden in vasogene, 
cytotoxische en osmotische typen. 

2. Wateronttrekkende middelen kunnen bij hersenoedeem alleen 
hun werking uitoefenen, indien de bloed-hersenbarrière in
tact is. 

3 .  Voorbehandeling met glucocorticosteroiden heeft een rem
mende invloed op de ontwikkeling van vasogeen hersenoedeem. 

4. Het exsudaat bij vasogeen hersenoedeem heeft de neiging om 
zich in de witte stof van het cerebrum uit te breiden en op 
te hopen. 

(Go, Ebels, Beks & ter Weeme 1967) 

5 .  Multipele hersenmetastasen van maligne tumoren plegen samen 
te gaan met multipele metastasen in het lichaam. 

(Van Eek, Go & Ebels 1966) 

6. Voor de bepaling van de doorgankelijkheid van ventriculo
atriale shunts bij patienten met hydrocefalie verdient de 
differentieelmeting met twee thermietoren de voorkeur boven 
de meting met een thermistor boven de drain alleen. 

(Go, Van der Veen & Van den Berg 1970) 

7. Het openlaten van de dura onder de botlap bij een craniotomie 
kan op den duur leiden tot erosie� van het bot. 

(Go 1970) 

8 .  Tot de verschijnselen van een epileptische aura kunnen be
horen fantoomsensaties van een overtollig lichaamsdeel. 

(Go 1962) 

9 .  Het bestaan van een open verbinding tussen de perivasculaire 
ruimten in de nervus opticus en de glasvochtruimte van het 
oog zou een inzicht kunnen geven in het optreden van licht
reflexen in de oogfundus bij verhoogde intracrani�le druk. 

(Planten 1970, Gärtner 1967) 



10. Het verschil tussen de localisatietheorie en de theorie van 
de equipotentialiteit van cerebrale corticale gebieden gelijkt 
op het verschil in de informatieverdeling tussen een foto en 
een hologram. 

11. De gedifferentieerde afgifte van geurcomponenten door ver
schillende orchideevari�teiten, en hun specifieke attractivi
teit voor bepaalde bestuivers, draagt bij tot de reproduc
tieve isolatie, waardoor nieuwe soorten kunnen ontstaan. 

(Dodson 1969) 

12. De spiegelbewegingen bij patienten met het syndroom van 
Klippel-Feil zouden kunnen samenhangen met het ontbreken 
van de pyramidekruising, dat bij deze patienten is waar
genomen. 

(Notermans, Go & Boonstra 1970) 
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Hoofdstuk I 





ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER HERSENOEDEEM 

I. 1. Definitie: Hersenoedeem is een toename van het water
gehalte van hersenweefsel als reactie op locale patholo
gische processen of algemene schadelijke invloeden. 

I. 2. De klinische betekenis van hersenoedeem. 

A. De toename van het watergehalte van hers enweefsel 
leidt tot een volumevergroting van de hersenmassa. 
Als zodanig werkt hersenoedeem als een ruimte-innemend 
proces  in de schedel, en draagt het bij tot de ruimte
beperking door andere ruimte-innemende proces sen 
(tumoren, bloedingen) die met hersenoedeem gepaard 
gaan, 

Volgens de Monro-Kellie doctrine ( Monro 1 783 ,  Kellie 
1 824) kan men de schedelinhoud als relatief constant 
beschouwen door de overwegend benige omhulling; ter
wijl men de schedelinhoud ook verdeeld kan denken in 
3 compartimenten: hersenmassa, liquorruimte en het 
gehele vaatvolume. Deze compartimenten bedragen bij
voorbeeld voor de hondeschedel respectievelijk 88, 8211/o, 
8 ,  92o/o en 2 ,  2 6o/o (Rosomoff 1 9 63 ) .  Volumevergroting van 
een der compartimenten leidt in eerste instantie tot een 
compensatoire volumeverkleining van de andere com
partimenten terwijl de intracraniêle druk nog niet stijgt. 
Overschrijdt de volumevermeerdering eenter de com
pensatoire capaciteit van de andere compartimenten, dan 
zal de intracraniêle druk stijgen door de rigiditeit van 
de s chedelwanden, die de schedelinhoud omhullen. In 
proeven met epiduraal ingebrachte opblaasbare balarmen 
vond Langfitt ( 1 9 6 5) ,  dat bij Rhesusapen de compen
satoire c apaciteit, waarbij nog geen intracraniiHe druk
stijging plaats vindt, ongeveer 5 ml bedraagt (De sche
delinhoud van Macacus rhesus is ongeveer 79 ml) . 

Een vergroting van de hersenmassa leidt in eerste 
instantie tot verkleining van de hersenventrikels en van 
de arachnoidale ruimten en cisternen ( "  Zisternenver
quellungen" (ZUlch 1 9 5 9) om het cerebrum, en tot een 
afname van het gehele vaatvolume. 

Dit laatste betreft vooral de cerebrale venen, die 
door hun slappe wand (ontbreken van de spiervezels 
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bevattende tunica media) en lage veneuze druk, reeds 
bij geringe compres sie collaberen. De veneuze stuwing, 
die bij hersenoedeem is bes chreven, kan waarschijnlijk 
hieraan worden toeges chreven. De arterien blijken een 
tijd lang hun autoregulatievermogen te behouden bij stij
gende intracraniele druk, waardoor de cerebrale bloed
doorstroming nog autonoom blijft ten opzichte van de 
tegenstrijdige invloeden van stijgende intracrani!He druk 
en van door de vasopressorreactie eveneens stijgende 
bloeddruk. Als de intracraniele druk echter een bepaalde 
kritische drempel overschrijdt, gaat de autoregulatie 
verloren, aanvankelijk in perioden, waarin de vaso
paralyse zich uit als een vasodilatatie, die bijdraagt 
tof de intracraniele drukverhoging in de vorm van 
"plateau waves" (Risberg 1 9 6 9 ,  Lundberg 1 9 60) . Ten
slotte echter treedt een volledige vasoparalyse op, waar
door de cerebrale arterien geheel afhankelijk worden 
van intracraniele druk en bloeddruk (Palleske 1 9 68) . 
Spoedig hierna geraakt het proefdier in shock, de bloed
druk daalt en wordt lager dan de intracraniele druk 
waardoo r de cerebrale doorbloeding uitvalt (Langfitt 
1 9 6 5a,b) .  ( In de kliniek is dit verloop all-een te ver
wachten in gevallen, waarbij de drukverhoging zich ge
lijkmatig door de gehele ruimte van het centrale zenuw
stelsel voortplant, bijvoorbeeld doordat bij een voort
schrijdende arachnoidale bloeding het uitgetreden bloed 
zich over de gehele liquorruimte verdeelt. De eindtoe
stand, waarbij de liquordruk de bloeddruk benadert of 
overheerst, is angiografisch aangetoond als het ophouden 
van de contrastkolom in de arteria carotis interna ter 
hoogte van de schedelbasis) . 

In de meeste gevallen, waarbij de intracranHHe druk
verhoging het gevolg is van een gelocaliseerd ruimte
innemend proces,  treedt een ander mechanisme in wer
king. In de hersenmas sa zelf treden als gevolg van de 
gelocaliseerde volumetoename verschuivingen op van 
delen van de hersenmas sa; deze staan bekend als her
niaties .  Men kent onder ander de herniatie van de gyrus 
cinguli onder de falx door, de herniatie van de uncus 
hippocampi door de incisura tentorii, de herniatie van 
de cerebellaire tonsillen door het foramen magnum. Voor
al de laatste twee vormen hebben grote klinische be
tekenis. Indien de uncusherniatie een te grote omvang 
bereikt, raakt het mesencephalon in de incisura tentorii 
beklemd; evenzo raakt de medulla oblongata in het 
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foramen magnum bekneld bij voortschrijdende indaling 
van de tonsillen. De uncusherniatie is het gevolg van 
een supratentoriiHe expansie; de tonsillaire indaling over 
het algemeen het gevolg van een infratentoriiHe.  De 
inklemmingen van het mesencephalon en van de medulla 
oblongata komen klinisch tot uiting door de uitval van 
de vitale functies,  die erin zijn gelocaliseerd, met name 
van de ademhaling, het bewustzijn en de vasomotoriek. 
Ten dele zou de uitval van de stamfuncties ook toe te 
schrijven zijn aan een axiale verschuiving van de her
senstam als vorm van massaverschuiving, waardoor 
voedende vaten worden afgeknikt. 

B. Behalve betekenis als ruimte-innemend proces heeft 
hersenoedeem waarschijnlijk ook betekenis als locaal 
functieverstorend proces . .  Het tijdelijke optreden of toe
nemen van locale uitvalsverschijnselen zoals paresen, 
afatische spraakstoornissen en hemianopsie�n of van 
prikkelingsverschijnselen in de vorm van epileptische 
insulten, na operaties aan het cerebrum of na schedel
traumata, wordt mede toeges chreven aan hersenoedeem. 
Het hersenoedeem, dat kan ontstaan tijdens een hemo
dialyse van een uremische patient, kan zich met con
vulsies manifesteren. De gestoorde electrolytenverhou
dingen in het weefsel, die bij de verschillende vormen 
van hersenoedeem plegen voor te komen, maken stoor
nissen van prikkelbaarheid en geleiding van de gangli�n
cellen aannemelijk. Op het electraencefalogram wordt 
locaal wel een depressie van de electrische activiteit 
gezien (Notermans 1 9 69 ) .  

C .  Betekenis als weefselbeschadigende factor. 
Bij langer bestaan van het hersenoedeem kunnen blijvende 
beschadigingen optreden, met name van de vezelstruc
turen. Door de uitbreiding van het oedeemvocht in de 
witte stof tot over enige afstand van het primaire ziekte
proces,  kunnen de residuele weefselbeschadigingen een 
groter gebied beslaan dan het primaire proces. dat tot 
oedeem aanleiding heeft gegeven. Microscopisch wordt 
demyelinisatie door fragmentatie van myelinescheden 
gezien (Greenfield 1 9 3 9, Scheioker 1 947, Scholz 19 49, 
ZUlch 1 9 59 ,  Long 19 66) in de oedemateuze witte stof 
gebieden. Afgezien van de locale inwerking van het 
oedeemvocht is de invloed van de algemene drukver
hoging niet te onderschatten. Bij lang bestaande hydra
cefalie met verhoogde druk betreft het weefsel verlies 
vooral de witte stof, die vulnerabeler blijkt te zijn voor 
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drukverhoging dan de grijze stof (Weller 1 9 69 ) ,  mogelijk 
ten gevolge van het lagere stofwisselingsniveau en de 
geringere vascularisatie van de witte stof. 

D. De invloeden van hersenoedeem op de cerebrale circulatie 
omvatten zowel algemene als locale effecten. De algemene 
invloeden betreffen de reeds genoemde door de intra
crani!He drukverhoging teweeggebrachte veneuze stuwing 
door compressie van venen, en de arteriele vasoparalyse 
bij de ernstige graden van drukverhoging. Afgezien hier
van wordt ook locaal in het oedemateuze gebied een 
vasoparalyse waargenomen (Palleske 1 9 68 ) ,  terwijl ook 
het zuurstofverbruik door het oedemateuze weefsel is 
afgenomen (Gänshirt 1957 ) .  

1. 3 .  HET VOORKOMEN VAN HERSENOEDEEM 

In de menselijke pathologie wordt hersenoedeem gezien bij 

Locale processen: 

- mechanische traumata: contusie, operatie 
- tumoren: gliomen, metastasen, meningeomen ( Jaburek 1 9 3 6, 

Greenfield 1 9 3 9) 
- ontstekingen: encefalitiden, waaronder de acute neeroUserende 

herpesencefalitis (Bennett 1 9 62 ) ,  hersenabsces 
(Greenfield 1939) , Kiser 19 63) 

- encefalomalacieen door arteriele afsluitingen (Feigin 1 9 62 ) ,  
sinusthrombose (Kalbag 1 9 67) . 

- bloedingen: intracerebrale (Feigin 1 962) ,  subdurale ( Cook 
1 9 6 2 ) .  

e n  algemene aandoeningen: 
- vergiftigingen: lood (Feigin 1 9 62) ,  koolmonoxyde (Moeschlin 

1 9 5 6), 
vitamine A (Feldman 1 970) 

- verbrandingen (Walker 1 945) 
- hypertensie (Alajouanine 1 9 47),  eclampsie (Alajouanine 1 9 3 6) 
- waterintoxicatie en posthemodialysesyndroom (Resnick 1 9 69,  

Scheitlin 1 9 62,  Maher 1 9 6 5,  Dossetor 1 9 6 5) en tijdens de be
handeling van hyperglykemie (Clements 1 9 68, Maccario 19 69) 

- bijnierinsufficientie (Jefferson 19 56) en bij vermindering van 
de dosis bij langdurige steraidtherapie (Walker 1 9 64) 

- hyperthermie (Malamud 1946) 

Naast de fysisch- chemische definitie van hersenoedeem als een 
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reactieve toename van het hersenwatergehalte op locale of algemene 
ziekteprocessen zijn er ook pathologisch-anatomische criteria 
voor het vaststellen van hersenoedeem . Deze omvatten onder 
ander macroscopische veranderingen zoals de zwelling van her
sengedeelten en massaverschuivingen. De bepaling van het water
gehalte van het hersenweefsel bij menselijk hersenoedeem is slechts 
in enkele gevallen gedaan (Stewart-Wallace 1 9 39,  Alexander 1 9 38,  
Feigin 1 9 62 ,  Reulen 1 9 69 ) .  Meestal werd het oedeem volgens 
pathologisch-anatomische criteria vastgesteld. Slechts afgaande 
op het macroscopische uiterlijk zijn in het verleden onderschei
dingen gemaakt tussen " Hirnödern" met vochtigheid en weekheid 
van het gezwollen weefsel, en " Hirnschwellung" (Reichardt 1 905) ,  
die gekenmerkt zou zijn door een droog en taai aspect. Later 
zijn er pogingen gedaan om de Hirnschwellung op microscopisch 
niveau te correleren met intracellulaire vochttoename (Spatz 
1 930, Zülch 1 9 59) , kenbaar aan knobbelige zwelling van astro
cyten ( clasmatodendrose),  in tegenstelling tot echt Hirnödem dat 
een interstitHHe vochtophoping behelst. Over het algemeen bleek 
het oplossend vermogen van het lichtmicroscoop onvoldoende om 
de extra- dan wel intracellulaire localisatie van de vochtophoping 
vast te stellen, afgezien van schrompelingseffecten en vochtver
plaatsingen, die tijdens de voorbewerkingen van de coupes konden 
optreden. Het electronenmicroscoop liet een betere bestudering 
van de localisatie toe:  extracellulair als de zenuwvezels waren 
uiteengedrongen, intracellulair bij groottetoename van gliacellen 
en dendrieten van gangliencellen. In enkele gevallen is hersen
oedeern in menselijk biopsiemateriaal electronenoptisch onder
zocht ( Struck 1 9 63,  Long 1966 ,  Bakay 1 9 6 5) .  In de menselijke 
pathologie heeft men voor het vaststellen van hersenoedeem in 
niet letaal verlopende gevallen moeten volstaan met klinische 
aanwijzingen van intracraniele drukverhoging zonder dat een dui
delijk omschreven ruimte-innemende massa kon worden aange
toond (het beeld van de pseudotumor cerebri) . Waar s cintigrafisch 
de bloed-hersenbarrière gestoord bleek te zijn voor het gebruikte 
radioactieve isotoop (onder ander 99mT c of 131J) , kon het oedeem 
tot het vasogene type worden geklassificeerd; dit waren onder 
ander de begeleidende oedemen bij tumoren, ontstekingen, bloe
dingen en infarcten. Voor de rubricering van de overige klinisch 
bekende vormen van hersenoedeem is men aangewezen op analo
gieen met experimentele modellen. In tegenstelling tot klinisch 
hersenoedeem zijn de experimentele oedemen minder onderhevig 
aan beperkingen, wat betreft de keuze van de experimentele voor
waarden, waarmee complexe oorzaken kunnen worden ontrafeld, 
en wat betreft de mate waarin de diverse aspecten kunnen worden 
bestudeerd, zoals de veranderingen van water- en electrolyt-
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gehalte, de afwijkingen op lichtmicroscopisch en ultrastructureel 
niveau, de functie van de bloedhersenbarrière en de veranderingen 
van de stofwisseling. 

Hersenoedeem is experimenteel op de volgende wijzen tot stand 
gebracht: 
A. Locale bevriezing (Clasen 1953 ,  Klatzo 1958,  P appius 19 63,  

Bakay 1964,  Beks 19 65} . 
Hittecoagulatie (Bakay 1955}  
Mechanisch trauma (Schröder 1965,  Gerschenfeld 1959,  Hirano 
1969) .  
Locale compressie (Ishii 1959,  Jennett 1960, Watters 19 64, 
Raimondi 19 6 2} . 
Implantatie van prikkelende stoffen: P sylliumzaden (Yanagihara 
1967} ,  cryptococcuspolysaccharide (Hirano 19 64} , tuberculine 
(Gonatas 1 9 63. Katzman 1964) ,  s erotonine (Osterholm 19 69} 
Implantatie van tumoren (Aleu 19 64, Herzog 1965,  Kotsilimbas 
1965} .  
Chemisch trauma van de vaatwand (Steinwall 19 65} 
IDtrasone trillingen (Bakay 19 56) 
Loodintoxicatie (Lampert 1967}  
Bestraling met ioniserende stralen (Clemente 1954, Miquel 
1965)  
Hypertensie (acuut door noradrenaline ( Marshall 1969) , chro
nisch in een Goldblatt-experiment ( Masson 1950} of door toe
diening van desoxycorticosteronacetaat (Selye 1948, Masson 
1950} .  

B. Afsluiting van vaten (Plum 19 63,  Hills 19 63,  Spector 19 61} 
Intoxicatie met organische tinverbindingen( Torack 19 60, Reed 
1964, Ebels 1965,  Kalsbeck 19 63,  Aleu 1963 ,  Tani 1969,  
Hirano 1968} .  
Asfyxie (Bakay 1963,  White 1942, Edström 1956,  Levine 
1960, Spector 1 9 61,  Myers 19 69} . 
Intoxicatie met dinitrofenol (Reulen 19 67 ) .  

C.  Waterintoxicatie (Weed 1919, Rosomoff 19 63,  Stern 1959 ,  
Wender 1968,  Gerschenfeld 1959,  Herschkowitz 1965 ,  Luse 
19 60} .  
Hemodialyse van uremische proefdieren (Pappius 1967) .  
Verlaging van het bloedsuikergehalte bij hyperglykemische 
dieren (Clements 1968) . 

De indeling in de groepen A, B en C komt overeen met de in
deling van de oedemen (Klatzo 1967}  in vasogene hersenoedemen, 
met stoornis van de bloed-hersenbarrière (A), cytotoxische her
senoedemen (B)  met stoornissen van de celstofwisseling door 
anoxie of door vergiften en het hersenoedeem door waterintoxicatie 
of te snelle hemodialyse �  dat gerekend kan worden tot de groep 
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van osmotisch hersenoedeem (C) . 
Nu zal in het kort worden ingegaan op het verschijnsel van 

de bloed-hersenbarrière en ermee samenhangende grootheden 
zoals de extracellulaire ruimte, weefselwater en electrolyten, 
en op de liquor cerebrospinalis , die ook weer samenhangt met 
het extracellulaire vocht. 

I. 4. DE BLOED HERSENBARRIERE EN DE BLOED·LIQUORBARRIERE 

A. Het verschijnsel, dat allerlei in het bloed ingebrachte 
stoffen, zoals trypaanblauw (Goldmann 1 913) niet in het 
cerebrum en de liquor binnendringen, maar wel in de 
andere organen van het lichaam, wordt toegeschreven 
aan het bestaan van een barrière tussen het bloed ener
zijds en het cerebrum (de bloed-hersenbarrière) en de 
liquor (de bloed-liquorbarrière) anderzijds. 

Hetbestaan van een hersen-liquorbarrière geldt waar
schijnlijk alleen ten aanzien van de eiwitten: met fluo
resceïne gemerkt albumine in de liquor ingebracht 
blijkt (weliswaar binnen de betrekkelijk korte tijd van 
het experiment) het cerebrum slechts tot op geringe 
diepte te kunnen binnendringen, het meest nog in de 
periventriculaire grijze stof, minder in de witte stof, 
en vrijwel niet door de pia mater van de convexiteit 
(Klatzo 19 64, 1 9 6 5) .  Over het algemeen lijkt er echter 
een vrij goede passage tussen liquor en hersenparenchym 
te bestaan: arachnoidaal ingebracht trypaanblauw was 
in staat het cerebrum te kleuren (Goldmann 1 9 1 3 ) .  

B.  Waargenomen wetmatigheden v an  de barrièrewerking. 

Aanvankelijk werd gedacht, dat slechts zure kleur
stoffen zoals trypaanblauw door de barrière werden 
tegengehouden in tegenstelling tot basische kleurstoffen 
zoals pyronine, die wel uit het bloed het cerebrum 
konden binnenkomen. Later bleek, dat de penetratie van 
geïoniseerde stoffen in cerebrum en liquor groter was 
naarmate hun dissociatiegraad in zuur milieu (P ka) ook 
groter was (Brodie 1957 ) ,  omdat de Pka zou bepalen, 
of bij de lagere PH van liquor ( 7 ,  32)  het ongeioniseerde 
aandeel van een stof kleiner is dan bij die van bloed 
(7,  4) waardoor omgekeerd evenredig hieraan de totale 
concentratie van de stof in liquor ( cerebrum) hoger zou 
zijn dan in bloed, als de stof in de ongeioniseerde vorm 
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beter passeert* (Rall 1958}. In samenhang hiermee bleek 
ook de passage van alkalische stoffen bevorderd te kun
nen worden door aanzuren van het bloed, en van zure 
stoffen door toediening van alkali (Becker 1952}. Be
langrijk voor de penetratie is ook de lipaidoplosbaar
heid van de stof; het goed lipaidoplosbare pentothal bij
voorbeeld werkt bijna onmiddellijk narcotiserend door 
het snelle bereiken van een hoge cerebrale concentratie 
na de toediening, in tegenstelling tot het qua structuur 
analoge barbital, dat slecht lipaidoplosbaar is en pas 
na enige tijd zijn werking uitoefent (Brodie 1957). 

C.  Kleinmoleculaire stoffen zoals water, en gassen zoals 
zuurstof en koolzuurgas, kunnen vlot in het cerebrum 
doordringen door gewone fysische diffusie. Ook ureum 
zou dit doen. Op de ongehinderde penetratie van C02 in de PH -receptoren van de medulla oblongata berust 
de respiratoire regulatie van de PH van het bloed, die 
vrijwel onmiddellijk reageert op veranderingen van het 
bloed Pcoz in tegenstelling tot de reactie op verande 
ringen van het bloed HC03- gehalte bij de stoornissen 
van het zuurbase-evenwicht van metabole genese, om
dat het bloed-HC03 s lechts traag de barrière passeert 
(Leusen 1965, Mitchell 1965}. 

D. Anorganische ionen: Niet alleen sulfaat, nitraat, jodide, 
bromide, thiocyanaat, Rb ++ en Sr++ worden door de 
barrière tegengehouden (Greenberg 1943, Manery 1954}, 
maar ook de normaal in het lichaam voorkomende ionen 
Na+ ,  K+, Cl- , fosfaat en Hco- . Terwijl na intra
veneuze  toediening van 24Na+ en �8C l� de meeste weef
sels binnen 5 tot 10 minuten in evenwicht waren met 
plasma, werd in cerebrum en liquor het evenwicht pas 
na 2 tot 3 uren benaderd ( Manery 1954). Ook voor 
42K+ blijken cerebrum en liquor langzaam met bloed 
in evenwicht te komen, waarbij waarschijnlijk de passage 
van 42K+ via actief transport geschiedt, zowel door de 
bloed-hersenbarrière als door de plexus chorioideus 
( Bradbury 1965, Ames 1965, Cserr 1965}. 

E .  Voor de stofwisseling belangrijke stoffen zoals glucose 

• volgens de relatie Conc. in llquor 
Conc, in plasma 
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(Crone 1 9 6 5} en aminozuren gaan heel vlot vanuit het 
bloed over in het hersenweefsel, aminozuren zelfs on
danks een lagere bloedconcentratie (Lajtha 1 9 6 1 , 1 9 62 ) .  
zodat een actief transportmechanisme bij de  passage 
aannemelijk is. De opname van sommige aminozuren 
wordt geremd door vergiften voor de celademhaling 
zoals dinitrofenol en cyanide. Ook glucose lijkt door 
middel van een actief transportmechanisme vanüit het 
bloed in het hersenweefsel te worden opgenomen. Bij 
beschadiging van de barrière is de passage van het 
analoge niet gemetaboliseerde 14C -methyl-o-glucose af
genomen (Steinwall 19 66) . in tegenstelling tot de bij be
schadiging van de barrière verhoogde penetratie van 
stoffen, die normaal door de bloed-hersenbarrière wor
den tegengehouden. 

F. Groot-moleculaire stoffen worden door de bloed-her
senbarrière nauwelijks of niet doorgelaten. Dit werd 
reeds vroeg aangetoond voor toxische eiwitten zoals 
tetanustoxine en botulinumtoxine (Friedemann 1 9 42 ) .  
Plasmaeiwitten kunnen nog wel, zij het zeer traag, 
doordringen in het cerebrale parenchym en de liquor, 
waarin ze m et electraforesetechnieken kunnen worden 
aangetoond (Cumings 1 962,  Karcher 19 67,  Kolár 1969 } .  
Bij katteproeven was na intraveneuze toediening van 
radioactief serumalbumine de liquor pas 4 tot 20 uren 
later in evenwicht met het bloed (Hochwald 1 967 ) .  Be
halve voor 131J-joodserumalbull)ine (RISA) geldt de pe
netratiebeperking ook voor 99mTc- technetiumalbumine, 
en voor stoffen zoals Evan's blue en fluoresceïne, die 
zich aan de plasmaeiwitten binden {Clasen 19 64, Klatzo 
1 9 62 } .  

G. Hiaten in de bloed-hersenbarrière 

Het is gebleken, dat niet het gehele cerebrum het 
bloed-hersenbarrière- fenomeen vertoont. Intraveneus in
gebracht trypaanblauw blijkt in tegenstelling tot de rest 
van het cerebrum, de volgende gebieden te kleuren: 
glandula pine alis, neurohypofyse, tuber cinereum, crista 
supraoptica, plexus chorioideus ,  area postrema en cor
pus subfornicalis. Ook in andere opzichten vallen deze 
gebieden op, onder ander door hun vascularisatie uit 
sinusaidale bloedvaten bestaande, en door hun aange
toonde of vermoede functie van receptor (crista supra-



optica, area postrem a) of van secernerend orgaan (neuro
hypofyse,  plexus chorioideus, glandula pinealis) .  

Verschillende intraveneus toegediende farmaca zoals 
sulfaguanidine bleken zich in het cerebrum uitsluitend 
in deze gebieden te concentreren (Wilson 1 9 6 1 ) .  Chroni
sche vergiftiging van ratten met zilvernitraat gaf ook 
alleen zilverafzetting in deze gebieden (Van Breemen 
1 955,  Dempsey 1 9 55 ) ,  terwijl intraveneus toegediende 
soortvreemde eiwitten ook alleen in deze gebieden in 
het cerebrum immunohistochemisch konden worden aan
getoond (Leduc 1955) .  

H. Structuur en localisatie van de bloed-hersenbarrière en 
bloed-li({'otorbarrière 

Het leek voor vele onderzoekers aantrekkelijk om de 
voor het centrale zenuwstelsel zo unieke gliovasculaire 
membraan van Held, bestaande uit capillairwand ( endo
theelcellen en basaalmembraan) en uit de plaat van ver
vlochten astrocyteneindvoetjes,  te beschouwen als het 
anatomische substraat van de bloed-hersenbarrière. 
Bij electronenmicroscopisch onderzoek bleek, dat in 
de gebieden zonder barrièrewerking zoals de plexus 
chorioideus ,  de intieme relatie tussen endotheel en astro
cyteneindvoetjes zoals die bestaat in de gliovasculaire 
membraan van Held, door een bindweefsellaag wordt 
onderbroken. Ook werd na langdurige orale zilverni
traattoediening het afgezette zilver in deze gebieden 
aangetroffen buiten het endotheel, in tegenstelling tot 
het overige cerebrum, waar geen zilver om de vaten 
werd afgezet (Dempsey 19 55) .  Er waren echter ook 
argumenten voor het localiseren van de barrière in het 
vaatendotheel alleen. De kleurstof proflavinehydrochlo
ride, die bij intraveneuze toediening alle celkernen in 
het lichaam kleurt behalve die van het centrale zenuw
stelsel, bleek ook de celkernen van het cerebrale vaat
endotheel niet te kleuren, wel de celkernen van het 
vaatendotheel in bovengenoemde speciale gebieden. De 
bloed-hersenbarrière zou daarom gelocaliseerd moeten 
worden in de endotheelcelmembraan, die het vaatlumen 
begrenst (Rodriguez 1 955 ) .  

I .  Functionele aspecten 

Op functionele gronden zou men tenminste twee com-
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ponenten van de barrièrewerking kunnen onderscheiden: 
een onderdeel, dat door zijn fysische eigenschappen de 
penetratie van diverse stoffen volgens de eerder ge
noemde waargenomen wetmatigheden (afhankelijkheid van 
lipoidoplosbaarheid, dissociatiegraad, molecuulgrootte) 
bepaalt; en dat ook nog gedurende enige tijd na de dood 
een rol speelt (Broman 1965); en een onderdeel dat, 
berustend op de aanwezigheid van enzymen, het actieve 
transportmechanisme van voor de stofwisseling belang
rijke stoffen vertegenwoordigt. De eerstgenoemde com
ponent lijkt door zijn eigenschappen het meest op een 
poreuze membraan van lipoïden met een electrische la
ding. Door het lipaidgedeelte zouden dan lipaidoplosbare 
stoffen gemakkelijk kunnen passeren, terwijl de passage 
van hydrofiele stoffen door de poriên zou plaatsvinden, 
daarbij afhankelijk van de pariengrootte en poriêndicht
heid en de electrische lading. Op grond van diffusie
proeven werd de zogenaamde equivalente pariengrootte 
geschat op 30 à 45 Ä, en de poriêndichtheid op een 
poriênoppervlakte van 0, 0048 cm2f g hersenweefsel 
(Pappenheimer 1953, Edström 1958}. 

Ten aanzien van de actieve passage van aminozuren 
kon worden aangetoond, dat verwante aminozuren door 
eenzelfde locus van de barrière worden getransporteerd, 
terwijl er meerdere loci waren te onderscheiden, elk 
voor een groep aminozuren. Bij de passage van amino
zuren door dezelfde locus bleek er een zekere competitie 
te bestaan (Lajtha 1968). Ook bleek voor de penetratie 
van sommige aminozuren de aanwezigheid van Na+ ionen 
nodig te zijn, terwijl de penetratie knn worden geremd 
door cardiale glucosiden ( die zoals bekend de Na+ - af
hankelijke membraan ATP-ase remmen) (Csá.ky 1965}. 

J. Anatomische aspecten 

Door middel van een gecombineerde electronenmlcro
scopische en enzymhistochemische techniek kon worden 
aangetoond, dat het enzym mieriksperoxydase* (mole
culairgewicht 40. 000} bij intraveneuze toediening vanuit 
het capillairlumen werd tegengehouden door de celmem
braan van de endotheelcellen, en daartussen in, door 
de zonulae occludentes of "tight junctions" ,  bijzonder 
nauwe gedeelten van de intercellulaire verbinding (Reese 

• Mierik (Engels: horse·rad ish): Annoracia lapathifolia, een kruisbloemige groeiend op voch 
uge grond. 
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1967,  Brightman 1968} .  Het ontbreken van de barrière 
in de area postrema en de plexus chorioideus bleek te 
berusten op fenestraties in de endotheelcellen, waardoor 
het peroxydase kon passeren. De fenestraties waren geen 
echte porien, maar dunne gedeelten van de cel, waar 
de celmembranen van weerskanten tegen elkaar aanlagen. 
Een gedeelte van de passage kwam op rekening van 
pinocytose,  vervoer van het enzym in blaasjes dwars 
door het cytoplasma van de endotheelcel van het lumen 
naar de basale zijde; de pinocytotische blaasjes leken 
te zijn ontstaan door instulping en afsnoering van de 
celmembraan aan de kant van het lumen. 

Hoewel in andere weefsels ATP-ase activiteit enzym
histochemisch gebonden leek te zijn aan pinocytotische 
blaasjes van het capillairendotheel ( Marchesi 1963 } ,  zou 
dit niet het geval zijn met de cerebrale capillairen, 
waar ATP- ase activiteit zou zijn aangetroffen, aan de 
basaalmembraan en aan de plasmamembraan van glia
eindvoetjes gebonden (Torack 19 64) . In andere organen 
vond de passage van peroxydase door de capillairwand 
plaats tussen de endotheelcellen door, en via pinocytose 
(Reese 1967) . 

Terwijl het enzym de plexus chorioideus vanuit het 
bloed kon binnendringen, bleek het niet in de liquor te 
kunnen penetreren; deze bloed-liquorbarrière was ge
localiseerd in de zonulae occludentes tussen de plexus
epitheelcellen. Zowel voor mieriksperoxydase als voor 
ferritine (moleculairgewicht 68.  000) bleek er vlotte 
passage te zijn vanuit de ventrikelliquor, waar het te
voren was ingebracht, in de extracellulaire ruimte van 
het cerebrale parenchym, en wel tussen de ependym
cellen door ( grensvlak tussen hersenweefsel en liquor) . 

De penetratie van de vaatwand door bloedcellen in 
pathologische omstandigheden vindt plaats tussen de in
tacte endotheelcellen door, zoals bleek bij de passage 
van mononucleaire witte bloedcellen bij de experimentele 
allergische encefalitis (Lampert 19 6 5} .  

K .  Argumenten tegen de theorie van de bloed-hersenbarrière 
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De waarnemingen waarop het bestaan van de bloed-her
senbarrière is gebaseerd, zouden volgens Dobbing ( 19 6 1) 
kunnen worden geïnterpreteerd als de afspiegeling van 
de cerebrale stofwisseling van de betrokken stoffen, 
zonder het postuleren van een penetratie-beperkende 



barrière nodig te maken. De s lechte opname van cho
lesterol en fosfor ( 32p) door het volwassen cerebrum 
zouden hier voorbeelden van zijn, aangezien beide stof
fen zeer goed door het jonge cerebrum worden opge
nomen en ingelijfd door de zeer actieve stofwisselings
proces sen van de myelinisatie. 

Edström (1958} probeerde het barrière- effect, dat 
wil zeggen de geringe cerebrale opname van diverse 
stoffen, te verklaren vanuit het ontbreken van een vol
doend grote extracellulaire ruimte in het cerebrum, 
waarin de stoffen kunnen worden opgenomen. 

I .  5. DE EXTRACELLULAIRE RUIMTE VAN HET CEREBRUM 

Blijkens verschillende electrenenmicroscopische waar
nemingen (Schultz 1957, Luse 1960, Ishii 1962} bedragen 
de intercellulaire weefselspleten in het cerebrum in groot
te slechts 150- 200 Ä, waaruit een extracellulaire ruimte 
van 5o/o (maximaal 14o/o) van het weefselvolume valt te bere
kenen (Horstmann 1959}. 

In tegenspraak hiermee was de gevonden opname van 
stoffen, die alleen in het extracellulaire vocht zouden voor
komen, zoals 35cl- en sulfaat (Woodbury 1958), thiocyanaat 
( Streicher 1964). inuline, ferrocyanide (Allen 1955}. para
aminohippuurzuur, 2 4Na+ en 13IJ- (Davson 1959) door ge
incubeerde stukjes hersenweefsel ( de incubatie was nodig 
om de bloed-hersenbarrière te omzeilen). wijzend op een 
extracellulaire ruimte van 15 tot 35o/o. Weliswaar kon tegen 
deze benadering worden aangevoerd, dat de incubatie in 
vitro de cellen had beschadigd en daarmee had geleid tot 
intracellulaire opname van de extracellulaire-ruimte-indi
catoren, waardoor de gevonden waarden voor de extracel
lulaire ruimte overdreven waren. Door middel van de com
partimentsanalyse volgens Salomon (1949) kon de intracel
lulaire opname ("langzame compartiment" ) enigszins wor
den onderscheiden van de opname in de extracellulaire ruimte 
("snelle compartiment" ) (Vernandiakis 1965}. 

Op grond van de gemeten electrische impedantie van her
senweefsel  (die onder ander een mathematische functie zou 
zijn van de celdichtheid van het weefsel} vond Van Harreveld 
( 1959) een extracellulaire ruimte van 30o/o. Asfyxie van het 
weefsel deed de impedantie stijgen met 30 à 40o/o als gevolg 
van de celzwelling door de intracellulaire opname van water 
en onder ander Cl- uit de extracellulaire ruimte. De voor-
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waarden voor asfyxie zouden ZlJn vervuld bij een verlate 
fixatie van het weefsel voor electronenmicroscopisch onder
zoek, terwijl de methode van fixatie met de gebruikelijke 
fixatieven tot de celzwelling zou bijdragen (Van Harreveld 
1 9 68) . De methode van de vriessubstitutie* (Van Harreveld 
1 9 6 5) zou deze celzwelling kunnen voorkomen. Onder deze 
omstandigheden werd een extracellulaire ruimte van ten
minste 2 5o/o aangetoond voor de hersenschors , voor de witte 
stof werd een kleinere extracellulaire ruimte gevonden. 

I. 6 .  WATER EN ELECTROLYTEN VAN HERSENWEEFSEL 

Het watergehalte van hersenweefsel bedraagt in de cortex 
gemiddeld 85o/o, in de witte stof varieert het met de plaats: 
centrum semiovale 7 1  o/o, corpus callosurn 73o/o, fibrae ar
cuatae 79o/o (Stewart-Wallace 1 9 39, Adachi 1 966) . Het water 
gehalte neemt af met de leeftijd; het bedraagt bijvoorbeeld 
bij caviafoeten van 8 weken 90o/o; op de st dag na de ge
boorte 87o/o, op de leeftijd van 8 tot 10 maanden 82o/o (Wen
der 1960) .  

Evenals in andere weefsels , schijnt de passage van water 
vanuit de bloedbaan in het cerebrurn bijna momentaan te 
zijn; dit hangt ongetwijfeld samen met de geringe grootte 
van het waterrnolecule. Na intraveneu ze toediening van zwaar 
water (D2 0) bleek hersenweefsel binnen 1 minuut in even
wicht te zijn met bloed, Ook met liquor was er een bijna 
onbelemmerde uitwisseling, zowel bij normale als bij ver
hoogde liquorproductie (hydrocefalie) , zodat werd geconclu
deerd, dat er geen directe correlatie was tussen liquor
productie en wateruitwisseling (Bering 1952 ) .  Men is het 
er wel over eens, dat door deze snelle uitwisselbaarheid 
van water, bij allerlei processen van wateraccumulatie 
(zoals liquorproductie en asfyh.-tische celzwelling) de water
verplaatsing waarschijnlijk slechts secundair is aan proces
sen {bijvoorbeeld electrolytverschuivingen) die via osmotische 
weg de waterverplaatsing induceren (Van Harreveld 19 66,  
Csáky 1 9 65 ) .  

De verdeling van de weefselelectrolyten over extra- en 
intracellulaire ruimte hangt onder ander samen met het 
probleem van de grootte van de cerebrale extracellulaire 
ruimte. Het hoge Na+ gehalte van gliomen (uitgedrukt als 

• Bij vriessubstitutie wordt van weefsel, dat tevoren in vloeibare stikstof is bevroren, het 
water onttrokken door substitutie met alcohol. 
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Na+ / K+ ratio van gemiddeld 1 ,  8) en de veronderstelling, 
dat de extracellulaire ruimte niet groter is dan 5o/o, deden 
bij Katzman ( 1 96 1 )  de vraag rijzen, of het Na+ in plaats 
van in de extracellulaire ruimte wel eens in de gliacellen 
gelocaliseerd kon zijn. Dit zou echter ook intracellulaire 
localisatie van Cl- met zich meebrengen, wat op neuro
fysiologische gronden onwaarschijnlijk zou zijn (Van Harre
veld 19 66) . De verhoogde Na+ / K+ ratio zou kunnen samen
hangen met oedeem in de tumor, waar de bevindingen van 
Kotsilimbas ( 1 9 65) op wijzen. 

Daar de extracellulaire vloeistof het omgevende milieu 
vormt van de neuronen met hun axonen, is de ionensamen
stelling van het extracellulaire vocht van belang voor de 
prikkelbaarheids- en geleidingaeigenschappen ervan. Im
mers, de rustmembraanpotentiaal van de neuronen (te stel
len op -75mV), en ook die van de gliacellen ( -60 mV 
( Hild 1 9 62 ) ) ,  wordt volgens de formule van Nernst voor de 
electrochemische potentiaal voornamelijk bepaald door de 
verhouding tussen de intracellulaire en extracellulaire K+ 
concentraties (of tussen  de extracellulaire en  intracellulaire 
cl- concentraties, die er omgekeerd evenredig mee zijn 
ten gevolge van de Dorman-verdeling van de ione n aan 
weerszijde n  van de celmembraan) . De verhouding tussen de 
extracellulaire e n  de intracellulaire Na+ concentratie ( de 
laatste laag gehouden door de actieve, e nergie verbruike nde 
K +-Na+ pomp) z ou vooral bepalend zij n  voor de grootte van 
de actiepotentiaal ( ongeveer 100 mV) , die optreedt, als door 
electrische prikkeling de neuronmembraan depolariseert en  
permeabel wordt voor Na • ,  waardoor Na+ionen de  glangli�ncel 
binnenstromen, en de negatieve membraanpotentiaal omslaat 
naar positief ( +30m V) . Daarna zou door het intussen ook uit
stromen van K+ionen ( de na-potentiaal) e n  later weer uit
pompen van Na•ionen de rustpotentiaal worden hersteld 
(Walter 1 9 67) . 

Gliacellen daarentegen zouden niet prikkelbaar zijn, hun 
membraan zou niet depolariseren, maar de opgelegde po
tentiaalverandering passief volgen (Kuffler 1 9 66) ,  Wel zou 
de membraanpotentiaal van gliacellen, althans bij de oog
zenuw van de amfibie Necturus, kunnen afnemen na lang
durige activiteit van axonen, door het ophopen van het bij 
de actiepotentiaal vrijkomende K+ in de extracellulaire 
ruimte (Kuffler 19 66) . Bij honden bleek de (met ouabaine 
af te remmen) intracellulaire opname van 42K+ door de 
hersencellen duidelijk van invloed te zijn op het 42K+ ge
halte van de liquor, en dus daarmee ook op die van het 
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extracellulaire vocht, waarlangs de 42 K''" onttrekking van 
de liquor moest hebben plaats gevonden (Cserr 1965 ) .  

I .  7 .  DE LIQUOR CEREBROSPINALS 

1 6  

Het probleem van de vorming van liquor als e e n  proces 
van actieve secretie dan wel van ultrafiltratie lijkt nu wel 
opgelost ten gunste van de secretie waarvoor pleiten: de 
onderling verschillende ionensamenstelling van liquor en  
van plasmaultrafiltraat, en de  remming van de  liquorpro
ductie van de plexus chorioideus door de koolzuuranhy
draseremmer acetazolamide (Am es 1 9 65) ; verder door 
de membraan ATP�ase remmer ouabaine (Ames 1 9 6 5) en  
door dinitrofenol, ontkoppelaar van de  oxydatieve fosfory
lering (Davson 1 9 67).  De liquorproductie door de plexus 
chorioideus werd reeds door Cushing ( 1 9 14) waargenomen. 
Door Ames ( 1 9 64) werd liquor, die door de blootgelegde 
plexus chorioideus werd geproduceerd, onder olie verza
meld en microchemisch geanalyseerd. De vers gesecer
neerde liquor leek in sommige opzichten (Cl- en K+ gehalte) 
op plasma-ultrafiltraat, maar verschilde er toch van door 
een hogere Na+ en Mg++ concentratie en een lager Ca++ 
gehalte. De liquor in de cisterna magna bleek een lager 
K+ en ca++ concentratie en een hoger ei- gehalte te ver
tonen dan de vers geproduceerde liquor, wat erop wees, 
dat er onderweg een uitwisseling had plaats gevonden met 
het omgevende hersenweefsel (Ames 1 9 64) . Ook Wallace 
( 1 9 40) besloot reeds uit de gelijke passage van Br- , J- en  
CNs- (gemeten aan de  vervanging van ei- door deze ionen) 
vanuit het bloed in hersenweefsel en liquor, tot het bestaan 
van een communicatie tussen liquor en extracellulair vocht. 
Bij perfusie van de ventrikels met 42 K+ werd gevonden, 
dat de uitstromende vloeistof minder 42K +  bevatte, wijzend 
op een vrije K+ uitwisseling tussen hersenweefsel en  liquor 
(Bradbury 1 9 6 5) ,  de stroomrichting was echter overwegend 
naar het omgevende hersenweefsel ten gevolge van intracel
lulaire opname van 42K+ door de hersencellen (Cserr 1 9 65).  

Een ander teken van deze communicatie tussen liquor en 
extracellulair vocht is de herkomst van de liquoreiwitten: 
het in liquor voorkomende prealbumine komt alleen in her� 
senweefsel in een vergelijkbare concentratie voor (Booij 
1 958) , terwijl de in hersenoedeemvocht aangetoonde para
albumines,  waarschijnlijk ontstaan door enzymatische in
werking op het uitgetreden plasma-albumine (Karcher 19 68),  



ook in de liquor doordringen (Kolár 1 9 69 ) .  
Bij d e  postmortale hersenzwelling (White 1 9 4 2 ,  Edström 

1 9 5 5) leek het vocht afkomstig uit de liquor; na een cir
culatiestilstand werd m et de vochtverplaatsing ook een ver
schuiving van 24Na+ vanuit de liquor naar hersenweefsel 
gevonden ( Kapp 1 967 ) .  

De vrije communicatie tussen liquor en extracellulair 
hersenvocht, samen m et de voortdurende liquordoorstro
ming bewerkstelligen het door Davson zo genoemde " sink
action" van de liquor, met andere woorden het fungeren 
van de liquor als riolering voor de extracellulaire ruimte 
van het cerebrum. Dit effect zou bijdragen tot de lage her
sen- en liquorconcentratie van allerlei stoffen, die door de 
bloed-hersenbarrière en de bloed-liquorbarrière toch al 
worden geweerd (Reed 1 9 6 5 ,  Cutier 19 68) . 

Ten aanzien van de voor de zenuwfunctie zo belangrijke 
electrolyten kan dus worden gesteld, dat ze door de bloed
hersenbarrière worden geweerd (eventueel door actieve re
gulatie) , m aar door de plexus chorioideus in de liquor wor
den gesecerneerd, waarna tussen hersenweefsel (extracel
lulair vocht) en liquor een uitgebreide uitwisseling plaats 
vindt (met het Cl- liquorwaarts en het K+ hersenwaarts) . 
De hiermee gepaard gaande waterverplaatsing is in over
eenstemming met de aanwijzingen, dat een deel van de 
liquor van het hersenweefsel afkomstig is. Uit het voor
gaande kan afgeleid worden, dat het extracellulaire vocht 
in het cerebrum in electrolytensamenstelling waarschijnlijk 
gelijkt op liquor, weliswaar met een hoger Cl- en een la
ger K + en een gelijk Na+ gehalte (Bito 1 9 66) .  

Hersenoedeem in de menselijke pathologie 

I. 8 .  KENMERKEN VAN HERSENOEDEEM 

In de mens e lijke pathologie wordt de aanwezigheid van her
senoedeem beoordeeld aan de hand van de volgende ver
schijnselen* (Greenfield 1 9 39 ,  Scheinker 1 9 47 ,  Small 1 9 5 2 ,  
ZUlch 1 9 59,  Feigin 1 9 62 ) .  

• deze criteria zijn ontleen<.! aan bc<chrijvingen van menselijk hersenoedeem, <.l at pathogene
tt>ch naar analogie v an cxpcnmcmcle mo<.lellcn, voornamelijk v an het vasogene type zal 
ztjn geween, 
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A. Macroscopisch 

a. een te groot hersengewicht. of een ten opzichte van 
het schedelvolume te groot hersenvolume (Reichardt 
1905 ,  Alexander 1 9 38) ;  deze criteria hebben echter 
slechts betrekkelijke waarde vanwege de onbekend
heid met de uitgangswaarden zonder oedeem, 

b. verkleining van het liquorcompartiment kenbaar aan, 
verstrijking van sulci door verbreding van gyri, aan 
opvulling van cisternen door hersenweefsel, aan ver
kleining van de ventrikellumina. 

c. verschuivingen van de hersenmassa: verdringing van 
mediane structuren, herniatie van gyrus cinguli, 
uncus hippocampi of cerebellaire tonsillen. 

B. Lichtmicroscopisch: 

18 

1. Vergrote perivasculaire ruimten, bij ernstig oedeem 
gevuld met materiaal, dat zich rose kleurt met 
hematoxyline- eosine, oranjebruin met PT AH (fosfor
wolframzuur-hematoxyline volgens Mallory) , positief 
kleurend met PAS (perjoodzuur- Schiff)� blauwkleurend 
met azokarmijn en met Massons trichroomkleuring. 

2. Bleekheid en sponsachtig uiterlijk van de witte stof 
in het gekleurde preparaat, door uiteendringen van 
de vez els, bij ernstig oedeem is de ruimte tussen  
de  vezels gevuld met  het genoemde kleurbare mate
riaal. 

3. Door sommigen ( Scheinker 1 947, Small 1 9 5 2 ,  Zülch 
1 9 59) wordt stuwing gezien in capillairen en venulen, 
soms met perivasculaire bloedingen en degeneratieve 
veranderingen van het vaatendotheel; anderen (Green
field 1 9 3 9, Feigin 1 9 62) vermelden dit niet. 

4. In de acute fase worden geen ernstige veranderingen 
gezien, behalve wat onregelmatige zwelling van de 
myelinescheden in de mergschedekleuringen. In de 
chronische fase wordt fragmentatie tot lipaiddruppel
tjes en wordt schuimig verval van de mergscheden 
beschreven, 

5. Veranderingen van de glia worden in lichtere graden 
van hersenoedeem slechts in geringe mate gezien. 
Bij ernstiger of langer bestaand oedeem worden 
astrocytenveranderingen gezien in de vorm van zwel
ling, clasmatodendrose en kernpyknose . De veran
deringen van de oligodendroglia zijn over het alge-



meen geringer, ook hier wordt zwelling gezien van 
de cellen. 

C. Electronenmi cros copisch 

Bij patienten met hersenoedeem in de buurt van her
sentumoren, bloedingen of abscessen zijn (door middel 
van biopten tijdens operaties) de volgende veranderingen 
gezien: 
In de cortex cerebri ( Struck 1 9 6 3 ,  1 9 64, Long 1 9 66a , 
Evans 1 9 61 )  zwelling en bleekheid ( electronendoorschijn
endheid) van de astrocyten, vooral van hun perivasculaire 
uitlopers, met verkleining van de in�rcellulaire ruimten. 
Over het algemeen waren er geen veranderingen aan 
de kern of aan de organellen in het cytoplasma te vin
den; in andere gevallen waren er echter wel afwijkingen 
aan de rnitochondrH�n gezien. In sommige gevallen zou 
het vaatendotheel ook gezwollen zijn (Torack 1 9 6 1 ) .  
In de witte stof (Long 1 9 66 a ,  Bakay 1 9 6 5) omvatten de 
waargenomen veranderingen in de eerste plaats een 
sterke vergroting van de intercellulaire ruimten, die 
gevuld lijken met een amorf, bleek ( dat wil zeggen elec
tronendoorlatend) materiaal. Ook hier zijn de astro
cyten gezwollen, de oligodendrogliacellen zijn minder 
sterk veranderd. Bij ernstig oedeem worden echter wel 
afwijkingen aan de ultrastructuur gezien, zoals kern
s chrornpeling, klontering van nucleoplasma, ruptuur van 
de plasmamembraan. Ook de myelinescheden zijn ver
anderd, de veranderingen varieren van vochtophopingen 
tussen de larnellen tot fragmentatie van de gehele schede. 
Het vaatendotheel in de oedernateuze witte stof zou over 
het algemeen intact zijn. 

I. 9 .  DE BLOED-HERSENBARRIERE BU MENSELUK HERSENOEDEEM0 

Het was aan Bakay ( 1 9 55) opgevallen, hoe bij een icterische 
patient met een encefalornalacie de galkleurstoffen alleen 
werden opgenomen in het infarct, en niet in de rest van 
het cerebrum. In een ander geval uitte zich de verbroken 
bloed-hersenbarrière door de opname van tevoren toege
diend 32P, in de geinfarceerde nucleus caudatus ( Bakay 1 9 55 ) .  

• naar analogie van experimentele modellen blijkbaar van vasogeen type, voor de  niet-vase
gene vormen zie I. 12 en 1. 13 
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Op de verbroken bloed-hersenbarrière in en om hersen
turnoren berust het durante operatione aantonen van de 
tumor met behulp van fluorescerende stoffen, zoals fluores
ceïne ( Moore 1 9 50 ) .  tetracycline (Gouazé 1 9 6 5) of hernato
porfyrine (Wise 1 9 6 7) .  die de tumor in ultraviolet licht doen 
oplichten. De verbroken barrière uit zich ook in de opname 
van RISA (radioactief joodserurnalburnine) en natriurnpertech
netaat- 99mTc in en om tumoren, abcessen, infarcten en 
geopereerde gebieden in de hersenen, waardoor ze scin
tiencefalografisch zichtbaar kunnen worden, Bij hersentu
moren zou de RISA-opname (die behalve door de barrière
uitval mede bepaald schijnt te zijn door de vascularisatie) 
meer dan in de tumor zelf, vooral plaats hebben in het 
oedemateuze gebied om de tumor, en in het vocht van be
geleidende cysten (Tator 1 9 65 } .  

Bij agargel- electraforese van extracten uit oedernateus 
hersenweefsel (in de omgeving van tumoren, infarcten en 
abscessen) en identificatie van de fracties van het electra
ferogram op allerlei enzymen, bleken de vooral intracel
lulair voorkomende enzymen, zoals MDH (appelzuurdehydro
genase) .  LDH (melkzuurdehydrogenase) en GOT (glutarnine
zuur-oxaalzuurtransarninase) in normale hoeveelheden voor 
te komen, wat zou duiden op extracellulaire localisatie van 
het oedeemvocht; bij intracellulaire localisatie zou name
lijk eerder een verhoging van de  concentratie van de  intra
cellulaire enzymen verwacht mogen worden (Curnings 1 9 6 1 ,  
1 9 6 2 ) .  Ook bleken de extracten van het oedernateuze weef
sel (in de witte stof meer dan in de cortex) . in tegenstel
ling tot die van normaal hersenweefsel op het electroferograrn 
een extra-fractie te vertonen op dezelfde plaats en met 
dezelfde mobiliteit als plasma- albumine (Curnings 1 9 62} . 
Irnrnunoelectroforetisch zou dit oedeemalbumine echter niet 
identiek zijn met plasma-albumine, het had ook een lager 
m oleculair- gewicht en het had de eigenschappen van met 
trypsine behandeld plasma-albumine. Aangenomen wordt 
daarom, dat het oedeem-albumine is ontstaan door enzyma
tische inwerking op plasma-albumine, dat ten gevolge van 
de barrière beschadiging in het oedernateuze gebied is uit
getreden (Karcher 1 9 67 } . Dit gemodificeerde plasma-al
bumine kon ook in de liquor van patienten met hersenoedeem 
worden aangetoond (Kolár 1 9 69 ) .  

In het oedernateuze weefsel om hersenturnoren en om een 
hersenbloeding werd reeds door Stewart- Wallace ( 1 9 39 )  een 
verhoogd Na+ en Cl gehalte en onveranderd K+ gehalte 
gevonden. Betrokken op het watergehalte kon een samen-
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stelling van het oedeemvocht worden berekend, gelijkend 
op die van plasma-ultrafiltraat (Stewart-Wallace 1 9 47) . Ook 
Reu1en ( 1 9 69) vond in biopten van oedemateus hersenweef
sel om gliomen, m eningeomen, hematomen en traumatische 
lesies behalve een verhoogd watergehalte, een toegenomen 
Na+ gehalte en afgenomen K+ gehalte (ook per gewichtseen
heid droog weefsel) . 

Door Long ( 1 970) werden in biopten van maligne mense
lijke hersentumoren als ultrastructurele basis van de bar
rière-functiestoornis open intercellulaire junctions gevonden 
tussen de endotheelcellen. 

I. 1 0 .  STOFWISSELlNGSVERANDERINGEN 

Het gehalte aan de energie- reserves adenosinetrifosfaat 
(ATP) en creatinefosfaat was in het oedemateuze weefsel 
verlaagd, terwijl het gehalte aan de afbraakproducten: 
adenosinedifosfaat (ADP) ,  adenosinemonofosfaat (AMP) en 
anorganisch fosfaat was . toegenomen. Ook leek de stof
wisseling verschoven in de richting van de anaerobe gly
colyse getuige de verhoogde pyruvaat- en lactaatwaarden 
in het oedemateuze weefsel. Het eveneens verminderde 
glucosegehalte, samen met de bekende afname van het zuur
stof-verbruik (Gänshirt 1 9 57)  pleiten voor een stoornis van 
de oxygenatie op cellulair niveau, als basis van de waarge
nomen stofwisselingsveranderingen (Reulen 1969 ) . 

Experimentele hersenoedemen. 

l. 1 1 .  YASOGEEN HERSENOEDEEM 

Het koudeoedeem door locale bevriezing van hersenweefsel 
(Clasen 1 9 5 3 ) ,  Klatzo 1 958,  P appius 1 9 63,  Bakay 1 9 64, 
Beks 1 9 65)  is een gestandaardiseerd model geworden voor 
hersenoedeem van het vasogene of traumatische type. Het 
weefsel wordt daarbij plaatselijk bevroren met behulp van 
een cryogene thermode, die gekoeld wordt met koude me
thanol of vloeibare stikstof, of door gebruik van een staaf 
aangestampte koolzuursneeuw ( " dry ice" ) .  Door het slechte 
warmtegeleidingsvermogen van hersenweefsel (Van den Berg 
1 9 62, Walder 1 9 66) heeft het geledeerde gebied een halve 
bolvorm of wigvorm met scherpe begrenzing; de grootte 
van het gebied wordt onder ander bepaald door het thermo-
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deoppervlak, de koeltemperatuur en de koelingsduur. 
Een andere techniek waarmee traumatisch hersenoedeem 

kan worden opgewekt, bestaat uit het toedienen van een 
steekverwonding met een naald, die soms ook nog verhit 
wordt, waarmee  een thermisch trauma aan het mechanische 
wordt toegevoegd. Het aangetaste gebied bestaat hier uit 
een steekkanaal met weefseldestructie, omgeven door een 
smalle strook oedemateus weefsel (Bakay 19 55 ,  Schröder 
1 9 6 5, Gerschenfeld 1 9 59, Hirano 1 9 69 ) .  Een meer gecom
pliceerde techniek, die eveneens mechanisch met thermisch 
trauma combineert, is het gebruik van ultrasone geluids 
golven (Bakay 1 9 56) .  die geconcentreerd worden op het 
doelpunt. Het getroffen gebied heeft de typische vorm van 
een centraal eiland omgeven door een ringvormige zone 
van beschadigd weefsel, waar de bloed-hersenbarrière ge
stoord is.  Ook werd m echanisch trauma toegebracht in de 
vorm van een operatieve resectie van een hersenkwab (Pap
pius 1 9 6 3 ) .  

Mechanische traumatisering, die de  toestand bij subdurale 
en epidurale ruimte-innemende processen in de kliniek be
nadert, wordt gerealiseerd door locale compressie met een 
epiduraal ingebrachte opblaasbare ballon. Er ontstaat daar
bij ook vasogeen hersenoedeem met exsudatie van plasma
bestanddelen ( Ishii 1 9 5 9 ,  1962 ,  Jennett 1 9 60,  Watters 19 64, 
Raimondi 1 9 62) in het hersengedeelte onder de ballon. 

Vasogeen hersenoedeem, dat gekenmerkt wordt door het 
uittreden van een exsudaat uit de beschadigde capillairen, 
kan ook worden teweeggebracht door het implanteren van 
prikkelende stoffen, die een ontstekingsreactie oproepen, 
zoals P sylliumzaden* (Yanagihara 1 9 6 7 ) .  tuberculine (Gona
tas 1 9 6 3 ,  Katzman 19 64) en polysaccharide van de gist 
cryptococcus (Hirano 1 9 64, 1 9 6 5  a+b ) . Met deze modellen 
wordt het hersenoedeem nagebootst, dat in de kliniek een 
rol speelt bij encefalitiden en hersenabscessen. 

Bij de experimentele allergische encefalitis wordt welis
waar een uitval van de bloed-hersenbarrière (Lampert 1 9 65,  
Barlow 1956,  Sherwin 1 965 )  gezien in de gebieden, die door 
mononucleaire witte bloedcellen worden geïnfiltreerd, de 
stoornissen lijken echter niet uitgebreid genoeg om massaal 
hersenoedeem te geven. 

De bevinding, dat hersenoedeem kan worden ?Pgewekt 
door de cerebrale implantatie van minieme hoeveelheden 
serotonine (overigens een normaal intracellulair bestand-

• de in vocht zwellende zaden van de weegbreesoort Plant a go psyllium. 
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deel van neuronen) , en dat na mechanische traumatisering 
een verhoogd serotoninegehalte in hersenweefsel ontstaat, 
zou kunnen suggereren, dat serotonine een rol speelt bij 
iedere vorm van traumatisch hersenoedeem (Osterholm 
1969) .  

Ook bij chemische vaatwandbeschadiging door het inspuiten 
van lederende agentia zoals sublimaat, penicilline G en het 
röntgencontrastmiddel Urokon in een arteria carotis, ont
wikkelt zich in de betrokken hemisfeer hersenoedeem ( Stein
wall 1 9 65) .  

Het hersenoedeem , dat in de kliniek van belang is als 
begeleidingsverschijnsel van hersentumoren, vindt een ex
perimentele benadering in het oedeem, dat zich ontwikkelt 
om cerebraal geïmplanteerde tumoren zoals het muizeepen
dymoblastoom van Zimmerman (Aleu 1 9 64) en het Brown
Pearce carcinoom bij konijnen (Herzog 19 65 ) .  

Bij loodvergiftiging zou eveneens hersenoedeem ontstaan 
door barrièrebeschadiging (Lampert 1 967 ) .  

Bestraling van hersenweefsel met ioniserende stralen 
( röntgenstralen (Clemente 1954) ,  ultraviolette stralen, pro
tonen of alphadeeltjes (Klatzo 1 9 6 1 ,  Miquel 1 965 ,  1 9 67) was 
evenzo in staat hersenoedeem teweeg te brengen met be
schadiging van de barrière onder ander voor trypaanblauw, 
Evan's  blue of fluoresceïne. 

Hypertensie , acuut opgewekt door noradrenaline intra
veneus,  bleek in staat hersenoedeem te geven met exsudatie 
van trypaanblauw ( Marshall 1 969,  Brightman 1970 ) .  Chro
nische hypertensie, teweeggebracht in een Goldblattexperi
ment* ( Masson 1 9 50) ,  of door chronische desoxycorticos
teronacetaattoediening met NaCl-houdend drinkwater ( Masson 
1 950, Selye 1 9 48) bleek ook hersenoedeem te kunnen ver
oorzaken. 

Kenmerken van vasogeen hersenoedeem 

Bij alle genoemde vormen van vasogeen hersenoedeem 
is de bloed-hersenbarrière beschadigd, wat opvalt door de 
uittreding en ophoping in het cerebrum van in de bloedbaan 
ingebracht Evan' s blue,  trypaanblauw, fluoresceïne, · RISA 
of 32p in het geledeerde gebied in tegenstelling tot het 
overige intacte cerebrum (Torack 1959 ,  Clasen 1 9 62,  Bakay 
1 9 64) .  

• in een Goldblatt-experiment wordt bij ratten door omwinding met een zijden draad fibrose 
van een nier teweeggebracht; de andere nier wordt eventueel verwiJderd, 
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Door de dubbeltracer techniek, dat is het op verschil
lende tijdstippen na een koudelesie intraveneus toedienen 
van verschillend gemerkte albumines, bijvoorbeeld eerst 
rhodamine-albumine en later fluoresceïne-albumine (Stein
wall 1 965 )  kon bij opofferen van de proefdieren worden aan
getoond, dat alleen in de oedemateuze corticale koudelesie, 
die groen fluoresceerde (fluoresceïne) ,  de barrière was 
uitgevallen en dat in de onderliggende oedemateuze witte 
stof, die rood ( rhodamine) fluoresceerde, de barrière intact 
moest zijn, daar deze anders ook groen zou hebben ge
fluoresceerd; bovendien moest de rode fluorescentie in de 
witte stof afkom stig zijn uit de corticale lesie, waar het 
op een vroeger tijdstip is uitgetreden. 

Door op verschillende tijdstippen na de koudelesie op
offeren van proefdieren , die men intraveneus RISA had toe
gediend werd eveneens aangetoond, hoe aanvankelijk de 
radioactiviteit zich uitsluitend tot de corticale lesie beperkte 
en zich later steeds verder in de witte stof uitbreidde 
( Steinwall 1 9 66 ) .  

Water- e n  electrolytbepalingen van het oedemateuze weef
sel toonden aan, dat in de koudelesie niet alleen het water
gehalte was toegenomen, maar ook het Na+ en Cl- gehalte, 
terwijl het K+ gehalte was gedaald (Clasen 1 9 57 ,  1 96 5, 
Pappius 1 9 63,  1 9 6 5, Nakazawa 1 9 69 ) .  Het verhoogde Na+ 
gehalte, dat in de corticale lesie de plasmawaarde bena
derde, was dieper in de oedemateuze witte stof lager, en 
benaderde het de waarde van normaal weefsel, duidend op 
uittreding van Na+ in de corticale les ie en uitbreiding er
van naar de onderliggende witte stof (Bakay 1 9 64) . De af
name van het weefsel-K+ gehalte ,  uitgedrukt per gewichts
eenheid vers weefsel, leek slechts een gevolg van "ver
dunning" van het weefsel door oedeem, want uitgedrukt per 
gewichtseenheid droog weefsel bleek het K+ gehalte onver
anderd ten opzichte van dat van normaal weefsel (Pappius 
1 9 6 7) .  Met radioactief 24Na+ en 42K+ bleek in de corticale 
koudelesie een ongehinderde uitwisseling met de bloedbaan 
plaats te vinden, er was ook weer een lager gehalte van 
24Na+ en 42K+ dieper in de oedemateuze witte stof (Bakay 
1 9 64) .  

Bij het door tuberculine teweeggebrachte hersenoedeem 
was er ook een verhoogd Na+ gehalte en een versnelde 
24 Na+ uitwisseling in het oedemateuze gebied (Katzman 
1 9 64) .  Bij het oedeem om geïmplanteerde tumoren werd 
eveneens een toegenomen Na+ / K+ ratio in het weefsel ge
vonden (Aleu 1 964, Herzog 1 9 6 5) .  
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Behalve van water en electrolyten vindt in de corticale 
koudelesie ook uittreding van plasma-eiwitten plaats . De 
ophoping van kleurstoffen, die zich aan plasma- eiwitten 
binden, en van RISA in het oedemateuze gebied zijn hier 
reeds een aanwijzing voor. Bij vergelijking van het electro
ferogram van oedemateus en van normaal weefsel wordt 
in de eerste inderdaad een toename van de albuminefractie 
gevonden (Klatzo 1968) .  

D e  herkomst uit d e  vaten e n  d e  mobiliteit van het oe
deemvocht behelzen reeds een extracellulaire localisatie van 
het oedeem. Een ander argument hiervoor wordt gevonden 
in de aangetoonde toename van de thiocyanaatruimte en de 
chlorideruimte bij koudeoedeem (Streicher 19 64) en van de 
sulfaatruimte bij het ontstekingsoedeem door tuberculine 
(Katzman 1 964) , bij het oedeem door balloncompressie 
(Watters 1 9 64) en bij het oedeem om geïmplanteerde tu
moren (Aleu 1 9 6 4, Herzog 1 965) .  

Histologische veranderingen 

In de corticale koudelesie wordt beschreven het beeld van 
een hemorragische infarcering met degeneratie van gang
liêncellen, leucocytaire infiltratie vanuit de vaten, uittreding 
van erythrocyten, eventueel grotere bloedingen vormend; 
doordrenking van het weefsel vanuit de vaten met exsudaat, 
dat zich PAS-positief toont en zich oranjebruin kleurt in 
het PTAH-preparaat. In de onderliggende oedemateuze witte 
stof wordt losmazigheid gezien van de vezelstructuur ten 
gevolge van uiteendringen van de zenuwvezels door het 
exsudaat. De myelinescheden zelf lijken niet beschadigd. 
De gliaveranderingen omvatten zwelling van astrocyten en 
oligodendroglia; soms wordt ook kernpyknose van oligoden
drocyten beschreven (Klatzo 1 9 58, Clasen 19 62,  Bakay 19 64, 
Beks 19 6 5) .  

Ook bij andere vormen van hersenoedeem ( tuberculine im
plantatie, balloncompressie) wordt spongiositeit van het 
weefsel gezien, met leucocytaire infiltratie en eventueel 
bloedingen. Bij het oedeem door bestraling met ioniserende 
stralen wordt bovendien een ophoping van glykogeen gezien 
in de gliacellen in de omgeving van de lesie ( Miquel 1 965, 
1 967 ) .  
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Stofwis selingsveranderingen 

In het oedemateuze gebied wordt onder ander bij koudeoe
deem enzymhistochemisch in de gezwollen astrocyten een 
verhoogde activiteit van allerlei enzymen gezien (onder an
der van melkzuurdehydrogenase,  barnsteenzuurdehydroge
nase,  glutaminezuurdehydrogenase, DPN-diaforase, a--gly
cerofosfaatdehydrogenase) . In latere stadia wordt een ander 
activiteitspatroon gevonden (onder ander TPN-diaforase, 
zure fosfatase ,  ATP-ase) (Rubinstein 1 9 62,  Yanagihara 
19 69) .  De verhoogde metabole activiteit hangt waarschijn
lijk samen met de opruiming van het exsudaat, aantoonbaar 
door de inlijving van met fluoresceïne gemerkt albumine 
in het cytoplasma van de astrocyten ( Rubinstein 19 62) . Een 
toegenomen proliferatie van de glia (vooral de oligoden
droglia) bleek ook uit een verhoogde synthese van desoxy
ribonucleïnezuur bij autoradiografie na 3H-thymidine toe
diening (Schultze 1 9 67 ) . 

De verhoogde activiteit van sommige enzymen kon echter 
niet aan geincubeerde weefselstukjes worden gevonden. Wel 
bleken geincubeerde stukjes oedemateus hersenweefsel een 
onveranderde spontane ademhaling te vertonen, de door 
electrische prikkeling of door K+ gestimuleerde ademhaling 
bleek echter te zijn afgenomen (Nakazawa 1969 } .  

E leetronenmicroscopische veranderingen 

Bij het koudeoedeem werden in de cortex de volgende ver
anderingen waargenomen: uitzetting van de perivasculaire 
gliacellen (de zogenaamde "clear cells" ) ,  waarvan soms 
het endoplasmatische reticulum was gezwollen. Bij ernstig 
oedeem was de plasmamembraan van deze cellen gebarsten, 
waardoor de celinhoud in de extracellulaire ruimte vrij
kwam. In het endotheel werd toegenomen pinocytose gezien. 
Van de capillaire basaalmembraan waren gedeelten verdikt 
(Torack 19 59,  Lee 1 966 ) .  Van de witte stof werden beschre
ven: ver,.groting van de intercellulaire ruimten (tot meer 
dan 800 Ä) , gevuld met donker (electronen-ondoorlaatbaar) 
materiaal, maar ook zwelling van glia-uitlopers (Lee 19 66,  
Blakernare 1 9 6 9) .  

Overeenkomstige bevindingen werden gezien bij het trau
matische oedeem teweeggebracht door een steekverwonding 
( Schröder 1 965) .  De barrièrebeschadiging uitte zich in het 
verschijnen van (tevoren intraveneus toegediend) mieriks
peroxydase in de capillaire basaalmembraan en in de extra-
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cellulaire ruimten. De aanwezigheid van het enzym , zowel 
diffuus verspreid in het endotheelcytoplasm a, als in de qua 
aantal toegenomen pinocytotische blaasjes van de endotheel
cellen, of ook wel in de ruimten tussen aangrenzende endo
theelcellen (soms met doorbreken van zonulae occludentes )  
liet geen bepaalde conclusie toe, of  de  barrière intra- dan 
wel extracellulair verbroken was (Hirano 1 9 6 9 ) .  

Bij het oedeem door balloncompressie werden eveneens 
gezien: in de cortex zwelling van perivasculaire glia, zwel
ling van de basaalmembraan, toegenomen pinocytose in het 
endotheel en het gliacytoplasma. In ernstige gevallen werd 
ook gevonden: zwelling van het endoplasmatisch reticulum , 
degeneratie van mitochondrien en ruptuur van de plasma
membraan van de gliacellen ( Ishii 1962 ) . In de witte stof 
toonde zich eveneens toegenomen pinocytose  in de endotheel
cellen en de gliacellen, uitzetting van intercellulaire ruim
ten, beginnende demyelinisatie. Na toediening van ferritine 
in de bloedbaan werd toegenomen ferritine-passage uit de 
capillairen gez ien in overeenstemming met de verhoogde 
pinocytose  (Raimondi 1 9 62) . 

De bevindingen van gliazwelling in de cortex, gliazwel
ling en 0vergroting van extracellulaire ruimten (tot meer 
dan 800 A) in de witte stof waren ook aanwezig bij het ont
stekingsoedeem door tuberculine (Gonatas 1 9 6 3 ) .  

Bij het ontstekingsoedeem door implantatie van crypto
coccuspolysaccharide werd aanvankelijk een verwijding van 
de intercellulaire ruimten waargenomen; de ruimten waren 
deels gevuld met plasma, deels met het als een fijn net
werk zichtbare polysaccharide. In latere stadia vond een 
verschuiving van het vocht plaats van extra- naar intracel
lulair :  zwelling van astrocyten en oligodendroglia, die nu 
met het polysaccharide-houdende vocht waren gevuld ten 
koste van de extracellulaire ruimten. 

Bij het oedeem om geïmplanteerde tumoren werd in de 
cortex zwelling van gliacellen en van de capillaire basaal
membraan beschreven, in ernstige gevallen werd ruptuur 
van de gliacelmembraan gezien, waardoor een vergroting 
van de extracellulaire ruimten zou ontstaan. In de witte 
stof werd zowel zwelling van gliaceluitlopers als verwijding 
van de intercellulaire ruimten gezien {Aleu 1 9 64, Herzog 
1 9 6 5 ) .  

Loodvergiftiging van jonge ratten gaf een grootte-toename 
te zien van de intercellulaire ruimten in de meest aange
dane gebieden zoals striatum en cerebellum, zowel in de 
grij ze als in de witte stof. Er werd geen zwelling gezien 
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van de cellulaire elementen. Soms werd endotheelproliferatie 
gezien met veranderingen aan de basaalmembraan en door
laatbaarheid voor thorotrast. Ook macroscopisch werd door
laatbaarheid van de barrière voor trypaanblauw gezien in 
striatum , cerebellum en lage ruggemerg (Lampert 1 967 ) .  

Na bestraling met  ioniserende stralen wordt aanvankelijk 
toenemende pinocytose gezien in het vaatendotheel, later 
toenemende zwelling en dissociatie van het endotheel, met 
extravasatie van erythrocyten, zwelling van glia met uiteinde
lijke ruptuur van de plasmamembraan van de gliacellen, en 
vergroting van de intercellulaire ruimten van de witte stof 
(Cervos-Navarro 19 67,  Lierse 1967 ) .  

D e  pathogenese van vasogeen hersenoedeem 

Bij vasogeen hersenoedeem vindt ten gevolge van de bloed
hersenbarrièrebeschadiging uittreding plaats van plasma
bestanddelen (water, electrolyten en eiwitten) uit de capil
lairen van het geledeerde gebied. Een analoge situatie vindt 
men elders in het lichaam bij het ontstekingsoedeem, waar 
ten gevolge van een toename van de capillaire permeabili
teit eiwitrijk vocht (exsudaat) uittreedt. Vochtuittreding uit 
capillairen komt ook in normale omstandigheden voor, en 
wel aan het arteriele einde van het capillairbed. Het vocht 
wordt aan het veneuze einde teruggeresorbeerd; in de extra
cerebrale weefsels kan bovendien vochtafvoer plaatsvinden 
via de lymfvaten. De vochtuitwisseling door de capillair
wand wordt bepaald door de bloeddruk, de weefseldruk en 
de colloidosmotische druk van plasma en interstitieel vocht; 
hetgeen als volgt kan worden uitgedrukt: 

Q w 
= k (�ap - Fint - Ileff) 

Q w 
= de vochtverplaatsing, k = de evenredigheidsconstante, 

�ap = de bloeddruk, lint = de tegendruk van het inter
stitiele vocht, Ileff = de effectieve colloidosmotische druk, 
dat is het verschil in colloidosmotische druk tussen plasma 
en interstitieel vocht. 

Pcap bewerkstelligt vochtuittreding uit het cappiUair, Ileff 
en lint vochtresorptie door het capillair. Voor het gemid
delde capillair zouden de normale waarden bedragen: :fîm 
normaliter � 0 mm Hg, in pathologische omstandigheden 
echter enorm toenemend, Ileff :::: 2 5  mm Hg, Pcap aan het 
arteriele einde van het capillair :::: 32 mm Hg, aan het 
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veneuze einde ,_. 1 5  m m  Hg. Op grond hiervan kan men 
zich voorstellen, dat aan het arteriele einde van het capil
lairbed netto vochtuittreding plaats vindt, en aan het veneuze 
einde vochtresorptie {Zijlstra 1970,  Landis 19 62) . 

Aangezien de wand van het normale extracerebrale capil
lair voor eiwitten vrijwel impermeabel is, kan het vocht 
dat uitgewisseld wordt met het weefsel, beschouwd worden 
als een ultrafiltraat, bestaande uit water en electrolyten; 
de laatste in een iets andere concentratie dan in plasma 
{namelijk bepaald door het Donnan-evenwicht, dat over de 
capillairwand heerst . 

Door verstoring van de normale drukverhoudingen kunnen 
vochtophopingen in de weefsels ontstaan {Tobian 1 960, Wolf 
1 960, Fabre 1 96 0) .  
a) Bij stuwingsoedemen door veneuze thrombosen gaat het 
om een verhoging van Pcap , waardoor de vochtuittreding 
overheerst boven de vochtresorptie. 
b) De hypoalbuminemische oedemen {hongeroedeem, nefro
tisch syndroom) zouden berusten op een afname van IIeff 
door een verlaging van het plasma-albuminegehalte. 
c) Bij ontstekingsoedem en {verwondingen, infecties) is er 
een verlaging van IIeff door eiwituittreding uit de permeabel 
geworden capillairen in het ontstoken gebied. 
d) Bij obstructie van de lymfecirculatie { filariasis, lymfklier
resecties) vindt geen afvoer plaats van de eiwitten uit het 
interstitium, waardoor rreff afneemt. 
e) Bij een te grote hoeveelheid vocht {water en zout) in 
het lichaam, kan wegens de vrije uitwisselingsmogelijkheid 
van water en electrolyten tussen de bloedbaan en de extra
cerebrale extracellulaire ruimte, het overtollige vocht zich 
in de extracerebrale weefsels ophopen. De bloed-hersen
barrière van het cerebrale capillair laat normaliter echter 
slechts een beperkte uitwisseling van electrolyten toe, wat 
impliceert, dat de capillaire vochtuitwisseling in het eere
brum voornamelijk een waterverplaatsing betreft. Bij over
lading van ratten met isotoon zout bleken er uitgebreide 
oedemen in de extracerebrale weefsels te ontstaan, maar 
geen hersenoedeem {Gerschenfeld 1959 ) .  Daarentegen kon 
hersenoedeem door overlading met water alleen worden op
gewekt. 

Het exsudaat, bestaande uit plasmabestanddelen {water, 
electrolyten en plasmaeiwitten) , dat bij vasogeen hersen
oedeem in de geledeerde hersengebieden uittreedt, blijkt 
zich in de witte stof meer of minder ver uit te breiden 
{ Steinwall 1 9 66,  Bakay 1 9 64) . Door de eiwitrijkdom van het 
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oedeemvocht, en daardoor afname van IIeff , zal resorptie 
van het vocht niet plaats vinden; de toename van het water
gehalte van het oedemateuze weefsel is dus gebonden aan 
de aanwezigheid van het uitgetreden eiwit, ook in de witte 
stofgebieden met onbeschadigde barrière, waar het exsudaat 
zich heen heeft begeven. Door het ontbreken van lymfvaten 
komt afvoer via de lymfe voor het cerebrum niet in aan
merking. 

Verder is gebleken, dat bij de verspreiding van exsudaat 
in de witte stof (Clasen 1962 ,  Go 1 9 67)  het oedeemvocht 
nooit de omgevende grijze stof zowel van cortex als van 
hersenstam kon binnendringen, wat deze uitweg uitsluit. 

Een andere oorzaak voor de retentie van oedeemvocht is 
misschien de relatieve vaatarmoede van de witte stof (Cobb 
1 958 } .  Slechts geleidelijk zal het exsudaat verwerkt kunnen 
worden, waarbij vooral de glia een belangrijke rol speelt 
(Hirano 1 9 64, 1 9 6 5 3•b, Klatzo 1 9 62 ,  1 958,  Raimondi 1 9 6 2 ,  
Rubinstein 1 9 62,  Blakemore 1 969 } .  Een andere denkbare 
uitweg is de liquor. 

Hoewel de extracellulaire ruimten in de witte stof nor
maliter gering van afmeting zijn ( 1 00 - 200 Ä), kunnen ze 
bij vasogeen oedeem enorm toenemen (tot meer dan 800 
Ä) (Gonatas 1 9 63 ) ;  onder ander zou de paraHele orientatie 
van de zenuwvezels het uiteendringen vergemakkelijken. Deze 
grote capaciteit van de witte stof tot opname van oedeem
vocht, samen met de beperkte mogelijkheden om dit vocht 
af te voeren, maken de witte stof tot een fuik voor het 
exsudaat. Indien het exsudatieproces massaal plaats vindt, 
zal door de geringe afvoer het oedeemvocht zich progressief 
in de witte stof ophopen en op gaan treden als een expan
sief proces,  dat uiteindelijk kan leiden tot een inklemming. 

Een verergering van koudeoedeem kon bereikt worden 
door verhoging van de algemene bloeddruk (Klatzo 1 9 67b , 
Schutta 19 68) ;  dit kan begrepen worden in het kader van 
een verhoging van Pcap in de vergelijking van de vochtuit
wisseling door de capillairwand. Door de bij hersenoedeem 
aanwezige vasoparalyse (Palleske 1 9 68) kan de bloeddruk
verhoging zich sterker in het capillairbed manifesteren. 
Afgezien hiervan is hypertensie op zichzelf in staat om 
hersenoedeem te veroorzaken door barrièrebeschadiging 
( Marshall 1 96 9 ,  Brightman 1 970} . 
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I. 1 2 . Cytotoxisch hersenoedeem 

Bij zuurstofgebrek, vooral in combinatie met koolzuurop 
hoping(Bakay 1963) wordt hersenoedeem gezien (White 1942 ,  
Edström 1 9 56,  Levine 1 9 60, Spector 1961 ,  Myers 1969 ,  
Zaren 1 970)  in  de vorm van zwelling en van toename van 
het watergehalte van het hersen weefsel. 

Studies m et trypaanblauw of RISA toonden aan, dat in de 
lichte tot matige gevallen van anoxie de bloed- hersenbar
rière over het algemeen niet of weinig is beschadigd. Een 
gestoorde barrièrefunctie kon onder ander alleen worden 
gevonden voor de kleurstof astraviolet FF (Becker 1 9 52 ) .  
Een duidelijke uitval van de  bloed-hersenbarrière werd pas 
gezien, als de anoxie door ernst en duur tot een infarct 
had geleid, zoals na eenzijdige carotisonderbinding bij rat
ten, die reeds van een respiratoire anoxie te lijden hadden; 
in de geinfarceerde hemisfeer werd dan passage van try
paanblauw gevonden (Plum 1 963 ) .  In de menselijke patho
logie wordt bij infarcten ook vasogeen hersenoedeem gezien 
(Bakay 1955 ) .  In gevallen, waarbij de anoxie spoedig door 
de dood wordt gevolgd, wordt over het algemeen geen bar
rièrebeschadiging gezien. Dit komt overeen met het onder 
ander voor trypaanblauw door Braman ( 1 9 65) aangetoonde 
persisteren van de barrière na de dood van een proefdier. 

Aan de toename van de weefselimpedantie kon Van Har
reveld ( 1 959)  merken, dat bij asfyxie de extracellulaire 
ruimte van het cerebrum was afgenomen ten gevolge van 
waterverplaatsing naar de intracellulaire ruimte. Deze in
tracellulaire expansie ten koste van de extracellulaire ruim
te bij asfyxie bleek ook electronenmicroscopisch (Van Har
reveld 1 9 6 5, Malhotra 19 66 ) .  Histochemisch kon met de 
waterverplaatsing ook een verplaatsing van Cl- naar de in
tracellulaire ruimte worden aangetoond (van Harreveld 
1 9 59) . Ook van Na + werd een verschuiving gevonden naar 
de intracellulaire ruimte, en van K+ uit de cellen naar de 
extracellulaire ruimte ( Meyer 19 62) . In overeenstemming 
hiermee wordt bij anoxie een verhoogde opname van 24Na + 
vanuit het bloed gevonden (Bakay 1 9 63) . Bij de hersenzwel
ling, die na een circulatiestilstand optreedt, wordt niet al
leen water, maar ook 24 Na + onttrokken aan de liquorruimte 
na toediening hierin (Kapp 1967 ) .  K+ neemt toe in de liq
uor na circulatiestilstand (Tower 1967 ) .  Ook is reeds lan
ger bekend de stijging van het liquor K + gehalte na de 
dood ( Manery 19 54) . 

Ook in vitro trad bij incubatie van plakjes hersenschors 
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onder anaerobe omstandigheden zwelling op; met opname 
van Na+ en Cl- en verlies van K+ door het weefsel. De 
zwelling vond plaats in het intracellulaire compartiment (de 
niet- sucrose of niet-inulineruimte) (Pappius 19 65 ) .  

De intracellulaire wateropname en de ionenverplaatsingen 
zouden te begrijpen zijn vanuit een uitval van de cellulaire 
K+ -Na+ pomp bij anoxie. De K+ -Na+ pomp (die ook wel 
wordt vereenzelvigd met de K+ -Na+ afhankelijke membraan 
of pomp-ATP-ase) zou normaliter ten koste van uit ATP 
afgeleide energie, het Na+ buiten de cel en � binnen de 
cel houden. Met het uitvallen van de pomp door het ont
breken van de benodigde energie bij anoxie, stroomt Na+ 
met cl- en water de cel in; en K+ de cel uit. Niet alleen 
respiratoire anoxie en anemische anoxie (circulatiestilstand, 
thrombose, embolie) leiden tot hersenoedeem; ook histotox
ische anoxie door cyaan of dinitrofenol heeft dit vermogen. 

Bij inspuiting van dinitrofenol in de carotis bij ratten 
werd een toename van het cerebrale watergehalte en Na+ 
gehalte gevonden; de K+ concentratie in het weefsel was 
niet veranderd; het weefsel ATP-gehalte was ook vermin
derd. Toevoeging van ATP kon het effect van dinitrofenol 
te niet doen (Heulen 19 67) . De werking van dinitrofenol zou 
berusten op een ontkoppeling van de oxydatieve fosforyle
ring, waardoor ondanks het voortgaan van de glycolyse geen 
ATP ontstaat; het gevolg is eveneens uitval van de K+ -Na+ 
pomp door energiegebrek. 

Vergiftiging van ratten met cyaanwaterstofgas in de in
ademingslucht veroorzaakte vacuolaire degeneratie van de 
witte stof van het corpus callosum; volgens sommigen als 
oedeem te beschouwen. illtrastructureel bleken de vacuolen 
te bestaan uit sterk gezwollen zenuwaxonen (Hirano 1 9 67) ; 
de grijze stof was minder vulnerabel. 

Een geliefd experimenteel model van cytotoxisch hersen
oedeem, dat dus vooral wordt gekenmerkt door intracel
lulaire wateropname, is het hersenoedeem door intoxicatie 
met organische tinverbindingen , onder ander triethyltin 
(TET) . Er ontstaat hersenoedeem met alle macroscopische 
kenmerken van dien en met toename van het watergehalte 
(Reed 19 64) . De bloed-hersenbarrière was niet gestoord 
(Torack 1 9 60) voor trypaanblauw of voor 14 C-sucrose uit 
het bloed (Reed 1 9 64) . Compartimentsanalyse van de cere
brale opname- curven van intraveneus toegediend 24 Na + en 
36cl- wees op afname van de extracellulaire ruimte (snel
le compartiment) ten gunste van de intracellulaire (lang
zame compartiment) . Histologisch zag men losmazigheid 
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van de witte stof structuur met verwijding van perivascu
laire ruimten en zwelling van gliacellen (Torack 1 9 60 ) .  De 
vacuolen waren over het algemeen niet kleurbaar met de 
gebruikelijke kleurmethoden in tegenstelling tot de vacuolen 
bij vasogeen hersenoedeem (Kalsbeck 1 9 63) . Ook leken de 
vacuolen bij tinoedeem gelocaliseerd ter plaatse van de 
myelinescheden. 

Electronenoptisch werd 1) sterke zwelling gezien van de 
perivasculaire glia-uitlopers , de extracellulaire ruimten 
leken niet veranderd (Torack 1 960) . Enzymhistochemisch 
werd een verminderde ATP- ase activiteit gevonden in deze 
perivasculaire glia (Torack 1 9 6 4, Ebels 1 965) .  2) Verder 
werden electronenmicroscopisch spleten gezien tussen de 
lamellen van de myelinescheden (Hirano 1 9 68) .  Deze spleten 
waren electronenoptisch leeg en hoewel behorend tot de ex
tracellulaire ruimte, wisselden ze er niet vrijelijk mee uit, 
daar mieriksperoxydase vanuit de extracellulaire ruimten 
er niet kon binnendringen. Toch leek het oedeemvocht van 
extracellulaire samenstelling te zijn (Aleu 1 9 63 ) .  Over de 
pathogenese wordt verm oed, dat tin zoals nikkel een rem 
mend effect zou hebben op de Na+ - K+ afhankelijke ATP-ase 
(Torack 1 9 64) .  

I. 1 3 . OSMOTISCH HERSENOEDEEM 

Waterintoxicatie met verlaging van de osmolariteit van plas
ma en extracellulair vocht blijkt aanleiding te kunnen geven 
tot hersenoedeem . Klinisch komt het voor bij excessief 
watergebruik en gelijktijdige toediening van antidiuretisch 
hormoon; aanvulling van met transpiratie verloren water en 
zout door het drinken van water alleen of bij toedienen van 
zoutarme infusen. Experimenteel kan het worden teweegge
bracht door proefdieren overmatig water te drinken te geven 
of gedestilleerd water te infunderen, al of niet met toe
diening van pitressine . 

Er treedt een macroscopisch waarneembare zwelling op 
van de hersenen (Weed 1 9 1 9) ten koste van liquorvolume 
en totaal vaatvolume (Rosomoff 19 63) ,  en een toename van 
het watergehalte van het hersenweefsel ( Stern 1 959,  1 964, 
Wender 1968 ,  Gerschenfeld 1 959) .  Het Na+ , K+ en ei- ge
halte van het weefsel is daarbij volgens sommige auteurs 
gedaald (Stern 1 968,  Van Harreveld 1 96 6) .  volgens andere 
(Wender 1 9 68 ,  Herschkowitz 1 965)  het Na+ gestegen, en 
het K+ en Cl- gedaald. 
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Ultrastructureel werd in de cortex zwelling gezien van 
de perivasculaire glia (Luse 1 960) , in de witte stof zwel
ling van astrocyten en vergroting van extracellulaire ruim
ten (Wasterlain 1 9 68 ) .  

Pathogenetisch kan het oedeem worden begrepen als een 
osmotische waterverplaatsing vanuit het hypo-osmolaire 
plasma naar het cerebrum; de veranderingen van het weef
selelectrolytgehalte zouden dan toeges chreven kunnen wor
den aan een verdunning van het weefselvocht, al of niet 
met netto verlies naar de bloedbaan (Van Harreveld 1 9 66) .  
De stijging van het weefsellactaat en pyruvaatgehalte zou 
echter een aanwijzing zijn, dat de energiestofwisseling is 
verschoven in de richting van een toegenomen anaerobe 
glycolyse (Herschkowitz 1 9 6 5) .  In vitro werd bij incubatie 
van hersenplakjes in hypotone oplossingen sterke zwelling 
van het weefsel gevonden; de toename van de niet- sucro
seruimte wees op een expansie van het intracellulaire com
partiment, terwijl er ook K+ door het weefsel uit het in
cubatiemedium bleek te worden opgenomen (Pappius 1 965 ) .  

Osmotisch hersenoedeem kan ook optreden door een te 
snel doorgevoerde hemodialyse,  zowel bij pa tienten ( Szegedy 
1966 ,  Scheitlin 1 962 ,  Maher 1 965 ,  Dossetör 1 9 6 5) als bij 
proefdieren (Pappius 1 9 67 b ) met een langer bestaande ure
mie. Door de intensieve dialyse treedt een sterke daling 
op van het bloedureumgehalte, terwijl het ureumgehalte van 
het centrale zenuwstelsel ten gevolge vm de bloed-hersen
barrière de snelle daling van het bloedureumgehalte niet 
kan volgen; het resultaat is een toenemende ureumgradient 
tussen hersenweefsel en bloed, die een osmotische water
verplaatsing van het bloed naar het hersenweefsel uitlokt. 
Bij het tot stand komen van het syndroom zouden verder 
PH -veranderingen en ionenverplaatsingen nog een rol spelen. 

Osmotisch hersenoedeem kan ook ontstaan door een te 
snelle verlaging van het bloedsuikergehalte bij honden met 
een niet-acidotische hyperglykemie. Deze zou in het her
senweefsel een ophoping induceren van sorbitol en fructose, 
die beide de bloed-hersenbarrière slecht passeren. De os
molariteit van het hersenweefsel kan derhalve de snelle 
daling van de plasma-osmolariteit niet volgen en de ont
stane gradient geeft ook weer aanleiding tot een osmotische 
waterverplaatsing naar het cerebrum (Clements 1 9 68, Mac
cario 19 69) . Tijdens de behandeling van het acidotische 
diabetische coma is verschillende malen hersenoedeem 
waargenomen, nadat het bloedsuikergehalte weer was ge
normaliseerd. De oorzaak hiervan is niet duidelijk, het 
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genoemde m echanisme zou een rol kunnen hebben gespeeld, 
echter kunnen ook langdurige cerebrale asfyxie,  verschui
vingen van het � -ion tussen intra- en extracellulaire 
ruimte en belangrijke veranderingen van de PH van bete
kenis zijn. 

I. 1 4. HET EFFECT VAN DE THERAPIE OP DE DIVERSE TYPEN HERSENOEDEEM 

De therapie ( casu quo profylaxe) van hersenoedeem om
vat: a) het gebruik van dehydrerende agentia, b)  voorbe
handeling m et glucocorticosteroiden, c) chirurgische de
compressie, d) hypothermie. 

Zoals in Hoofdstuk II van dit proefschrift aangetoond zal 
worden, is bij de therapie van vasogene hersenoedemen met 
dehydrerende middelen een kortdurend of onvoldoend de
hydrerend effect te verwachten door de snelle penetratie 
van het middel in het oedemateuze gebied met gestoorde 
barrièrefunctie , waardoor de osmotische gradient met het 
bloed, die door een intacte barrièrewerking wordt gehand
haafd, spoedig opgeheven is . 

Daarentegen biedt deze therapie bij de andere vormen 
van hersenoedeem betere perspectieven. Voor de osmotische 
hersenoedemen is dehydrerende therapie de causale behan
deling. Bij het posthemodialyse- syndroom kan een verbete
ring worden bereikt met ureurn (Dossetor 19 65) of hyper
tone glucose .  Bij waterintoxicatie geeft een hypertoon zout
infuus goede resultaten. 

Ook bij het anoxische oedeem door carotisonderbinding 
en verstikking in een stikstofatmosfeer verkreeg Spector 
( 1 9 6 1 ) door de toediening van urovert®* een significante 
daling van de mortaliteit van de proefdieren, terwijl ook 
de toename van het hersenwatergehalte in de ischernische 
hemisfeer significant kleiner was . Ook bij het oedeem door 
triethyltinsulfaat kon met urovert® een duidelijke dehydratie 
van het oedemateuze weefsel worden verkregen (Levy 1 9 65) . 

Zoals in Hoofdstuk lil behandeld zal worden, hebben 
glucocorticosteroiden een gunstig effect wat betreft het 
verminderen van het oedeem, dat tot het vasogene type be
hoort (Klatzo 19 67 ) ,  wat klinisch, histologisch en experi
menteel is aangetoond. Daarentegen lijken corticosteroïden 
klinisch (Dyken 1 9 56) en in het dierexperiment {Plum 19 63)  

• een 30"/�oplossing van ureum en 100/o-oplossing van invertsuiker; zonder invertsuiker zou de 
geconcentreerde ureumoplosstng btJ tntraveneus gebrutk aanleidLOg geven tot hemolyse (Javtd 
1956) . 
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geen effect te hebben op de mortaliteit van vaatafsluitingen 
in het cerebrum. 

Chirurgische decompressie heeft bij massaal posttrauma
tisch hersenoedeem weinig resultaat; door de sterk ver
hoogde intracranHHe druk prolabeert het cerebrum spoedig 
door de decompressie-opening, die erdoor verstopt raakt, 
waarna verder uitwijken van het cerebrum onmogelijk wordt. 
Slechts bij chronische oedemen van geringe graad (pseudo
tumor cerebri) kan met chirurgische decompressie een ver
betering worden bereikt met teruggang van stuwingspapil
len en behoud van gezichtsvermogen. Decompressie door 
weglaten van de botlap kan levensreddend zijn bij het post
operatieve oedeem, dat zich ontwikkelt na operaties van 
inoperabele int racerebrale tumoren. 

Hypothermie blijkt proefdieren te kunnen beschermen 
tegen koudeoedeem , getuige de daling van de mortaliteit 
(Shulman 1959 ) ,  en de verminderde exsudatie van water 
en RISA in het oedemateuze weefsel (Clasen 1 9 68) . Ook 
bij proefdieren met anoxisch hersenoedeem was er  door 
voorafgaande hypothermie een minder ernstig oedeem waar 
te nemen (P rusiner 1 9 68) . Bij patienten met intracranHHe 
drukverhoging verdwenen bij hypothermie de plateau-waves 
(Lundberg 19 60 ) ,  een teken van verhoogde intracraniêle 
druk. 
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Hoofdstuk 11 





DE PENETRATIE VAN 14C - UREUM EN 3H-WATER IN HET 
RATTECEREBRUM MET KOUDE-OEDEEM 

Il. 1 .  INLEIDING 

De klinische betekenis van hersenoedeem ligt vooral in de 
e raan inherente t oename van het hersenvolume, en bij gesloten 
schedel, in de erdoor veroorzaakte stijging van de intracrani�le 
druk met eventuele massaverschuivingen en inklemming. In de 
ope ratieve situatie heeft de hersenzwelling onder andere tot gevolg 
een bemoeilijking van de operatieve toegang tot dieper gelegen 
structuren ( z oals de hypofyse, een sacculair aneurysma of een 
gezwel) , een beperking van de beschikbare ruimte voor chirurgisch 
manipule ren, en het optreden van diffuse, moeilijk te stelpen 
bloedingen door veneuze stuwing in het oedemateuze gebied, terwijl 
het sluiten van de dura ook moeilijkheden kan opleveren. 

De vermindering van de hersenzwelling, die bereikt kan worden 
met behulp van wateronttrekkende middelen, betekent derhalve 
een winst, al wordt het aan het oedeem ten grondslag liggende 
proces er niet direct door beïnvloed .  Bijvoorbeeld kan bij een 
dreigende inklemming het geven van urovert® of rnannitol enige 
respijt geven, nodig voor het voorbereiden van de operatie . Ook 
kan tijdens een operatie, het geven van deze middelen de hersen
zwelling z o  doen afnemen, dat een sterk gespannen dura kan wor
den geopend z onder het onderliggende cerebrum te beschadigen, 
of dat dieper gelegen structuren kunnen worden bereikt z onder dat 
voorliggende hersengedeelten gereseceerd hoeven te worden*. 

Als wateronttrekkend agens wordt vaak gebruik gemaakt van 
urovert®. Het gebruik van geconcentreerde oplossingen ter ver
mindering van de intracraniMe druk stamt van Weed ( 1 91 9) ;  een 
geconcentreerde ureumoplossing werd het eerst toegepast door 
Fremont- Smith ( 1 927)  en opnieuw ingevoerd door Javid ( 1 956 , 1 958 
en 1 95 9) .  In vele gevallen kon daardoor een daling van de intra
cranHHe druk en een klinische verbetering worden bereikt. Er 
waren echter ook een aantal patienten, die niet of onvoldoende 
verbeterden op de toediening van urovert, zoals in sommige ge
vallen van posttraumatisch oedeem bij ernstige contusio cerebri. 
Ter illustratie dient het volgende geval: 

• In onze kliniek wordt dit echter alleen als ultimum refugium gebruikt, aangezien met 
corticosteroidenvoorbehandeling, beademen tijdens de operatie, eventueel liquordrainage via 
lumbaalpunctie, en hypothermie, over het algemeen een redelijke hoeveelheid ruimte voor 
het chirurgisch manipuleren kan worden verkregen. 
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Een 36 jarige vrouw was op de mtddag van 29-12-1964 na een val achterover op het ijs 
bij het schaatsen direct bewusteloos geworden. Bij opname vond men: coma en onrust, pro
natie- en flexiebewegingen van de armen, puptllen links 3 mm reagerend, rechts 5 mm 
ilchtstiJf; reflexen levendtg symmetrisch, VZR beiderziJds indtfferent. Schedelfoto' s : fractuur 
rechts temporooccipltaal. Boorgaten rechts temporaal en occipitaal: bij openen van de dura 
prolabeerde onder spanning verweekt cerebrum naar buiten; door verwtjderen van het ge
contusionneerde hersenweefsel werd een ruime subtemporale decompressie bereikt. Post
operatief waren beide puptiJen 3 mm goed reagerend, patient bleef ovengens comateus, 
braakte en had strekkrampen; tenste 120 mm Hg (alleen systohsch}, pols 64/min. De volgende 
ochtend (30 ·12-1964) was de rechter pupil tets groter d an de Imker, met tragere reactie; 
armen spastisch Ln flexte, benen in extensie, lage peesreflexen, beiderztjds Babinski. In 
fundo mauge stuwing met bloedtngen. TenSLe 150 mm Hg, pols 60/min. B loedureum 23, 6  
mg'/o. ' s  Middags 15 uur trad inklemming op met wijde hebtstijve pupillen, tensie 120 mm Hg, 
pols 60/mm. Patient kreeg 260 mi urovert, waarop de pupillen vernauwden en weer reageerden, 
hoewel de rechter groter bleef d an de linker, tensie 120 mm Hg, pols 120/min. Middernacht 
('31-12-1964) waren betde pupillen wederom wijd en Jichtstijf, waarop 150 ml urovert werd ge
geven. 31-12-1964 om 8. 45 uur waren beide puptllen 3 mm, de rechter beter reagerend d an de 
linker, tensie 130 mm Hg, pols 60/mm, strekkrampen op piJnpnkkels; bloedureum 86, 2 mg'/o. 
Om 9. 30 uur rechter puptl 6 mm, linker 4 mm, betde lichtstiJf. Na  125 ml urovert vernauwden 
en reageerden de puptllen weer, pols 84/mm, tensie 130 mm Hg, ademhaling 24/mtn. Om 15. 15 
uur pupillen wiJd, lichtstiJf en vervormd, ademmlstand, vlekkerige roodheid van het gelaat. Na  
250 mi  urovert verbeterde de toestand. Reëxplorane rechts temporaal toonde verweekt hersen
weefsel dat de temporale decompreSSie geheel had opgevuld en ook door de trepanatie opening 
naar buiten prolabeerde; opnieuw werd subtemporaal een decompressie verricht door verwijderen 
van het oedemateuze weefsel. Postoperatief reageerden de pupillen weer, tensie 120 mm Hg, 
pols 100/min, ademhahng 40/mtn. In de avond 22 uur trad opnleuw beiderzijds pupilstijfheid 
op, behandeld met 125 mi  urovert, in de ochtend ( 1-1-1965) om 4 uur wederom, waarop 250 
mi urovert werd gegeven. Btj re!!xploratie bleek de subtemporale holte weer geheel gevuld te 
ztjn metoedemateus cerebrum; dit werd opnieuw verwtjderd. Po stoperatief reageerde de rechter 
puptl, pols 120/min, tenste llO mm Hg, ademhahng 44/min, temperatuur 39, 4°C. B loed
ureum 142 mg'lo. Op 2-1-1965 om 5 uur werd bij pupilstijfheid nogmaals 125 ml urovert ge
geven; biJ de tnklemmwg om 14 uur niet meer . Op 3-1-1965 om 0 uur overleed patiente. Bij 
de obductie werd gevonden: vergroot hart, veneuze stuwing in alle organen, bloedingen in milt, 
meren, maag en blaas; longoedeem, locale longatelectasen, purulente bronchitis. De schedel 
vertoonde een temporoocctpitaal verlopende basisfractuur, de dur a was gespannen, het cerebrum 
woog 1430 g en vertoonde een oedemateus droog oppervlak met kleine en samengeperste sulci, 
er waren hier en d aar subdurale bloed plekken; er was een uitgesproken inklemming van de uncus 
en van de cerebellaire tonsillen. Op de doorsneden was een enorme contusie te zien vooral 
rechts temporaal en hnks frontaal, uitgebreide malacie in een groot deel van het verzorgings
gebted van de arreria cerebn medta; in de rechter cerebrale hemtsfeer was er enorm oedeem 
waardoor de mediane structuren sterk verdrongen waren en er nog maar weinig over was van de 
bij 3 operaties verrichte temporale decompressie. 

Het weer optreden van een intracrani�le drukverhoging na een 
aanvankelijke daling van de intracrani�le druk ( Langfitt 1 96 1 ,  
Nash 1 96 5, Einspruch 1 96 5) staat bekend als het reboundfenomeen 
( door Javid ( 1 964) betwist) .  Het verschijnsel werd ook gevonden 
na de " toediening van urovert of andere wateronttrekkende op
lossingen ( zoals van mannitol) aan katten met experimenteel 
koude- oedeem (Beks 1 96 5 a , 1 96 7 3) .  
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Het is zeer waarschijnlijk, dat de drukverlagende werking van 
urovert berust op osmotische wateronttrekking aan herse nweefsel, 
als gevolg van het door de uroverttoediening ontstane verschil 
in ureumconcentratie tussen weefse l en bloed. Bij honden was 
er t uur na een  urovertinfuus een daling van de liquordruk in 
de cistema magna te zien; bepaling van de intracrani�le com
partimenten toonde op dat moment een afname van het herse n
watervolume ten  gunste van de liquor- en  vaatcompartime nten; 
6 uren na het urovertinfuus herkregen de c ompartimenten hun 
normale verdeling om, 12 tot 18 uur na het infuus , met de stijging 
van de liquordruk ( rebound effect) een omkering van de ver
houdingen te vertonen in de zin van een toe name van het hersen
water-volume ten koste van liquor- e n  v.aatvolume (Rosomoff 
1 962 ) . Bij ratte n  ging de liquordrukdaling (maximaal 15 minuten) 
na uroverttoediening gepaard met een  daling van het hersen
watergehalte ( maximaal 1 uur erna) . (Reed 1 96 2 ) .  Na urovert
toediening bij cavia ' s  werd een verhoging van de p lasma- en  
herse n-weefselosmolariteit gevonden, benevens een daling van het 
hersenwatergehalte ( Stern 1 96 4) . Een significante daling van het 
hersenwatergehalte na urovert werd gevonden bij jonge katten 
( Bradbury 1 96 2} ,  bij konijnen (Kleeman 1 96 2) en honden (Gold
stein 1 964) . De bevindingen omtrent de weefselelectrolytgehalten 
na dehydratie waren tegenstrijdig, er  werd een stijging van Na+ 
en K+ gevonden (Bradbury 1 96 2 ,  Stern 1 964,  Goldstein 1 96 4) of 
van K+ allee n  (Pappius 1 96 5) of er werd geen  verandering gezie n 
(Clasen 1 957 ,  1 96 5 a) .  De meningen over de vraag, of er  met het 
water ook electrolyten  aan het herse nweefsel werden onttrokken, 
waren dan ook verdeeld. 

Electronenmicroscopisch werd in cortexbiopten, afgenome n 
tijdens operaties ,  een schrompeling gezien van de gliace l-uit
lopers na dehydratie door urovert of rnannitol (Struck 1 964) . 

Ureum heeft echter het vermogen, s ne l  in de weefsels door te 
dringen; bij honden werd 30 minuten na een ureuminfuus reeds 
95o/o van het eindvolume van verde ling in het lichaam bereikt 
( Schloerb 1 96 0) .  De penetratie in hersenweefsel was echter wat 
minder sne l; na ureum-infusen  volgde steeds de stijging van het 
hersen- en liquor-ureumgehalte wat vertraagd op de stijging van 
het bloedureumgehalte (Riser 1 938, Reed 1 96 2 ,  Kleeman 1 96 2 ,  
Bradbury 1 96 2 ) ,  ook bij patienten (Beks 1 96 5b ) .  Bij het optreden 
van het posthemodialyse syndroom bij patienten met een chronische 
uremie kwam de daling van het liquor-ureumgehalte ook later 
dan de daling van het bloedureum door de dialyse ( Scheitlin 1 96 2 ) .  

Van reeds in hersenweefsel  binnengedrongen ureum b lijkt de 
verde ling over de verschillende hersengebiede n overeen  te kome n 
met de verdeling van water (m. a . w .  het watergehalte) in de he-
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trokken hersengebieden (Coxon 1 957 ,  Schoolar 1 96 0) ,  als gevolg 
van de grote wateroplosbaarheid van ureum en de kleine af
metingen, alsmede de neutrale lading van het ureum-molecule 
( Pappenheimer 1 95 3, Mayer 1 959) . 

Men z ou kunnen verwachten, dat het verschil in ureumconcen
tratie tussen weefsel en bloed spoedig opgeheven z ou zijn door 
de snelle penetratie van ureum in hersenweefsel (Kleeman 1 96 2 ,  
Crone 1 96 5 b) en  dat daardoor weinig gelegenheid zou  bestaan 
voor de osmotische wateronttrekking, indien water niet nog sneller 
z ou passeren (volgens Bering ( 1 95 2 )  werd binnen 1 minuut in 
cortex cerebri de eindverdeling van 2H-water bereikt) . 

De weliswaar snelle, maar in vergelijking met andere weefsels 
toch vertraagde penetratie van ureum in hersenweefsel zou opgevat 
kunnen worden als een barrière-effect, analoog met hetzelfde 
verschijnsel, dat men als een aspect van de barrière-werking 
ten aanzien van andere stoffen kan waarnemen. 

Z oals bekend, werd in hersengebieden met vasogeen hersen
oedeem als uiting van de gestoorde barrière- functie een ver
hoogde passage gevonden van diverse stoffen, die door een in
tacte bloed-hersenbarrière worden tegengehouden. Bovendien kon 
in gebieden met koude- oedeem geen duidelijke dehydratie worden 
gevonden na de toediening van urovert (Clasen 1 957 ,  1 96 5 3, 
Pappius 1 96 5) . Het is mogelijk, dat dit berust op het snelle 
penetreren van ureum in de gebieden met beschadigde barrière, 
waardoor het concentratie-verschil met bloed nog eerder dan 
normaliter opgeheven wordt .  

Daartoe werd nagegaan de  penetratie van 14C- ureum en 3H-water 
in het cerebrum van ratten met koude- oedeem, benevens het e f
fect van urovert erop. 

Eigen onderzoek. 

II , 2 ,  MATERIAAL EN METHODE: 

I. Histologisch onderzoek van de lesie 

2 0  albino ratten van gemiddeld 1 5 0  g lichaamsgewicht werden 
met ether in narcose gebracht .  Via een huidlapje werd een boor
gat van 5 mm doorsnede gemaakt in de schedel, links naast de 
sagittaalnaad en direct achter de coronairnaad. Door het boor
gat werd een staaf koolzuursneeuw gedurende 1 minuut op de dura 
gehouden, waarna de huidlap over het boorgat werd gesloten. De 
ratten werden op intervallen van ! , 1 ,  2 en 4 uur na de koeling 
afgemaakt. Een half uur voor het opofferen werd 1 ml lo/o Evan' s  
blue oplossing in de staartvene gespoten ter markering van de 
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koude-lesie . De ratten werden afgemaakt door hartleverperfusie 
met 5 0  ml 2% formolheparine onder narcose .  De schedel werd 
geopend , het cerebrum uitgenomen en gefixeerd in formol . Na 
inbedding in paraffine werden er coupes van gemaakt,  die ge 
kleurd werden met hematoxyline -eosine , PTA H  (fosforwolfram
zuur hematoxyline  volgens Mallory) en PAS {perjoodzuur-Schiff) . 

II. Autoradiografisch onderzoek van de plas ma-exsudatie door 
middel van RISA ( 131J-radioactief joodserumalbumine). 

4· ratten van gemiddeld 1 5  0 g lichaamsgewicht werden met 
ether in narcose gebracht . Via een huidlapje w erd een boorgat 
van 5 mm doorsnede in de schedel gemaakt, links naast de sagit 
taalnaad en direct achter de coronairnaad . Door het boorgat werd 
een staaf koolzuursneeuw gedurende 1 minuut op de dura ge 
houden , waarna de huidlap over het boorgat werd gesloten . In 
de staartvene w erd t ml RISA ( 1 0 microcurie / ml) ingespoten . 
De ratten werden op intervallen van 2 en 4 uur na de koeling 
afgemaakt . Het cerebrum werd uitgenomen, in formaline ge
fixeerd en ter hoogte van de lesie in frontale plakjes gesneden 
van 1 mm dikte .  Deze werden op Kodak no-screen films gelegd 
en bewaard in een vochtige atmosfeer. Na een belichtingstijd van 
24 dagen werden de films ontwikkeld. De autoradiogrammen wer 
den vergeleken met gewone foto 's  van de hersenplakje s .  

lil . Onderzoek van de 3 H -water e n  14 C -ureum opname .  

80  albino-ratten van gemiddeld 1 5 0  g lichaamsgewicht werden 
met ether in narcose gebracht . Via lumbotomie werden beide 
nieren uitgeschakeld door onderbinding van de vaatsteeL Via een 
huidlap op de schedel w erd links naast de sagittaalnaad en direct 
achter de coronairnaad een boorgat van 5 mm gemaakt, waar 
doorheen de dura op de linker parietale cortex gedurende 1 minuut 
werd gekoeld met een staafje koolzuursneeuw; de huidlap werd 
teruggeplaats t .  

In de staartvene werd ingespoten: in  proefserie AJ ml fysiolo
gische zoutoplossing bevattend 40 microcurie/mi 14C -ureum en 
1 6 0  microcurie /mi 3 H -water. In proefserie B werd ingespoten t 
ml urovert , waarin 4 0  microcurie/mi 14C -ureum en 1 6 0  micro
curie/mi 3 H -water . Op intervallen van i min, t min, 1 min, 
4 min, 1 5  min en 1 20 min werden de ratten afgemaakt door 
decapitatie .  Bloed uit de doorgesneden halsvaten werd opgevangen 
in gehepariniseerde buisjes . De schedel werd linkszijdig geopend 
en de linker hemisfeer uitgenomen na van de meningen te zijn 
ontdaan. In een met waterdamp verzadigd aquarium werden onder 
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een loupe uit de corticale koude- lesie 2 monsters ( CL )  genomen, 
evenzo uit de onderliggende witte stof ( WL ) .  Dan werd ook de 
R. hemisfeer uit de schedel gehaald, en ook hiervan werden 2 
monsters genomen uit de c ortex (CR )  en uit de witte stof ( WR ) .  
Uit de nekspieren werden eveneens 2 monsters (S) genomen. 
Van het bloed werd plasma afgecentrifugeerd, Een monster van 
het plasma werd gebruikt voor de bepaling van 14C- ureum en 
3 H-water activiteit, het andere voor de bepaling van het water
gehalte . Evenzo werd er van de cortex, witte stof en spiermon
sters er een gebruikt voor watergehalte-bepaling en de ander 
voor meting van de radioactiviteit . 

A . Bepaling van het watergehalte: 

De afgenomen weefselmonsters werden onmiddellijk gewogen op 
een Cahn-balans,  eveneens in een met waterdamp verzadigde om
geving. Het gewicht van de monsters bedroeg 2 0  - 4 0  mg. Ze 
werden in een oven gedroogd bij een temperatuur van 80°C .  op 
de eerste dag en dan 3 dagen bij 1 1 0°C.  Ze werden in geslo
ten potjes bewaard (vanwege hun hygroscopische eigenschappen) 
en opnieuw gewogen op de Cahn-balans . Percentage drooggewicht 

droog gewicht I vers gewicht) x 1 00%. 
Percentage water = 1 00% - percentage droog gewicht. 

B .  Meting van de 14C- en 3H- activiteit: 

Na afname werden de weefselstukjes onmiddellijk gewogen op 
de Cahn-balans (eveneens in met waterdamp verzadigde omgeving) , 
en gedeponeerd in een telpotje met 0, 5 ml Nuclear Chicago Solub
ilizer (NCS) .  opgewarmd tot 6 0 °C ,  totdat het weefsel was opge
lost . Vervolgens werd toegevoegd 1 0  ml tolueen scintillator met 
5 g 2 .  5- difenyloxazol ( PPO) en 0, 05 ml 2 .  2- fenyleenbis (5 - fenyl
oxazol) ( PO POP) per liter tolueen en tenslotte geteld in een Liquid 
Scintillation Counter (Mark I, Nuclear Chicago) . De quench- cor
rectie werd bepaald met behulp van de externe standaardmethode 
en 2 quench- reeksen met bekende 14 C- en 3H- activiteit . Uit de tel
ling en wegingen van de monsters werd het aantal desintegraties 
per minuut ( dpm) verkregen en uitgerekend per g weefselwater, 
Van de plasma monsters werd 0, 1 ml gebruikt voor de telling. 

De weefsel 14C- ureum en 3H-water activiteit werd uitgedrukt 
als (dpm per gram weefsel water I dpm per ml plasma water) x 
1 00%. 

Statistiek. 

Uit de verschillende bepalingen op een bepaald tijdstip werd het 
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r:xi 
gemiddelde berekend volgens x t  = -- (waarin x t  = de gemiddelde 

n 
waarde op tijdstip t; r:x i = de som van de waarden van n be
palingen op tijdstip t) . De spreiding om het gemiddelde Lnet 
95% betrouwbaarheid werd berekend volgens Stuctent ' s  t-test : 

, /L:(x . - x) 2 
x = x ± t V 1 

(waarin x = de gemiddelde waarde van n 
n(n - 1 )  

metingen op tijdstip t ;  n = het aantal metingen; x i = de waarde van 
de i- de meting; t = Student 1 s t- factor met (n- 1 )  vrijheidsgraden 
en een waarschijnlijkheid van 95%) . 

Een vergelijking van de waarden van de controle- hemisfeer 
met die van de geledeerde hemisfeer van dezelfde serie, en van 
de waarden van serie A met die van serie B gebeurde met be
hulp van Wilcoxan's  matched-pairs signed- ranks test, met a = 
0, 01 (Alle uitspraken over verschillen tussen de gemeten waarden 
werden gebaseerd op een overschrijdingskans van p < 1 %) • 

Il. 3. RESULTATEN 

I. Histologische aspecten 

De links parietaal gelegen corticale koude- lesie toonde zich 
als een hype remische blauwgekleurde plek van 4 - 6 mm door
snede. De linker hemisfeer was meestal gezwollen. Op de door
snede nam de lesie meestal de gehele dikte van de c ortex in 
beslag. Micros c opisch zag men in de meningen hyperemie en 
leucocytaire exsudatie . In de c ortex bestonden de veranderingen 
uit hyperemie en bloedingen, geen leucocytaire infilt ratie . De 
oppervlakkige corticale lagen leken mee r  te zijn aangedaan dan 
de diepere.  Verder zag men spongiositeit van het weefsel en 
een met de tijd tot celnec rose voortschrijdende celdegeneratie; 
4 uren na de koeling was er  algehele destructie van het weefsel. 
Subpiaal was er een z one, die zich in de PAS- c oupes sterker 
kleurde dan het normale weefsel. Exsudaat, zoals zo duidelijk 
werd gezien in de PAS- en PTAH- coupes bij het koude oedeem 
van de kat (Go 1 96 7) .  werd hier echter niet waargenomen. De 
witte stof toonde in de vroegere stadia geen veranderingen; na 
2 uren zag men spongiositeit van de witte stof en pyknose van 
de oligodendrogliakernen. Duidelijk exsudaat werd in de witte 
stof evenmin gezien. 
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II . De exsudatie van RISA volgens autoradiografie: 

Op de autoradiogrammen werd sterke activiteit gezien in de 
corticale lesie en in een strook cortex eromheen. Verder werd 
activiteit gezien in de witte stof onder de koude-lesie met enige 
uitbreiding lateraal- en mediaalwaarts . Het patroon van uitbreiding 
2 uren na de koeling was hetzelfde als dat van 4 uren na de 
koeling. In het overige cerebrum werd geen radioactiviteit gezien. 
Flauwe activiteit aan de omtrek van de doorsnede kon worden 
toegeschreven aan residuaal RISA in de meningeale bloedvaten 
{ Fig. 1 ) .  

Fig. 1: 131]-RISA autoradiogram (boven) vergeleken met foto van het hersenplakje (onder ) ;  
het toont de exsudatie van het radio-actieve albumine i n  de geledeerde cortex e n  d e  
verspreiding van het exsudaat i n  de eronder liggende witte stof. 

III . Het watergehalte en de 14 C- ureum en 3 H -water opname: 

Serie A: proefdieren, die 14 C- ureum en 3H-water in fysiologisch 
z out kregen toegediend. 

a.  De controle hemisfeer toonde een constant watergehalte tijdens 
het verloop van het experiment, met gemiddelde waarden van 
82o/o voor c ortex en 76% voor witte stof (Tabel 1 ,  fig. 2a  en 
2b, CL en WL ) .  
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met iets hogere waarden voor cortex dan voor witte stof 
(tl * - 145 min voor cortex en tt - 1 50 min voor witte stof. 
Zie tabel 2 en fig. 3a en 3b) . 
De 3 H -water penetratie in de controle hemisfeer was snel 
ten opzichte van die in spierweefsel; en bedroeg 1 00% binnen 
� minuut, met gelijke waarden voor cortex en witte stof 
(ti < 1 / 8  min. Zie tabel 3 en fig. 4a en 4b) .  

b .  De geledeerde cortex toonde een stijgend watergehalte; de 
stijging was sneller in de eerste 15 minuten na de koeling. 
In de onderliggende witte stof nam het watergehalte ook toe, 
hoewel niet het snelle vroege verloop tonend van de corticale 
lesie . Na 1 2 0  minuten was het drooggewichtspercentage even
veel (met 4%) afgenomen voor cortex en witte stof (Zie Tabel 
1 en fig. 2a en 2b, CR  en WR ) .  
De 14 C -ureum opname door de geledeerde cortex was zeer 
snel, n. l. -1 00% binnen 4 minuten, met t i cortex ,...., 1 minuut. 
De passage in de oedemateuze witte stof was iets langzamer, 
n. 1. 34% in 4 minuten, met ti � 2 5  minuten voor witte stof 
( Zie Tabel 2 en fig. 3a en 3b) .  
De penetratie van 3 H -water in het beschadigde weefsel was 
weliswaar snel, maar was toch in het begin trager dan in de 
controlehemisfeer (ti - � min. voor cortex en ti - 3/ 1S  min 
voor witte stof. Zie Tabel 3 en fig. 4a en 4b) .  

Serie B :  proefdieren, die 14C - ureum en 3H-water in urovert 
kregen toegediend. 

a.  Het watergehalte van de controlehemisfeer toonde geen signi
ficante verschillen met serie A .  (Tabel 1 ,  en fig. 5a en 5b) . 
De 14C -ureum opname door de cortex en de witte stof van de 
onbeschadigde z ij de was niet anders dan in serie A ( met 
ti "' 1 30 min voor cortex en ti � 140 min voor witte stof) , 
behalve op i min, waar de opname door de witte stof in 
serie B hoger was dan in serie A ( Zie Tabel 2, fig. Sa en 
Sb) . 
De 3 H -water passage in de controle cortex en witte stof was 
even snel als in serie A (t i cortex ,.., 1 / 8  min; t i witte stof 
,.., 1 / 8  min. Zie Tabel 3, fig. 7a  en 7b) . 

b .  De geledeerde hemisfeer toonde dezelfde toename van water
gehalte als in serie A, z owel in cortex als in witte stof ( Zie 
Tabel 1 en fig. 5a en 5b) . 
De penetratie van 14C -ureum in het oedemateuze weefsel ver
schilde niet van serie A (ti c ortex rJ 1 min; ti witte stof ,..., 
1 5  min. Zie Tabel 2 en fig. S a  en Sb) . 
De opname van 3 H -water door de geledeerde hemisfeer was 

• ti is de tijd in minuten benodigd om een opname van 5a>,i. te bereiken. 
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als bij serie A, n. l.  in het begin trager dan de opname in 
de controle hemisfeer (t t cortex "' i min, t 1  witte stof "' 
3/ 16 min. Z ie Tabel 3 en fig. 7a  en 7b) . 
Plasma: zowel in serie A als in serie B vertoonden de 14C - ureum 
en 3 H-water activiteit een snelle daling in de eerste 4 minuten, 
gevolgd door een langzamer aflopende curve. In serie B was 
de 14C- ureum activiteit lager dan in serie A op i min en t 
min, terwijl de 3 H-water activiteit lager was op t min. Zie 
Tabel 4 en fig. ! Oa en l Ob) . 

Skeletspier: in beide series A en B waren de 14C- ureum en 
3H-water opname niet verschillend, behalve op t min als zowel 
de 14C en 3H opname hoger waren in serie B .  Het watergehalte 
was ook op alle tijdstippen hetzelfde . De 14C- ureum penetratie 
was heel snel, ti - 3 min. { Fig. 8) . De 3H-water opname was 
minder vlug dan in hersenweefsel, t t ,..., t min. { Fig. 9) . 

Il. 4 .  DISCUSSIE E N  CONCLUSIES 

De corticale koude-lesie door locale koeling met koolzuur
sneeuw werd gevolgd door een reproduceerbaar oedeem, zich 
uitend in de toename van het watergehalte, zowel in cortex als 
in witte stof. Histologisch besloeg de lesie de gehele dikte van 
de cortex; de witte stof bleef onveranderd tot 2 uren na de 
koeling, waarna spongiositeit van de witte stof werd gezien. Te 
oordelen naar het watergehalte, echter, was de ontwikkeling van 
oedeem aantoonbaar z odra de lesie was gemaakt. Autoradiogra
fisch kon exsudatie van het gemerkte albumine worden gezien 
ter plaatse van de corticale lesie met uitbreiding van het exsudaat 
in de onderliggende witte stof. 

Een duidelijk dehydrerend effect van urovert kon niet worden 
aangetoond z owel in de controle als in de geledeerde hemisfeer, 
daar er geen significant verschil in watergehalte was tussen de 
2 proefseries . Evenmin was er dehydratie aantoonbaar in spier
weefsel. Het is mogelijk, dat het wateronttrekkende effect pas 
duidelijk wordt als meer urovert aan de proefdieren wordt toe
gediend. De dosis van 1 mg/ g lichaamsgewicht werd gekozen als 
die, gebruikelijk in de kliniek. De wijze van toediening {het in
eens geven van de gehele dosis) z ou ook van belang kunnen zijn 
in dit opzicht. Anderen ( Bradbury { 1 96 2) ;  Rosomoff { 1 96 2 ) ;  Reed 
( 1 96 2 ) ,  Levy ( 1 96 5), Stern ( 1 96 4) ,  Goldstein U 964) hebben met 
een hogere dosering (vari�rend van 1, 5 tot 6 mg/ g lichaamsge
wicht) urovert een duidelijke dehydratie van het weefsel kunnen 
bewerkstelligen.  
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De langzamere opname van 14C- ureum door het ongedeerde her 
senweefsel in vergelijking met de opname door spierweefsel, 
wijst op het bestaan van een bloed- hersenbarrière, die de pas
sage van ureum in het intacte cerebrum belemmert . Aan de ge
ledeerde zijde was de passage van 14C- ureum in de oedema
teuze cortex en witte stof bijna momentaan ( 1 OOo/o in 4 minuten) , 
in overeenstemming met de uitval van de barrière . 
De momentane opname van 3H-water door het intacte en door 
het geledeerde hersenweefsel wijst op het ontbreken van een 
barrière voor water. 

De tragere passage van 3 H-water in het geledeerde hersenweefsel 
z ou verklaard kunnen worden door een afgenomen doorbloeding. 
Experimenteel opgewekt hersenoedeem bleek een locale vasopara
lyse teweeg te brengen, waardoor de doorbloeding in het oedema
teuze gebied sterk afhankelijk werd van de bloeddruk en de locale 
weefseldruk ( Palleske 1 96 8 ,  Langfitt 1 96 8 ) ;  terwijl locale com
pressie van het cerebrum, een toestand die goed denkbaar is bij 
zich ontwikkelend oedeem, een afgenomen doorbloeding veroor
zaakte (Broek 1 96 8) .  In dit opzicht maakt de afwezigheid van een 
barrière voor water het mogelijk, dat de afgenomen doorbloeding 
in het geledeerde weefsel zich weerspiegelt in een tragere water
uitwisseling. (Men denke ook aan de meting van de cerebale 
doorbloeding met behulp van de radioactieve edelgassen 133Xe 
en 85Kr of van 14C- antipyrine, stoffen die eveneens door de 
barrière zeer vlot worden doorgelaten) . Dat de verminderde 
bloeddoorstroming z ich niet manifesteert in de waarden van de 
14C - ureum opname door het beschadigde weefsel, kan worden 
verklaard door de overspoeling van de lesie met 14C - ureum 
tengevolge van de barrière-beschadiging voor ureum, waardoor 
een eventueel effect van een afgenomen doorbloeding verduisterd 
wordt . 

De toename van het watergehalte in het geledeerde weefsel, 
die de ontwikkeling van het oedeem weerspiegelt, vindt in een 
langz amer tempo plaats dan de 3 H-water opname .  Deze momen
tane water- uitwisseling lijkt dus in geen direct verband te staan 
met de oedeemvorming. De laatste wordt veroorzaakt door een 
veel langzamer proces van waterverplaatsing. Of deze waterver
plaatsing secundair is aan de exsudatie van albumine of elec
trolyten, dan wel door de bloeddruk uit de beschadigde vaten 
wordt geperst, moet nog worden vastgesteld. 

De lagere plasma 14C- ureum activiteit ( op -! en t min) en 
plasma 3H-water activiteit ( op t min) in serie B duidt op een 
verdunning van de plasma activiteit tengevolge van binnenstromen 
van water uit de weefsels onder invloed van urovert in serie B .  

Een hoge re opname van 14C- ureum in serie B werd gevonden 
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in intacte witte stof op i min en in spierweefsel op ! min na 
de toediening van urovert, mogelijk duidt het op een bevordering 
van de ureum- penetratie door de grotere ureum- gradient in serie 
B .  

De gelijke eindwaarden van de 14 C- ureum op;.1ame door cortex 
en witte stof {uitgedrukt per hoeveelheid weefselwater) aan de 
ongedeerde zij de in beide proefseries stemt overeen met de be
vindingen {Schoolar { 1 96 0) ,  C oxon { 1 95 7) ,  dat de verdeling van 
ureum in de weefsels geheel afhangt van hun watergehalte . 

In de oedemateuze hemisfeer, echter, ligt in beide series het 
verloop van de 14 C- ureum opname door de witte stof duidelijk 
achter bij die van de cortex. Dit duidt erop, dat in de oede
mateuze witte stof de bloed-hersenbarrière weinig of niet be
schadigd is { zoals bij het koede- oedeem bij de kat aangetoond 
door Steinwall { 1 96 5 ) ,  en dat het 14C - ureum zich met het oedeem
vocht heeft verplaatst van de c orticale lesie naar de witte stof. 

Tenslotte mag geconcludeerd worden, dat de voorwaarden voor 
dehydratie met urovert alleen bestaan in de intacte hemisfeer, 
hoewel evidente dehydratie hier niet kon worden aangetoond. 

Waarschijnlijk geldt in het algemeen voor de behandeling van 
vasogene hersenoedemen met dehydrerende agentia, dat door de 
penetratie van het dehydrerende agens in het oedemateuze ge
bied met gestoorde barrièrefunctie, een spoedige opheffing van 
de osmotische gradient t . o. v. het bloed, en dus een kortstondig 
dehydrerend effect te verwachten is . 
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Tabel 1. 

Drooggewichtspercentage van de weefselmonsters op verschillende tijdsintervallen na de in-
jeetie (met de spreiding binnen 95"/o betrouwbaatheidsgrenzen) . 

Tijd in 
CL CR minuten 

Serie A 

i 1'1 , 9  :t 0 , 5• 18, 0 :t 0 , 5  
i 11, 'I :t 0 , 6• 17 , 7  :t 0 , 8  
1 17, 4 ± o , s• 17, 8  :t 0, 7 
4 16, 5 :t o , s• 18, 3 :1: 0 , 5  

15 14, 6 :t 1 , 3" 18, 0 :t 1 , 0  
120 13, 4  :t 1 , 00 18, 4 :1: 0, 5 

Serie B 

i 18, 1 :t 1, 2" 17, 8 :t 0, 9 
i 18, 1 ± 0 , 4° 18, 4 :t 0, 6 
1 17, 6  1: 0 , 6" 17, 9 ± 0, 3 

14 16, 4 :t 2 , 00  18, 4  t o·, 7  
15 15, 4  t 1 , 00  18, 4 :t 0 , 5  

120 12, 8 :t 1 , 4° 18, 7 :1: 0, 9 

CL = cortex links (geledeerd) 
CR ., cortex rechts (ongeledeerd) 
W L = witte stof links (geledeerd) 
WR = witte stof rechts (ongeledeerd) 

• skeletspier 

WL WR 

23, 0 :t 1, 5 24, 0  t 0, 5 
23, 4 :t 0 , 7  23, 6 :t 1, 0 
21, 9 ± 2, 2 23, 0 1: 1, 3 
23, 8 :t 0 , 5  24, 5  :t 0, 3 
22, 6 :1: 1 , 6  24, 0  :1: 0, 6 
20, 2  :t 1 , 2  24, 7  :t 0, 9 

24,4 :t 1 , 0  24, 1 :1: 1, 2 
24, 1 ± 0 , 8 24, 4  :t 0, 5 
22, 7 ± 1, 1 23, 6 1: 1, 0 
23, 7 ± 2, 1 25, 3  :t 1 , 5  
22, 9 :t 0 , 8 24, 5  :t 0, 7 
19, 6 ± 2, 2 24, 0  :t 1, 6 

22, 6  1: 0 , 5  
21, 9 :t 0 , 1  
22, 3 ± 0 , 1  
22, 7  :t 0 , 8 
22, 8 :t 0, 3 
22, 4  1: 0 , 4  

22, 9 :1: 0 , 4  
22, 7 ± 0, 6 
22, 3 ± 0 , 7  
22, 7 ± 1. � 
23, 3 :1: 0 , 4  
22, 9 :1: 1 , 4  

� proefdieren, die 14c-ureum e n  13H-water kregen toegediend i n  fysiologisch zout. 
Serie B: 14C-ureum en 3H-water toegediend in urovert®. 
De met O) aangegeven w aatden in serie B zijn significant verschillend van overeenkomstige 
waatden in serie A met een overschrijdingskans van p < 0, 01. 
De met 0) aangegeven waatden van de geledeerde hemisfeer in beide series zijn significant 
verschillend van overeenkomstige waatden van de intacte hemisfeer met een overschrijdings
kans van p < O, 01. 
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Tabel 2. 

De 14c •. ureumopname op allerlei tijdsintervallen na de injectie, uitgedrukt als 
14 C dpm/g weefselwater 
.,....--.;_......;;. _____ X 100o/o 14c dpm/ml plasmawater 

met de spreiding binnen 95"/o betrouwbaarheidsgrenzen. 

Tijd in 
minuten 

Serie A 

4 21 t 5 
t 23 ± 8 
1 47 t. 15 
4 96 ± 11 
15 104 ± 18 
120 95 ± 15 

Serie B 

4 24 ± 3 
t 34 t. 13 
1 53 ± 12 
4 64 ± 7 
15 108 "! 12 
120 89 ± 19 

CL "' cortex links (geledeerd) 
CR • cortex rechts ( ongeledeerd) 
WL • witte stof links (geledeerd) 

4 ±  1 
4 ± 1 
5 "! 1 
9 ± 1 

13 + 4 
42 "t 6 

5 ± 1 
4 "! 1 
5 t ·1 
8 ± 1 

15 :!: 1 
46 ± 8 

W R • witte stof rechts (ongeledeerd) 
"' skeletspier 

6 ± 1 3 ± 1 
8 ± 3 3 t. 1 

13 "! 4 4 "! 1 
34 ± 5 7 ± 2 
47 ! 17 11 + 4 
63 + 8 41 + 6 

7 "! 1 4 t 10 
8 + 2 4 + 1 

13 :!: 6 4 + 1 
21 + 4 7 + 1 
50 + 15 13 t 2 
72 :!: 13 52 + 7 

s 

9 ± 3 
13 ± 3 
29 ."! 8 
58 ± 9 
78 t 10 
93 t 8 

17 :!: 11 
23 :!: 40 
31 ± 5 
62 + 11 
94 ±. 7 

100 ± 17 

�: proefdieren, die 14c-ureum en 13H-water kre_gen toegediend in fysiologisch zout. 
�: 14c-ureum en 3H-water toegediend in urovert® . 
De met 0) aangegeven waarden in serie B zijn significant verschillend van overeenkomstige 
waarden in serie A met een overschrijdingskans van p ...: 0, 01. 
De met •) aangegeven w aarden van de geledeerde hemisfeer in beide series zijn significant 
verschillend van overeenkomstige waarden van de intacte hemisfeer met een overschrijdings
kans van p < 0, 01. 

50 



Tabel a. 

De 
a

H-wateropname op allerlei tijdsintervallen na de injectie, uitgedrukt als 
a 

H dpm/ml weefselwater 

aH dpm/ml plasmawater 
x 

lOOO/o 
(met de spreiding binnen 95"/o beuouwbaarheidsgrenzen) , 

Tijd in 
minuten 

Serie A 

i 5a ± 14. 
t 60 ± 21. 
1 86 :!: 1z-
4 102 ± 7• 
15 10a ± 31 
120 86 :!: 11 

Serie B 

i 58 :!: 2s-

! 66 ! 15. 
1 90 ± 14. 
4 8a :!: 15. 
15 102 ± a 
120 92 ± 13 

CL • cortex links (geledeerd) 
CR • cortex rechts (ongeledeerd) 
W L ., witte stof links (geledeerd) 

99 ± 21 
105 ± 18 

96 '!: 8 
99 ± 12 
6a ± 66 
65 ± 28 

102 :!: 27 
ll1 ± 40 

89 ± 21 
94 ± 6 
95 ± 4 
90 ± 5 

WR ., witte stof rechts (ongeledeerd) 
S ., skeletspier 

70 ± 1s- 96 ! 20 
72 ! 1D- 89 ! 26 
92 ± 25. 10a '!: 46 

100 ! 1D- 102 ± 16 
77 ± a1 76 ± 19 
82 ± 15 86 :!: 14 

68 :!: 1B- 89 :!: 19 
9a :!: 1B- 109 :!: 2a 
98 :!: 24· 109 ± 16 

100 ! 5• 95 :!: 8 
101 :!: 3 92 ± 13 

96 ± 16 95 ± 12 

s 

22 ± 10 
20 :!: 4 
52 :!: 16 
76 ! 22 
75 :!: 45 
94 :!: 4 

ao ± 1 
54 :!: 10° 

64 ± 14 
91 :!: 12 

102 ± 7 
97 ± 12 

Serie A :  Proefdieren, die 14C-ureum en 13H-w ater kregen toegediend i n  fysiologisch zout, 
�: 14c-ureum en aH-water toegediend in urovert®. 
De met 0) aangegeven waarden in serie B zijn significant verschillend van overeenkomstige 
waarden in serie A met een overschrijdingskans van p < 0, 01. 
De met •) aangegeven waarden van de geledeerde hemisfeer in beide series zijn significant 
verschillend van overeenkomstige waarden van de intacte hemisfeer met een overschrijdings
kans van p < 0, 01.  
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Tabel 4. 

De 14c-ureum activiteit van plasma op allerlei tijdsintervallen na de injectie, uitgedrukt 
in 14c dpm/ml. plasmawater ( met de spreiding binnen 95% betrouwbaarheidsgrenzen) . 

Tijd ln minuten Serie A Serie B 

! 2155 ± 206 1614 ! 167° 

! 1762 ! 127 1264 t 17SO 
1 1155 ! 175 962 t 51 
4 635 ± 55 683 ± 108 
15 484 t 50 498 t 12 
120 449 ! 29 445 ! 72 

De 3H-w ater activiteit van plasma op allerlei tijdsintervallen na de injectie, uitgedrukt in 
3H water dpm/ml plasmawater ( met de spreiding binnen 95"/o betrouwbaarheidsgrenzen) . 

Tijd in minuten 

* 
! 
1 
4 
15 
120 

Serie A 

2929 ± 664 
2694 t 386 
1599 ± 275 
1540 ± 375 
1420 ± 681 
1260 :!: 46 

2102 ! 661 
1811 ± 367° 

1335 ! 180 
1345 :!: 211 
1188 :!: 64 
1125 :!: 105 

Serie A :  proefdieren, die 14c-ureum en 3H-water kregen toegediend in fysiologisch zout . 
Serie B: l4c-ureum en 3H-water toegediend in urovert®. 
De met 0) aangegeven waarden in serie B zijn significant verschillend van overeenkomstige 
waarden in serie A m er een overschrijdmgskans van p < 0, 01.  
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Fig. 2a en 2b: Het drooggewichtpercentage van witte stof aan de geledeerde zijde (WIJ en 
de intacte zijde (WR) ; van coneX aan de geledeerde zijde (Cl) en de in
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m de onderste tot 4 mmuten (detail). De venicale urepen geven de spretdmg aan 
bmnen 9� betrouwbaarheldtgrenzen. 

lOO t 

.. 

i . ..  
i-

' 
T 

- - - - - - - - - - --�- - - - - - - -1 
.... �--------

r t / : t 1 I 
1! 
l 

I 

i •rr--r-----------------".-. 
:f 9.100 % 
% 

l ""  .. 
l oo  
i 
;r ... 

,. 

SorioA Wc . ...... ..,._ _ ..., 

.;_. -- - ----
-4- - . 

�------+ 
- 

... 
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Fig. 4a: De 3H-water opname door de geledeerde cortex (CL) en de intacte conex (CR) bij 

proefserie A. uitgezet tegen de tijd, tot 120 minuten (bovenste curve) , en in detail 
tot 4 minuten (onderste curve). De venkale strepen geven de speetding aan binnen 
9� beuouwbaarheid•grenzen. 
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Fig. 4b: De 3H-wa[er opname door de wttte stof aan de geledeerde zijde (\\"L) en de mucte 
zijde ( h'R) bij proefscne A, ongezet tegen de tiJd, tot 1:0 mmoten (bovenste curve) 
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de intacte ztjde (WR) en van conex aan de geledeerde z ljde (CL) en de in
tacte zijde (CR) bij proefserie 8, uitgezet tegen de tt)d, in Hg. 5a tot 120 
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Fig. 7a: De aH-water opname door de geledeerde conex (CtJ en de intacte cortex (CR) biJ 
proefserie B. uitgezet tegen de tijd tot 120 minuten (bovenste curve) . in detail tot 
4 minuten (ondente curve) . De venlcale strepen geven de spre1d1ng aan binnen 9� 
betrouwbaarheidsgrenzen. 
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Fig. 7b: De aH-water opname door de witte S[of aan de geledeerde kant (WL) en de intacte 
kant (WR) bij proefserie 81 uitgezet tegen de tiJd. 10 de bovenste curve tot 120 
mmuten, in de onderste tot 4 minuten (detail) . De verticale strepen geven de 
spreiding aan bmnen 95% betrouwbaarheidsgrenzen. 
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de ujd tot 120 minuten (bovenste curve) en tot 4 minuten (oodecsce curYe) . Oe 
vcrucale urepen geven de spreiding aan binnen 997o beuouwbaarheidsgrenzen. 

Fig. 9: De 3H-water opname door skeleupicrweefsel bij proefserie A �n 8, uitgezet tegen 
de tijd tot 120 minuten (bovenste curve) en tOl 4 minuten (onderste curve) . Oe 
verticale suepea geven de spreidlog aan binnen 95IJ, betrouwbaarheidsgrenzen. 
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serie A en B, uitgezet tegen de tijd tot 120 minuten. 
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HET EFFECT VAN CORTISON OP HET KOUDE-OEDEEM VAN 
HET RATTECEREBRUM 

lil. 1 .  INLEIDING 

Naast de behandeling van hersenoedeem met wateronttrekkende 
middelen zoals urovert®, is de behandeling met corticosteroïden 
steeds meer op de voorgrond getreden. De therapie met gluco
corticoste roiden stamt ten dele van de steroidsubstitutietherapie 
bij operaties aan de hypofyse, waarbij opviel het vlotte post
operatieve beloop met nagenoeg ontbreken van de verschijnselen 
van hersenoedeem ( Lippert 1 960) . 

In vergelijkbare series pati�nten, die een temporale lobectomie 
voor epilepsie ondergingen, bleek de met cortison en hydra
cortison behandelde serie na de operatie significant minder neuro
logische afwijkingen te vertonen ( Rasmussen 1 962) .  Een gunstig 
effect van dexamethason werd gezien op postoperatief hersen
oedeem, alsmede op het begeleidende oedeem bij een aantal pa
tiënten met voornamelijk maligne hersentumoren, blijkens de 
ve rbetering van de klachten van intracranHHe drukverhoging, het 
minder promineren van de dec ompressie of het afnemen van de 
vaatverplaatsingen op het angiogram (Galicich 1 961 ) .  Aan de 
gunstige beïnvloeding van het begeleidende hersenoedeem werd 
ook toegeschreven het verbeteren van de klinische symptomato
logie door toediening van glucocorticoiden aan pati�nten met 
metastatische he rsentumoren (Ruderman 1 965) en craniocere
brale ve rwondingen (Sparacio 1 965) . Ook F rench ( 1 964) zag door 
dexamethas on klinisch een verbetering optreden bij patiënten met 
tumoren, postoperatief hersenoedeem of schedelletsels . In de 
biopten van met glucocorticoiden behandelde pati�nten met hersen
tumoren, hersenabscessen en intracerebrale hematomen kon 
electronenmicroscopisch minder hersenoedeem worden waarge
nomen dan bij vergelijkbare niet-behandelde pati�nten; de waar
genomen vermindering van het oedeem zou ook correleren met 
de klinische verbete ring ( Long 1 966b ) .  Bij encefalomalacie�n door 
thrombose of embolie werd door Russek ( 1 955)  een klinische 
verbete ring gezien bij 2 1  van 35 pati�nten na behandeling met 
cortison (in een dosering van maximaal 300 mg per dag, dalend 
in de loop van 3 weken) . Dyken ( 1 956) kon echter bij dergelijke 
pati�nten met hetzelfde cortis onbehandelingsschema geen betere 
resultaten vinden dan bij een vergelijkbare groep, die een placebo 
had gekregen. Ook Carte r  ( 1 964) vond geen gunstig effect van 
cortison bij encefalomalacie�n. 
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Bij experimenteel hersenoedeem, teweeggebracht door bloot
stelling van het cerebrum aan de lucht, werd reeds door Prados 
( 1 945) door toediening van bijnierschors- en hypofysevoorkwab
extracten een vermindering gezien van de hersenzwelling, als
mede van de uitval van de bloed-he rsenbarrière en van de be
geleidende electroencefalografische afwijkingen.  In een soort
gelijke proefopstelling werden deze bevindingen door Grenen 
( 1 947) bevestigd. 

Niet alle experimentele onderzoekingen echter wezen op een 
gunstig effect van corticosteroïden op hersenoedeem in het al
gemeen. Ratten met hersenoedeem door carotisonderbinding en 
anoxie hadden na behandeling met dexamethason zelfs een hogere 
mortaliteit dan zonder, terwijl de stijging van het water- en 
electrolytgehalte in het geinfarceerde weefsel onveranderd was 
ten opzichte van niet-behandelde proefdieren (Plum 1 96 3 b ) .  Pred
nisolon bleek geen effect te hebben op de mortaliteit van konijnen 
met een koudelesie ( Raimondi 1 959) ;  evenmin op het water- en 
electrolytgehalte van het oedemateuze gebied bij apen met een 
koudelesie (Clasen 1 96 5b ) .  Bij katten met hersenoedeem door 
operatief trauma of door een koudelesie werden na cortis on
toediening geen veranderingen gezien in het water- en electrolyt
gehalte van het oedemateuze gebied (Pappius 1 96 3) .  In een re
c ·nter serie proeven vond Pappius ( 1 96 9) echter wel een ver-

inde ring van de hoeveelheid oedeemvocht gemeten aan de ge
wichtstoename van de geledeerde hemisfeer en van de RISA- ex
sudatie in de lesie bij koude- oedeem na behandeling van de katten 
met dexamethason; een verandering van het water- en electrolyt
gehalte in de lesie werd echter nog steeds niet gezien, waaruit 
werd geconcludeerd, dat de werking van het dexamethason vooral 
berustte op een beperking van de oedeemuitbreiding. De ondoel
matigheid van cortisontoediening bij katten bleek s amen te hangen 
met het uitblijven van een stijging van het bloedcortisongehalte 
na intraperitoneale cortisontoediening. De albumine- exsudatie, 
z oals die bepaald kon worden met b ehulp van 131 J- RISA leek een 
goede parameter voor het hersenoedeem. Zoals bekend, wordt 
vasogeen hersenoedeem gekenmerkt door een barrière- afbraak 
met uittreding van water, electrolyten en plasma- albumine in 
het oedemateuze gebied, terwijl het zeer waarschijnlijk is, dat 
z oals bij andere processen van waterophoping, de waterver
plaatsingen bij hersenoedeem ook secundair zijn aan eiwit- of 
electrolytverplaatsingen. Een beperking van de oedeemuitbreiding 
als gevolg van behandeling met dexamethason werd ook gevonden 
bij het opmeten van de uitbreiding van de RISA- exsudatie op 
autoradiogrammen bij katten met een hittelesie ( Rovit 1968) . 

Het beeld van pseudotumor cerebri vindt men in een aantal 
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gevallen van langdurige steroidtherapie; vaak zou een vermindering 
van de dosering of een wijziging van het preparaat de aanleiding 
zijn tot de klachten (Walker 1 964) . Het volgende geval uit de 
neurologische kliniek is in dit opzicht interessant : 

Een 55-jarige man, die reeds 3 jaren m et prednisolon in een orale dosering van 15 mg per 
dag werd behandeld voor een chronische aspecifieke respiratoire aandoening klaagde sinds een half 
jaar toenemend over hoofdpijn en de laatste tijd ook over slechter zien; 3 weken tevoren zou de 
rechter hand tijdelijk wat minder krachtig zijn geweest. Vanwege de klachten werd de pred 
nisolonmedicatie verm inderd tot 10 mg per dag. Bij opname werd gevonden: helder bewust 
zijn, doch een geringe mate van bradyfrenie. In fundo stuwingspapillen met een prom inentie 
van 3 dioptrieën rechts en 2 d ioptrieën links. Gezichtsvelden normaal begrensd , m et flink 
vergrote blinde vlekken, visus beiderzijds 6/6. Oogbewegingen intact. Hemihypesthesie rechts. 
Motoriek en reflexen normaal. Proef van Romberg positief met valneiging naar links achter. 
Tensie 120/BO, pols 60/min. Bloed -electrolyten normaal. A rteriële bloedgaswaarden: Püz : 
56 - 68 mm Hg, Pc o2 : 49 - 53 mm Hg, PH : 7 , 36 - 7 , 40 ,  Hb02 : 86 - 92'\'o. Electra
encefalogram: goede achtergrondactiviteit m et links wat meer theta -activiteit .  Echoencefalo
gram: symm etrisch. S cintiencefalogram onopvallend. Linkszijdig carotisangiogram: geen af
wijkingen. Pneumoencefalogram: geen luchtvulling van de ventrikels , ventriculografie ge
weigerd. De lumbale liquordruk leek wel verhoogd. Het verdere beloop over 2 jaren was 
wisselend met m eerdere of m indere klachten van hoofdpijn en stuwing in fundo. De pred 
nisclanmedicatie was intussen geleidelijk verminderd tot 2! mg per dag. 

Over het aangrijpingspunt. van het glucocorticoideffect is nog 
weinig bekend. Een algemeen antiflogistisch effect van cortison 
bleek uit de verminderde ontstekingsreactie zowel in het eere
brum als in de bovenliggende huid bij cavia' s  met steekver
wondingen (Foley 1 95 3, O rtiz- Galvan 1 95 5 ) . C ortison was ook 
in staat, de reactieve zwelling van vaatendotheel op histamine 
tegen te gaan (Zweifach 1 96 1 ) ,  evenals de zwelling van in isotone 
glucoseoplossing geincubeerde weefselstukjes, die vooral na adre
naleetamie uitgesproken was (Elliott 1 952) . Het antiflogistische 
effect van cortison zou ook kunnen berusten op het vermogen om 
lysosomenmembranen te stabiliseren ( bij permeabel worden van de 
membranen zouden uit de lysosomen proteolytische enzymen vrij
komen, die een rol zouden spelen bij ontstekingsprocessen) (Weiss
mann 1 96 4, Allison 1 96 7 ) . 

Naast de bestaande methoden ter bepaling van de grootte van 
het exsudaat (directe radioactiviteitsbepaling van weefselmonsters 
( Pappius 1 96 9) ,  of opmeting van de exsudaatuitbreiding op auto
radiogrammen (Rovit 1 96 8 ) ,  leek het ons interessant om na te 
gaan, in welke mate de scintigrafische methode ( met haar be
kende klinische toepassingen) het exsudatieproces van 99m Tc-al
bumine kon weergeven, en ook in hoeverre een door cortison
voorbehandeling eventueel bedongen vermindering van het oedeem 
erdoor tot uiting kon komen. 

Eigen onderzoek 
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III. 2 , REGISTRATIE VAN DE ALBUMINE-EXSUDATIE IN DE KOUDELESIE MET BEHULP 
VAN 99mTc -ALBUMINE 

A .  Materiaal en methode 

Bij 1 1  ratten van gemiddeld 1 5 0  g lichaamsgewicht werd onder 
urethaan- narc ose, via een huidlapje een boorgat van 5 mm door
snede gemaakt in de schedel, links naast de sagittaalnaad en direct 
achter de coronairnaad. Er werd ongeveer 1 5 0  microcurie 99m Tc
albumine in de staartvene ingespoten, en de staart dubbel ge
ligeerd, opdat eventueel naast de vena gespoten 99m Tc- albumine 
niet later nog zou worden geres orbeerd en de 99m Tc- albumine
bloedspiegel zou verstoren. Bij een aantal ratten werd ook t ml 
1% Evan' s blue oplossing in de staartvene geinjiceerd. 

Voor de meting van de radioactiviteit werd gebruik gemaakt 
van 2 scintillatiedetectoren. Direct boven het boorgat werd in
gesteld de collimatoropening van een decteetor met een collima
tor van 5 mm doorsnede {de schedeldetector) . De andere de
tector met een collimator van 15 mm diameter werd onder het 
proefdier opgesteld en gericht op de hartstreek van het dier 
{hartdetector) als referentiedetector. De tellingen werden ge
registreerd als functie van de tijd in het geheugen van een 400-
kanaalsanalysator, waarbij de meettijd per kanaal meestal 5, 
soms 1 minuut bedroeg. De resultaten werden vastgelegd op 
ponsband en met behulp van de TR4 Telefunken rekenmachine 
van het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen ge
corrigeerd voor het radioactieve verval en het nul- effect {ge
registreerd voordat op het proefdier werd ingesteld) . Nadat 
enige tijd de blanco- activiteit van het proefdier was geregistreerd, 
werd de schedeldetector opzij geschoven en werd met een staafje 
koolzuursneeuw gedurende 1 minuut door het boorgat op de dura 
van de linker parietale c ortex van het proefdier gekoeld. On
middellijk daarna werd de schedeldetector weer op het boorgat 
ingesteld en de meting voortgezet .  De ratten werden na be
eindiging van de proef afgemaakt door decapitatie . Het cerebrum 
werd uitgenomen en gefixeerd in methylalcohol. Ter hoogte van 
de lesie werden frontale plakjes van 1 mm dikte gesneden; deze 
werden tussen Mylar polyesterfolie {dikte 0, 015 mm) gelegd en 
geklemd tussen Kodak no- screen tandfilmpjes.  De volgende dag 
werden de filmpjes ontwikkeld en het autoradiogram vergeleken 
met het weefselplakje .  Bij 1 rat werd na decapitatie bloed op
gevangen; hiervan werd serum afgecentrifugeerd, en de 99mTc
activiteit na electraforese op het electroferogram gelocaliseerd. 

Teneinde de invloed van cerebrale doorbloedingsveranderingen 
{met name vasodilatatie en vas oconstrictie, zoals bekend op te 
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F1g. 11:  de geregistreerde curven van de 99mTc-albumine activiteit, gemeten door de hart
detector (boven) en door de schedeldetector (onder) gedurende 118 minuten. 
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wekken door hypercapDie respectievelijk hypocapnie) op de ge
meten schedelactiviteit na te gaan, werden 2 ratten via een 
tracheastoma geintubeerd en aangesloten op een hiervoor aange
past kinderbeademingsset volgens Jackson- Rees met ventiel en 
ballon. Door middel hiervan werden z owel voor de koeling als 
respectievelijk 15 min en 30 min erna, de beide ratten afwis
selend gedurende perioden van 5 minuten beademd met zuivere 
zuurstof (ter opwekking van hypocapnie) of met een mengsel van 
zuurstof en 1 0% C02 (ter opwekking van hypercapnie) met tus
senvoeging van perioden van spontane ademhaling, eveneens van 
5 minuten. De meettijden van de activiteit bedroegen 1 minuut. 
Tijdens het beademen met zuurstof vertoonden de ratten spoedig 
een apneu, tijdens de beademing met koolzuur een hyperneu. 

III. 2B.  Resultaten 

a. De achtergrondactiviteit (nul- effect) van de schedeldetector 
bedroeg gemiddeld ...... 2 00 pulsen�' I 5 min, en van de hartdetector 
gemiddeld - 240 pulsen/ 5 min. 

b. De blanco-activiteit . door de schedeldetector na injectie, 
boven het boorgat voor de koeling gemeten, bedroeg gemiddeld 
-4300 pulsen/ 5 min (vari�rend van 2700 - 7200 pulsen/ 5 min). 
Waar de activiteit langer werd geregistreerd zonder dat er ge
koeld werd, was ze ongeveer c onstant binnen fluctuaties van 
2% ( 1 00 pulsen/5 min) ; een progressieve daling van 0 - 4% 
per uur vertonend. Ook met de hartdetector werd een daling 
gemeten van gemiddeld 1 3% (varierend van 2 - 19%) per uur. 

c. Onmiddellijk na de koeling werd een stijging van de activiteit 
gezien: de oedeem-activiteit. De stijging verliep zeer steil 
in de eerste 1 0  min, daarna langzamer, en na - 12 0 minwerd 
over het algemeen geen toename meer gezien ( zie fig. l l) .  
De statistische fluctuaties van de meetpunten op deze curve 
waren eveneens ongeveer 1 00 pulsen/ 5 min. De oedeem- ac
tiviteit bedroeg bijvoorbeeld op 6 0 minuten na de koeling ge
middeld ...... 6 1 00 pulsen/ 5 min; de activiteitstoename ten op
zichte van de blanco- activiteit was dan gemiddeld ...... 1800 
pulsen/ 5 min. 

d. Bij de beademingaproeven werd waargenomen, dat zowel voor 
als na de koeling tijdens het beademen met koolzuurgas 5 
maal een stijging van de activiteit boven de schedel optrad, 
en 1 maal een daling . Tijdens het beademen met zuivere 
zuurstof werd 3 maal een daling van de schedelactiviteit ge
zien, 1 maal een stijging, 1 maal onveranderde en 2 maal 

• pulsen = counts (Engels) . 
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wisselende activiteit . De activiteitsveranderingen bedroegen 
maximaal 300 pulsen/ 5 min voor de koeling . 

Fig. 12: Autoradiogram van de exsudatie van 99mTc-albumine . in de koude lesie (onder) 
vergeleken met een foto van het hersenplakje (boven) . 

e .  De autoradiogrammen van de hersenplakjes  vertoonden een 
zwarting ter plaatse van de koudelesie, soms met uitbreiding 
in de onderliggende witte stof over enige afstand lateraal
en mediaalwaarts, in overeenstemming met de exsudatie van 
Evan' s blue in de lesie . In het overige gebied van de hersen
doorsneden werd geen zwarting gezien ( zie fig. 1 2 ,  op de foto
afdrukken is de "zwarting" als wit afgedrukt) . 

f. In het electroferogram van het afgenomen bloed ( lÎ uur na 
injectie) werd 98o/o van de 99m Tc- activiteit van het bloed in 
de albuminefractie teruggevonden. 
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III. 2 C .  Discussie 

De geregistreerde blanco- activiteit omvat de activiteit van het 
99m Tc- albumine, dat zich bevindt in de bloedvaten van de weef
sels onder de schedelcollimator, dus de activiteit in de vaten 
van het lesiegebied ( V1 )  en van de vaten in de weefsels onder 
het lesiegebied ( Vb )  (en oorspronkelijk ook nog de achtergrond
activiteit . wat echter reeds in mindering is gebracht bij de ver
werking door de rekenmachine) .  

Na het toebrengen van de koudelesie is e r  een toename van de ge
registree rde activiteit :  de oedeemactiviteit . De activiteitstoename 
ten opzichte van de blanco-activiteit geeft de radioactiviteit van 
het uitgetreden 

'
.l9m Tc- albumine in de koudelesie weer. De radio

activiteit van het exsudaat is daarbij niet alleen afhankelijk van 
de hoeveelheid uitgetreden 99mTc- albumine (Ex ) ,  maar ook van 
het gehalte aan 9Hm Tc- albumine, dat in de vaten van het lesie
gebied circuleert (V1 ) .  Deze is E.'P.n (weliswaar onbekende) frac
tie van de blanco- activiteit, zodat er wel el:!n verband van de 
activiteitstoename met de blanco- activiteit te verwachten is . 
Het zou echter onjuist zijn, om de activiteitstoename uit te 
drukken als een percentage van de blanco- activiteit, daar dit 
quotient niet invariant hoeft te zijn vanwege de onbekendheid met 
de grootte van V1 • De verschillende geregistreerde activiteiten 
boven de schedel kan men in-hun samenhang als volgt uitdrukken 
( zie fig. 1 3) . 

Ftg. 13:  Opstelling van de schedeldetector bon�n de koude 1.:-;�e . 
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At = activiteitsteename i n  de  lesie 
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waarbij : 

A b Vl + V b 
Ao At + A b 
A t f{E x  . VI ) 

A b  = blanco- activiteit ; A0 = oedeemactiviteit; A t = activiteits
teename in de les ie; V 1 = activiteit in vaten van het lesiegebied; 
V b = activiteit in vaten buiten het lesiegebied; Ex = hoeveelheid 
exsudaat . 

De fluctuaties van de blanc o- activiteit en van de oedeemactiviteit 
onder de gewone proefomstandigheden ter grootte van - 1 00 pul
sen/ 5 min liggen in dezelfde grootteorde van de te verwachten sta
tistische fluctuaties bij de telling, namelijk ongeveer V4 300 = 6 5  
pulsen/ 5 min voor de blanco- activiteit van .-... 4 300 pulsen/ 5 min, 
en V6 1 00 = 79 pulsen/ 5 min voor de oedeemactiviteit van -.6 1 00 
pulsen/ 5 min. 

Het is echter denkbaar, dat hiernaast de fluctuaties  van de ac
tiviteit berusten op wisselingen in de doorbloeding van de weef
sels onder de schedelcollimator. Door diverse onderzoekers wordt 
de cerebrale doorbloeding inderdaad scintigrafisch gemeten aan 
de activiteit van in de bloedbaan ingebrachte radioactieve albumine
preparaten ( onder ander RISA ( Risberg 1 96 9) , of 99m Tc- albumine
macroaggregaat (Kennady 1 96 9) . 

Tijdens de opzettelijk teweeggebrachte doorbloedingsverande
ringen, met name door het beademen met C02 , dan wel met 
z uivere zuurstof, bedragen de activiteitswisselingen maximaal 
- 300 tot -500 pulsen/ 5 min. De activiteitsteename na de koeling 
(groot gemiddeld - 1800 pulsen/ 5 min op 60 minuten na de koe
ling) gaat tenslotte echter ver uit b oven de grootste fluctuaties,  
die van doorbloedingsveranderingen te verwachten zijn, en kun
nen derhalve aan de exsudatie van het 99m Tc- albumine in de 
koudelesie worden toegeschreven. 

Ten overvloede wordt de uitgetreden 99m Tc- albumine- activi
teit in de koudelesie door de zwarting op de autoradiogrammen 
bevestigd. 

De progressieve daling van de schedelblanco- activiteit en van 
de activiteit gemeten door de hartdetector (na correctie voor 
het radioactieve verval) berust waarschijnlijk op geleidelijke af
braak van het gemerkte albumine en uitscheiding van het Tech
netium. Uit het electroferogram van het na de proef afgenomen 
bloedmonster blijkt echter, dat het 99mTc-albuminecomplex ge
durende de duur van de proef niet in belangrijke mate is gedis
socieerd en dat de gemeten activiteit dus betrekking heeft op het 
albuminecomplex en niet op vrij 99mTc-pertechnetaat . 

De geregistreerde waarden van de hartactiviteit waarborgden 
de juiste uitvoering van de intraveneuze 99m Tc- albuminetoedie-
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ning, daar bij injectie naast de vene en eventueel latere resorp
tie een stijging van de waarden kon worden verwacht. 

III. 3, HET EFFECT VAN CORTISON OP DE 99mTc-ALBUMINE EXSUDATIE IN DE KOUDE

LESIE, GEMETEN AAN DE ACTIVITEITSTOENAME BOVEN DE LES:E 

A .  Materiaal en methode 

Bij 32 ratten van gemiddeld 1 5 0  g lichaamsgewicht werd op de 
in III. 2 .  A beschreven wijze een boorgat gemaakt in de schedel 
en 150  microcurie 99mTc- albumine intraveneus ingespoten; 1 rat 
werd voor de proef afgekeurd wegens het mislukken van de in
jectie, waardoor er 3 1  proefdieren overbleven. Daarvan waren 
er 16 met cortison voorbehandeld door intramusculaire injectie 
van 2, 5 mg/kg lichaamsgewicht c ortisonacetaat op 24, 16 en 6 
uren voor het experiment , De overige 1 5  ratten waren niet voor
behandeld, Ten tijde van de proef was het aan de onderzoekers 
niet bekend welke de voorbehandelde ratten waren; ze kregen 
dit pas te weten nadat de resultaten van de meting waren ver
werkt . 

De blanco- activiteit werd gedurende 1 5  tot 2 0  minuten ( 3  meet
punten) geregistreerd. Dan werd de koudelesie toegebracht . De 
oedeemactiviteit werd gedurende 6 5  tot 7 5  minuten ( 1 3  tot 1 5  
meetpunten) geregistreerd. 
Na het beeindigen van de proef werden de dieren afgemaakt door 
decapitatie . Voor de vergelijking van de resultaten werd gekozen 
de waarde van de blanco- activiteit direct voor de koeling, en 
de waarde van de oedeemactiviteit op 60 minuten na de koeling 
(zie Tabel 5) . 

B .  Resultaten en discussie 

De resultaten zijn samengevat in tabel 5 ,  
Z oals in III. 2 ,  C werd gesteld zal de grootte van de activiteits
toename niet alleen van de hoeveelheid exsudaat in de koude- le
sie afbankelijk zijn, maar mogelijk ook enigzins van de blanco
activiteit . Om na te gaan of deze relatie tussen activiteits-toe
name en blanco- activiteit inderdaad aantoonbaar is, werd de c or
relatie-co!Hficient van Bravais- Pearson bij beide groepen proef
dieren berekend, Het bleek, dat bij de voorbehandelde dieren 
geen significante correlatie bestond tussen de genoemde varia
belen (r = 0, 0 3) ,  terwijl bij de niet-voorbehandelde dieren een 
significant van 0 verschillende correlatie- coêfficient werd gevon
den (r = 0, 54;  p < O, 05) , Derhalve werd voor een vergelijking 

70  



TABEL 5 

Paren Voorbehandelde proefdieren Niet-voorbehandelde proefdieren 

dierno. blanco oedeem activ. dierno. blanco oedeem activ. 
activ"'. activ� toename activ.") activ. o} toename 

1 2136 2719 583 
2 2054 3141 1087 

3 2842 3779 937 16 2846 3870 1024 
11 17 3189 5745 2556 4 3130 4908 1778 

lil 5 3460 4680 1220 14 3430 5029 1599 
IV 6 4524 6371 1847 9 4594 6873 2279 
V 7 3531 4397 866 26 3707 5519 1812 

VI 8 4266 5135 869 21 4066 6582 2516 
vn 31 2999 4335 1336 10 3042 5575 2533 

VIII 11 2965 4137 1172 15 3013 4801 1788 
IX 27 2565 4315 1750 12 2555 3224 6 6 9  
x 19 2713 4048 1335 14 2751 4384 1633 

XI 18 3317 4761 1444 28 3117 4787 1670 
20 2880 5010 2230 
22 3894 6017 2123 
23 3616 4870 1254 
25 3285 4737 1452 
29 2933 4279 1346 

•) direct voor de koeling o) op 60 min. 
Slechts voor de paren II en IX werd in tegenstelling tot de verwachting een hogere ac-
tiviteitstoename gevonden bij het voorbehandelde proefdier. 
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van de activiteitstoename bij voorbehandelde en niet-voorbehan
delde proefdieren uitgegaan van paren dieren met gelijke blanco
activiteit . Daartoe werd, z onder voorkennis van de activiteitstoe
name, uit de groep van 16 voorbehandelde en uit de groep van 
15  niet-voorbehandelde dieren telkens een proefdier gekozen voor 
de vorming van een paar met bij benadering gelijke blanco- ac
tiviteit . Uit het materiaal kwamen 1 1  paren naar voren. Bij ver
gelijking van de activiteitsteename van de leden van elk paar 
bleek, dat bij 9 van de 1 1  paren de activiteitsteename van het 
voorbehandelde proefdier lager was dan van het niet-voorbehan
delde ( zie tabel) . Dit wijst op een significant effect van de cor
tisonvoorbehandeling op een vermindering van de activiteitstee
name als maat voor de hoeveelheid 99m Tc- albumine uitgetreden 
in de lesie, met een overschrijdingskans van p<O, 04 (teken
toets) . 

Hoewel het op het eerste gezicht plausibel leek, om de ac
tiviteitstoename uit te drukken als een percentage van de blanco
activiteit en dan dit quotient bij beide groepen te vergelijken, was 
dit theoretisch niet gerechtvaardigd, daar het quotient niet inva
riant was (zie lil , 2 .  C) . 

C .  Conclusie 

Uit het hier beschreven onde rzoek van de opname van 99mTc
albumine in de koudele sie in vivo is gebleken, dat cortison voor
behandeling een afname veroorzaakte van de albumine- exsudatie. 
Zoals reeds vermeld, behoort eiwitexsudatie, evenals de uittreding 
van electrolyten in de lesie, tot de proces sen die bij het vasogene 
hersenoedeem een belangrijke rol spelen, terwijl de waterver
plaatsing waarschijnlijk secundair is aan deze processen. 
Het effect van de corticosteroïden lijkt echter geen betrekking te 
hebben op het water- en electrolytgehalte van het oedemateuze 
weefsel (Clasen 1 96 5 ,  Pappius 1 96 9) ,  maar op de totale grootte 
van het oedeem (Pappius 1 96 9) ,  en in het bijzonder op de ruim
telijke uitbreiding van het exsudaat (z oals door Rovit ( 1 96 8) aan
getoond met behulp van 131 J- RISA autoradiografie} . 
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S A M E N V A T T I N G  

In het eerste hoofdstuk worden algemene be schouwingen over 
hersenoedeem gegeve n .  Hersenoedeem wordt gedefinieerd als 
een reactieve toename van het watergehalte van he rsenweefsel 
op alle rlei locale en alge mene pathologische proc e s se n .  

Het heeft klinische betekenis als een factor, die d e  intracra 
niële druk verhoogt . De drukstijging treedt op als de compen
satoire capacite it van de andere intracraniële c ompartimenten 
uitgeput is . De d rukve rhoging geeft veneuze stuwing en toene men 
d e  uitval van d e  arteriële autoregulatie in d e  s chedel .  D e  gelocali 
seerde expansie van de hersenmassa leidt tot verschuivingen van 
hersengedeelten, in het bijzonder in de inc isura tentorii en het 
achterhoofd sgat, en tot inkle mming van de h ierin verlopende 
hersenstamstructuren ,  waardoor de in de stam gelocaliseerde 
vitale functie s uitvallen .  Verder heeft hersenoedeem invloed op 
de locale ne rveuze functie en op de locale circulatie in het oe de 
mateuze gebied . Door myeline -be schadiging bij langer bestaan 
van het oedeem kunnen residuele les ie s  ontstaan . 

In de menselijke pathologie kunnen allerle i locale en algemene 
processen met hersenoedeem ge paard gaan . Experimenteel heeft 
men met diverse methoden hersenoedeem kunnen teweegbrengen.  
He t blijkt, dat hersenoedeem onderscheiden kan worden in een 
vas ogeen type met be s chadiging van de bloed -hersenbarriè re , 
een cytotoxisch type d o or stoornis van de celstofwisseling, en 
een o s motisch type bij hypoosmolariteit van het plasma .  De 
bloed -hersenbarrière (c . q . bloed -liquorbarriêre) is  een onder 
s te lde barrière tussen de bloedbaan en het hersenweefsel (c . q . 
liquor) , waard oor allerlei in de bloedbaan ingebrachte stoffen 
de hersenen en de liquor slecht binnendringen in vergelijking met 
andere organe n .  In be paalde gebieden van het cerebrum ontbreekt 
de  bloed -he rsenbarrière . Functioneel lijkt de barrière uit ten
minste twee c o mponenten te zijn samenge steld,  een onderdeel 
dat door de fys ische e igenschappen ervan de penetratie van s toffen 
volgens bepaalde wetmatigheden (afhankelijkheid van molecule 
grootte , lipaid o plosbaarhe id en d is s ociatiegraad ) beheerst, en 
een onderdeel dat berustend op enzymen, voor actief transport 
van voor de stofwisseling belangrijke s toffen verantwoordelijk is . 
Electronenmicrosc opisch blijkt de bloed -hersenbarriè re te be 
rus ten op de bij zondere structuur van het cerebrale capillaire 
e nd otheel;  de bloed -liquorbarriêre op een analoge structuur van 
het !:' pitheel van de plexus chorioideus .  De electronenmicrosc opisch 
waargenomen ger inge afmetingen van de cerebrale extracellulaire 
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ruimte , waarmee het bloed -hersenbarrièrefenomeen in het ver 
leden onder andere i s  verklaard , zouden berusten op een fixatie 
artefact, en te vermijden z ijn door bepaalde voo rzorge n .  E r  
z ij n  vele aanwij z ingen, dat d e  cerebrale extracellulaire ruimte 
communiceert met de liquorruimte , zodat het aannemelijk is ,  
dat de samenstelling van het  cerebrale extracellulaire vocht (van 
betekenis voor de prikkelbaarheid van de gangliëncellen) op die 
van liquor gelij kt .  

Z owel macroscopisch, als lichtmicroscopisch e n  uitrastruc 
tureel is hersenoedeem herkenbaar aan be paalde veranderingen 

in de weefselstruktuur . Op de afbraak van de bloed -hersen
barrière bij allerle i locale cerebrale processen,  die met hersen
oedeem ge paard gaan, berust de  s c intigrafische herkenning van 
deze proces s e n  in de kliniek .  Bioche mische onderzoekingen wijzen 
op een toegenomen anaerobe glycolyse in het oedemateuze weefsel . 
Bij het op verschillende wijzen expe rimenteel opgewe kte vas ogene 
hersenoedeem blijkt er in s amenhang met de barrièrebes chadiging 
e en extravasatie te z ijn van wate r,  ele c trolyten en plasma -eiwit 
ten .  In de cortex cerebri kenmerkt z ich het oedeem vooral 
d oor gliacelzwelling; in de witte stof wordt naast gliacelzwelling in 
het bijzonder s terke uitzett ing van de intercellulaire ruimten ge 
z ie n .  De enzymhistochemische bevindingen komen overeen met de 
waargenomen verhoogde glia -activite it . Pathogenetisch is vas o 
geen hersenoed e e m  het mee s t  verwant met het ontstekingsoede e m  
onder de extracerebrale oedeme n .  H e t  oedee mvocht neigt z ich in 
de witte s tof op te hopen; er zij n  een aantal faktoren aan te wijzen,  
die dit z oude n  kunnen verklare n .  

T o t  h e t  cytotoxische type behoort h e t  asfyktische he rsenoedeem
dat gekenmerkt is door celzwelling en verschuivingen van water ,  
Na+ en Cl- vanuit de  extracellulaire ruimte celinwaarts , en van 
K+ uit de cel naar de extracellulaire ruimte . He t z ou berusten 
op een uitval van de cellulaire Na+-K+ pomp door ene rgiegebrek.  
Tot het cytotoxische type kan ook hersenoedeem d oor organische 
inverbindingen worden gerekend .  

Osmotisch hersenoedeem treedt op wanneer hetzij door ove r 

lading met water ,  hetzij d oor e e n  te snel d oorgevoe rde dialyse 
bij een uremie , het plasma hypoos molair word t ten opzichte 
van hersenweefseL Naast  andere factoren zou he rsenoedeem 
door osmotische waterverplaatsing verantwoordelijk kunnen z ijn 
voor het syndroom, dat s oms optreedt na een snelle verlaging 
van het bloedsuikergehalte bij een acid otische hype rglyke mie . 

Voor de therapie van vas ogene hersenoedemen lijken dehydre 
r ende middelen we inig e ffe c t  te s orteren; daarentegen werkt de 
hydrerende therapie causaal bij het os motis che oedeem Ook bij 

74 



vormen van cytotoxisch oedeem hebben wateronttrekkende stoffen 
een goede werking . Glucocorticosteroiden lijken een gunstige in 
vloed te hebben op vasogeen hersenoedeem. 

Hoofdstuk II handelt over de penetratie van 14C -ureum en 
3H -water in het rattecerebrum met koudeoedeem. 

Het belang van dehydrerende middelen (waaronder urovert) 
ligt in de vermindering van de volumetoename van het cerebrum, 
dat ermee kan worden bereikt . Daardoor kan onder ander een 
dreigende inklemming worden uitgesteld , z odat er tijd is voor 
het voorbereiden van een operatie ; ook kan tijdens de operatie 
een hinderlijke hersenzwelling worden bestreden.  Zowel klinisch 
als e"xperimenteel is echter in een aantal gevallen de bere ikte 
verbetering onvoldoende ; de secundaire drukstijging na een aan 
vankelijke drukdaling staat bekend als reboundfenomeen . He t 
wordt geïllustreerd met een geval uit de kliniek .  De drukve r 
laging door urovert blijkt gepaard te gaan met een schrompeling 
van het he rsenweefsel, en met vermindering van he t waterge 
halte van het cerebrum. Deze wateronttrekking berust op het 
ureumconcentratieverschil tus sen de bloedbaan (waarin het ureum 
is toegediend) en het hersenweefsel, waarin het ureum uit het 
bloed diffundeert . Daar ureum snel in de weefsels lijkt binnen 
te dringen zou de genoemde ureumgradient spoedig opgeheven 
ZlJn, en zou er geen gelegenhe id bestaan voor de osmotische 
wateronttrekking , indien water niet nog sneller pas seerde . Ook is 
de ureumpenetratie in hersenweefsel ten opzichte van andere 
weefsels minder snel :  bloed hersenbarrièreeffect . Bij vas ogeen 
hersenoedee m is met de uitval van de bloedhersenbarrière de 
passage van dive rse stoffen in de oede mateuze gebieden onbe 
lemmerd . Het is mogelijk, dat het onvoldoende effect van urovert 
bij hersenoedeem berust op de snelle penetratie van ureum in 
deze gebieden, waardoor de gradient hier nog eerder dan nor
maliter opgeheven wordt. 

Het eigen onderzoek betreft een aantal albinoratten, waarbij 
met koolzuursneeuw een koudelesie wordt teweeggebracht in de 
linker parietale cortex. De lesie werd histologisch en door middel 
van 131J-RISA -autoradiografie bestudeerd . De 14C -ureum en 3H 
water penetratie in ce rebrum en skeletspier werd be paald o p  d i 
verse intervallen (variërend van t min tot 1 2 0  min) na intra 
veneuze injectie van de tracers,  die in de ene proefserie in fys io 
logisch zout, in de andere in urovert waren gegeven . Aan de 
geledeerde zijde werd een toename van het watergehalte van 4o/o 
in de cortex en in de witte stof gevonden . De 14C -ureu m op
name door het intacte hersenweefsel toonde een duidelijk bloed 
hersenbarrière -effekt, aan de geledeerde kant bleek er een af-
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braak van de barriè re . De ge stoorde barrièrefunctie uitte z ich 
o ok histologisch als een exsudatie in de c orticale lesie;  bij RISA 
autoradiografie blee k  e r  e e n  vers preiding van het exsudaat naar 
de onderliggende witte stof.  De 3H -water pas sage werd niet d oor 
een barrière belemmerd . In het geledeerde hersenweefsel gaf 
de ve rtraagde 3H -wate r opname een aanwijzing voor een ver 

minderde locale d oorbloeding . H e t  effect van urovert was voor 
namelijk kenbaar aan een verdunning van de plasmarad ioactivi 
teit; dehydratie van de weefsels werd niet aangetoond , mis schien 
o mdat de urovert -dosis hiervoor te klein was . 

Hoofdstuk III gaat over de invloed van c ortison-voorbehandeling 
op het koude - oedeem van het rattecerebrum, gemeten aan de 
99mTc -albumine -exsudatie . 

De behandeling van hersenoedeem met glucocorticosteroiden is 
steeds meer op de voorgrond getreden.  Het gunstige e ffe c t  van 
glucoc orticoste roiden op hersenoedeem is zowel experimenteel 
als klinisch (bij ope raties ,  tumoren, traumata) in vele studies 
aangetoond . Over het aangrij pingspunt van de steraidwerking is 
weinig bekend . E en samenhang tussen glucocorticoiden en her
senoedeem blijkt onder andere uit de gevallen van pseudotumor 
cerebri d ie na een vermindering van een lángdurige steraidthe 
rapie kunnen worden waargenome n .  Een geval uit de kliniek wordt 
gepre sentee rd . 

Het eigen onderzoek omvat e erst een proefopstelling, waarin 
bij ratten met een scintillatiedete ctor de 99mTc -albumine ac 
tiviteit werd gemeten boven een tre panatie , nadat 991DJ'c -albu 
mine intraveneus was toegediend . Na het teweegbrengen van een 
koudele sie in de c ortex onder de tre panatie - opening werd een 
activite itstoename geregistreerd . Deze toename kon aan exsu 
datie van he t 99mTc -albumine in de le sie worden toege schreven 
en niet aan doorbloedingsveranderingen (die onder andere op te 
wekken waren d oor hype r - of hypocapnie ) .  Ook autoradiografisch 
kon later de exsudatie van 99mTc -albumine in de koudele sie 
worden aangetoond . Het tweede deel van het onderzoek betreft 
een serie ratten, waarvan een groe p met cortis onacetaat was 
voorbehandeld in tegenstelling tot de andere . Bij beide groe pen 
ratten werd de 99mTc -albumine activiteit ( = de blanco -activiteit) 
boven een tre panatie gemeten na intraveneuze toediening van 
99mTc -albumine . De ac tiviteitstoename 1 uur na he t toebrengen 
van de koudele s ie werd vergeleken bij d ie ren van beide groepen, 
waarvan de blanco -activiteit bij benadering gelijk was . Het bleek,  
dat de me t c ortison voorbehandelde dieren s ignificant (p < 0 ,  04}  
minder activite itstoename , dus minder exsudatie , vertoonden dan 
de niet -voorbehandelde diere n .  
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S U M M A R Y .  

General considerations about brain oedema are given in the 
first chapte r. Brain oedema is defined as a reactive increase 
of the water content of brain tissue in various local and general 
pathological processes . It bas clinical significanee as a factor 
causing a rise in intracranial pressure . The increase of pres 
sure occurs when the compensatory capacity of the other intra
cranial compartments has been exhausted. The intracranial hyper
tension leads to venous congestion and progressive arterial vaso
paralysis within the cranial cavity. The local expansion of eere 
bral substance causes shifts of parts of the brain, particularly 
into the tentorial notch and foramen magnum; the brainstem 
structures may then be compressed, finally resulting in a loss 
of the vital functions located therein. Furthermore, cerebral 
oedema affects local nervous function and local circulatory re 
lations in the oedematous region. In oedema of long standing 
residual lesions may develop as a consequence of myelin de 
generation. 

In human pathology cerebral oedema may accompany a variety 
of local and gene ral processes . Experimental brain oedema has 
been produced in several ways . It appears , that brain oedema 
can be divided into a vasogenic type with impairment of the 
blood-brain harrier, a cytotoxic type due to a disturbance of cellular 
metabolism and an osmotic type occurring with hypoosmolarity 
of the plasma. The blood-brain harrier (and blood -CSF harrier) 
is a postulated harrier between blood and cerehral tissue (and 
CSF respectively) , impeding the penetration of several substances 
into b rain and CSF . Certain regions of the brain seem to he 
devoid of this harrier. From a functional point of view the har
rier seems to consist of at least two components : one which on 
account of its physical properties governs the penetration of 
substances according to certain rules (i . e .  dependenee upon 
molecular size,  lipid -s olubility and degree of ioniz ation) ,  and 
another part which, owing to the presence of enzymes, is res 
ponsible for active transport of substances which are essential 
to metaholism .  A ccording to electronmicroscopical studies ,  the 
blood -brain harrier is based on the special structure of the 
cerebral capillary endothelium, and the blood -CSF harrier on a 
simHar structure of the epithelium of the choroid plexus . In the 
past the hlood-brain harrier phenomenon bas been ascrihed to, 
among othe rs , the small size of cerehral extracellular space, 
evident from earlie r electronmic roscopical studies ;  however, 
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these observations w e re most p robably due to artefacts of fixa 
tien, avoidabie by taking special precautions . There is much 
to indicate , that there are communications between the ce rebral 
extracellular s pace and the ce rebrospinal fluid space; therefore 
it may be assumed that the composition of c erebral extracel
lular fluid ( being of importance for the excitability of neurons) 
resembles that of CSF . 

Using macroscopical, lightmicros copical and electronmicros 
copical methods , brain oedema is rec ognizable by ce rtain changes 
in tissue s tructure . Clinically, the scintigraphic diagnosis of 
various local c e rebral processes is founded on the breakdown 
of the blood -brain harrier in these proces s e s ,  which are ac 
companie d by c e rebral oedema. Biochemica! studies point at an 
increased anaerobic glycolysis in the oedematous tissue . 

In expe rimental vasogenic brain oedemas there appears to be 
an extravasation of wate r, electrolytes and plasma -proteins 
concomitant with impairment of the harrie r. In the c e rebral 
cortex the oedema is especially characteriz e d  by swelling of 
glial cells; in the white matter in particular, a pronounced dis 
tension of inte rcellular s paces is seen next to the swelling of 
glial cells . The enzymehistochem ical findings correspond with 
the obse rved increase of glial activity. Pathogenetically, vas o 
genic oedema s eems t o  b e  m o s t  closely related t o  the inflam 
matory type of extrace rebral oedemas . Oedema fluid tends to 
accuroulate in the white matter, and this m ay be explained by 
a number of factors . 

A s phyxial brain oedema, belonging to the cytotoxic group of 
oedemas , is characteriz e d  by swelling of cells and a shift of 
water, Na+ and C l ·  from the extra - into the intracellular s pace 
and leakage of K+ in the reverse direction. It can be ascribed 
to an impairment of the Na+ pump due to sho rtage of energy. 
The ce rebral oedema that is cause d  by intoxication with organic 
tin c ompounds may be classified w ith the cytotoxic oedemas . 

Osm otic brain oedema develops when, by overloading with 
wate r, or by toa rapid haemodialysis in uraemia, the bloodplasma 
becom es hypoosmolar with res pect to brain tis sue . Such an os 
motie water m ovement may occur in some cases of acidotic 
hyperglyc aemia, in which the bloodglucose is low e red too fast, 
and this may be one of the causes of the obse rved syndrom e .  

R e garding therapy o f  vas ogenic brain oedemas, dehydrating 
age nts seem to have little effect; on the contrary they act as 
causal therapeutics in osmotic oedema, and in cytotoxic oedemas 
they s eem to be effective as well. Glucocorticosteroids appear 
to have a beneficia! influence on vas ogenic oedemas . 

The s e c ond chapter conce rns the pene tration of 14C -urea and 
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3H -wa ter into the rat brain with cold-induced oe dema . 
Dehydrating a gents ( such as  urovert) a re important s ince by 

reducing water content they reduce ce rebral volume . By means 
of such a gents an imminent tentorial he rniation can be postponed, 
leaving enough time to prepa re for a n  operation; simila rly during 
an operation a disturbing cerebral swelling can be combated.  
Both clinically a nd experimentally the impravement attained is 
sametimes unsatisfactory. The secondary rise of intracranial 
pressure after a n  initial reduction is known as  the rebound 
phenomenon. lt is illustrated with a clinical case . 

The reduction of intracranial pressure by urovert appears to 
be accom panied by shrinking of brain tissue and by a decrease 
of the water content of the brain. The dehydration is due to the 
difference of urea concentration between thc blood and the brain 
tissue . As urea seems to penetrate the tissues rapidly, the 
gradient between tissue and blood is soon abolished.  Conse 
quently, dehydration would not occur, if water did not penetrate 
even raster.  The penetra tion of urea into brain tis sue is less 
rapid with respect to other tissues (blood -brain ha rrie r pheno
menon) . In vasogenic brain oedema in which there is a break
riown of  the harrie r a nd the refore an unimpeded pa ssage of  va 
rious substances into the oedematous areas ,  it is possible that 
the unsatisfactory effect of urovert is due to the rapid penetra 
tion of urea into these area s ,  resulting in abolition of the gradient 
even fa ster than normaL 

In the author' s  inves tigation a cold -injury was produced in the 
left pa rietal cortex of albino rats by means of a rod of dry ice .  
The lesion was studied histologically a nd by 1311 -RISA autora 
diogra phy. The pene tra tion of 14C -urea and 3H -water into brain 
and skeletal mus cle wa s dete rmined at va rious time intervals 
(varying from t min to 1 2 0  min) . The ma rke rs we re given in 
travenously, in one se ries in saline , and in the othe r in urovert. 
There wa s a 4% i ncrease of water content in cortex a nd white 
matter on the si de of the lesion. The 14C -ure a up take by the 
uninjured brain tissue showed a demonstrabie blood -brain har 
rie r effect; on the injured s ide it was characterized by a break 
down of the ha rrie r. The impaired ba rrie r function was also 
apparent his tologically from leaka ge of exudate into the cortical 
lesion and from s pread of the exudate into the unde rlying white 
ma tte r, as  shown by RISA -autoradiography. The 3H -water pene 
tration was not impeded by any ha rrie r. In the injured tissue 

•i a delayed · H -water uptake suggested a dec reased local blood 
flow . The effect of urovert wa s mainly appa rent from a dilution 
of pla sma radioactivity; a dehyd ration of the tissues was not 
demons trated, possibly because the dose of urovert given was too 
l ow .  
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The third cha pter deals with the influence of p retreatment 
with cortis one on cold -induced oedema in the rat brain, as 
measured from 99mTc-albumin exudation. 

The treatment of brain oedema with glucocorticosteroids has 
inc rea singly c ome into practice . The favourable effect of glu 
coc orticoids has become obvious bath in experimental trials and 
clinically after operations a nd in cases of bra in injuries a nd 
brain tum ours . Little is known about the s ite of corticosteroid 
action . A connexion between corticoste roids and cerebral oedema 
also appears from cases of pseudotumor cerebri which have been 
observe.d following a reduction of the dose in prolonged corti
coste roid therapy. A clinical case is p resented.  

The a utho r's inves tigation camprises a n  experimental arrange 
ment i n  which, by means of a scintillation detector, 99mTc -al 
bumin activity was recorde d  over a t repanation in  rats given 
99mTc -albumin intravenously .  

lnduction of a cold -lesion in the cortex unde rlying the trepana 
tion was followed by a n  inc rease of the activity ret.:ordP d. This 
inc rease could be ascribed to exudation of 99mTc-albumin m 
the cold -les ion, and not to cha nges of blood flow (which could 
be evoke d by hyperca pnia or hypocapnia ) .  A utoradiography later 
confirmed t he exudation of 99m Tc- albumin into the les ion. 

The sccot1d part of the study concerns a se ries of albino rats, 
a group of which had been pretreated with cortis oneacetate in 
contrast  to the othe r group of a nimals . In both groups the 99mTc 
albumin activity (the initial activity) was recorded ove r the 
trepa nation following its intravenous administration. The inc rease 
of acti vity one hour afte r induction of the cold -lesion was com 
pa red in animals of both groups which had had approximately 
equal initia! ac tivities .  It then appea red, tha t the a nimals which 
had been pretrea ted with cortisone showed s ignificantly (p < 4 o/o) 
less increase of activity, and henee less 99mTc-albumin ex
udation in the lesion, than those which had not been pretreated.  
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R I N G K A S A N  

Dalam pasal pertama telah diberi pandangan urnurn tentang 
oedema cerebri. Oedema cerebri jalah penambahan air dalam 
djaringan otak sebagai reaksi terhadap beberapa proses patologik 
setempat maupun umum . A rtinja dalam klinik adalah sebagai 
salah satu penjebab dari peninggian tekanan dalam tengkorak. 
Tekanan ini akan naik, apahila ruang2 lain dalam tengkorak tidak 
berdaja lagi untuk mengimbanginja.  Tekanan jang meninggi me
njebabkan bendungan dalam vena 2 dan turunnja daja menjesuaikan 
diri dalam arteri. Pembengkakan setempat dalam otak menjebab
kan pergeseran dari bagian2nja, terutama kemungkinan masuk 
dalam incisura tentorii dan foramen magnum; ini mengakibatkan 
terdjepitnja batang otak hingga pus at 2 terpenting untuk penghidupan 
jang terdapat disitu akan lumpuh. Selain dari itu oedema cerebri 
mempunjai pengaruh terhadap peredaran darah dalam bagian otak 
dan djuga terhadap tugas sel2 ganglia dalam bagian j ang mengalami 
oedema tersebut. Djika oedema berlangsung beberapa lama, maka 
akan terdjadi kerusakan myeline dengan akibat gangguan otak jang 
parah. 

Dalam patologi manusia beberapa proses setempat maupun 
urnurn dapat disertai dengan oedema cerebri. Oedema cerebri 
dapat ditimbulkan dengan bermatjam- matjam pertjobaan. Ter
njata, bahwa oedema ce rebri dapat dikenal dalam beberapa djenis : 
- djenis vas ogenik dengan gangguan dari "halangan darah- otak" ;  
- djenis cytotoxik oleh gangguan dari pertukaran zat dalam sel; 
- djenis osmotik pada keadaan plasma jang hypo- osmoler. 
Halangan dar ah- otak ( c.  q .  darah-liquor) adalah halangan j ang 
dianggap ada antara peredaran darah dan djaringan otak ( c . q.  
liquor) , hingga zat 2 jang masuk dalam pe redaran darah sukar 
dapat memasuki otak dan liquor. Ti dak semua bagian otak mem
punjai daja halangan tersebut .  
Halangan darah- otak paling sedikitnja terdiri dari 2 bagian: se
bagian jang mengatur pemasukan zat 2 menurut hukurn 2 tertentu 
(tergantung dari besarnja molekul, daja larut dalam lemak, dan 
sifat membagi dalam ion) oleh karena sifat fisik; dan bagian lain 
jang bedasar atas enzym2, mempengaruhi pengangkutan bahan2 
penting. Dengan mikroskop elektronik dinjatakan, bahwa halangan 
darah- otak herdas ar atas susunan jang istimewa dari endothelium 
kapiler otak; seclangkan halangan darah- liquor berdasar atas su
sunan serupa dari epithelium dari plexus chorioideus . Ketjilnja 
ruangan diluar sel jang dapat dilihat dengan mikroskop elektronik 
dan jang dahulu dianggap dapat mene rangkan halangan darah- otak, 
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ternjata suatu kesalahan didalam tj ara fixasi djaringan dan dapat 
dihindarkan dengan beberapa tjara. Ada beberapa petundjuk, 
bahwa ruangan extra- selluler dalam otak berhubungan dengan 
ruangan liquor, hingga dapat diduga bahwa susunan tjairan ex
tra- selluler dalam otak (jang mempunjai arti penting dalam pe 
rangsangan sel 2 ganglia) menjerupai susunan dalam liquor. 

Oedema cerebri dapat dikenal setjara makroskopik, histologik 
dan dengan mikroskop elektronik, oleh karena perobahan 2 ter
tentu pada susunan djaringan. Pemeriksaan setjara scintigrafi 
dalam klinik berdasarkan a tas perobahan 2 halangan darah- otak 
tersebut pada proses 2 setempat dalam otak, jang disertai dengan 
oedema. Pemeriksaan biokimia menundjukkan peningkatan gly
colyse  jang anaerob dalam dj aringan jang mengalami oedema. 
Pada oedema cerebri djenis vas ogenik jang ditimbulkan pada 
pertjabaan dengan berbagai tjara ternj ata, bahwa bersamaan 
dengan gangguan halangan darah- otak, djuga terdjadi pengeluaran 
air, elektrolit dan albumin plasma dari pembuluh darah. Dalam 
cortex cerebri oedema terlihat sebagai pembengkakan dari glia, 
seclangkan dalam bagian putih dari otak disamping pembengkakan 
glia djuga terdapat pembesaran dari ruangan 2 interselluler. 
Hasil 2 histokimia enzym sesuai dengan peningkatan aktivitas dari 
glia. Fatagenetik oedema cerebri djenis vasogenik paling menje
rupai oedema pada peradangan. Tjairan oedema biasanja ber
kurnpul dalam bagian putih dari otak; ada beberapa penundjuk 
jang dapat menerangkan ini. 

Termasuk dalam djenis cytotoxik adalah oedema cerebri as
fyktik, jang dikenal dari pembengkakan sel dan pergeseran dari 
air, Na+ dan Cl " dari ruangan diluar keruangan dalam sel, dan 
sebaliknja K+ dari dalam keluar sel. Dasarnja adalah kerusakan 
pampa selluler Na•-K+ oleh karena kekurangan tenaga. Dalam 
djenis ini djuga dapat dimasukkan oedema cerebri jang disebabkan 
oleh keratjunan timah. 

Oedema cerebri djenis osmotik terdjadi, bila plasma men
djadi hypo- osmaler terhadap djaringan otak, disebabkan karena 
kebanjakan air, atau karena dialyse jang te rlalu tjepat pada urae
mia. Djuga pada diabetes, dimana kadar gula dalam darah diturun
kan terlalu tjepat, gerakan air setj ara osmotik dapat menimbul
kan oedema otak . 

Untuk pengobatan oedema vas ogenik, urea dan lain2 bahan pe
narik air agaknja tidak berhasil; sebaliknja pada oedema djenis 
osmotik bahan 2 ini berchasiat se bag ai therapi kausal dan pada 
oedema djenis cytotoxik hasilnja baik. Oedema djenis vasogenik 
dapat dipengaruhi dengan glucocorticosteroid. 

Dalam pasal kedua diuraikan tentang pemasukan urea- 14 C dan 
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air- 3H kedalam otak tikus dengan tjara oedema dingin. A rti dari 
zat2 penarik air ( seperti urovert) adalah sifatnja untuk mengisut
kan otak, hingga hernia otak kedalam incisura tentorii dapat di
tjegah dan dengan demikian terdapat waktu untuk perserliaan pem
bedahan; djuga pada waktu pembedahan pembengkakan otak jang 
mengganggu dapat dikuasai. Diklinik maupun pada pertjabaan 
hasil2 nja kadang2 kurang memuaskan; kenaikan tekanan otak jang 
timbul setelah tekanan tadi diturunkan, dikenal sebagai rebound 
phenomenon. Telah diadjukan tjontoh dari klinik. 

Ternjata bahwa turunnja tekanan oleh urovert disertai pengisut
an dari djaringan otak dan pengurangan karlar air dalam otak. 
Penarikan air ini berdasarkan perbedaan karlar urea antara darah 
( dalam mana urea diberikan) dan djaringan otak (kemana urea 
masuk dari darah) . Karena tjepatnja pemasukan ure a kedalam 
djaringan2 tubuh, maka perbedaan karlar urea tersebut lekas 
akan hilang, hingga tak akan ada kesempatan untuk penarikan air 
tadi, djika pergeseran air tirlak berlangsung lebih tjepat lagi. 
Pun pemasukan urea kedalam djaringan otak masih kurang tjepat 
daripada pemasukan kedalam djaringan lain, oleh karena halangan 
darah- otak . Pada oedema ot� djenis vasogenik, dimana gangguan 
halangan ini ada, pergeseran zat 2 ini dapat berlangsung. Maka 
ada kemungkinan, bahwa hasil jang kurang memuaskan dengan 
urovert pada oedema cerebri, berdasarkan pergeseran jang tjepat 
dari urovert tadi kedalam daerah ini, sehingga perbedaan karlar 
urea akan lebih tjepat hilang daripada biasa. 

Penjelidikan sendiri dari penulis dilakukan pada tikus putih, 
dimana ditimbulkan luka- dingin pada cortex parietalis sebelah 
kiri dengan mempergunakan "dry ice" . Luka tersebut diselidiki 
setjara histologik dan autoradiografi dengan 131 J- RISA {jaitu al
bumin serum jang mengandung j odium radioaktif 131J) . Pemasuk
an ure a- 14C dan air- 3 H kedalam otak dan otot 2 ditjatat pa
da beberapa saat ( dari i menit sampai 1 2 0  menit) setèlah penjuntik
an tracer tersebut, jang diberikan kedalam vena ekor; dalam 
satu seri dilarutkan dalam garam fysiologik, diseri lain dalam 
urovert.  Pada sebelah otak jang dilukai terdapat penambahan air 
sebesar 4% didalam cortex dan djuga dalam bagian putih. Pe
masukan urea- 14C kedalam djaringan otak jang sehat menundjuk
kan dengan djelas chasiatnja  halangan darah- otak. Pada sebelah 
jang terluka njata terganggunja halangan tersebut. Gangguan ha
langan ini djuga terlihat dengan mikroskop sebagai keluarn;a 
tjairan oedema kedalam cortex jang rusak; pemasukan air- H 
tirlak menemui rintangan apapun. Adanja pemasukan air- 3H jang 
terlambat didalam dj aringan otak jang terluka, menundjukkan ber
kurangnja peredaran darah didaerah ini. Chasiat dari urovert 
hanja njata dari pengentjeran radioaktivitas plasma; dehydrasi 
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dari djaringan tidak dapat dibuktikan, mungkin karena dosis urovert 
terlalu rendah. 

Balam pasal ketiga diadjukan soal pengaruh pengobatan dengan 
cortis on atas timbulnj a oedema- dingin pada otak tikus, hal mana 
diukur pada keluarnja 99m Tc- albumina (albumina serum jang 
mengandung Technetium radioaktif 99mTc) dalam luka cortex. 
Pengobatan oedema cerebri dengan glucocorticosteroid rnakin 
mendapat perhatian. Hasilnja telah dibuktikan pada berbagai penje
lidikan klinik dan djuga pada pertjobaan. Tj ara bekerdjanja masih 
kurang diketahuL Hubungan antara glucocorticosteroid dan oedema 
otak dj uga nj ata dari casus2 pseudotumor cerebri jang kadang2 

tampak kalau pengobatan dengan cortison jang telah berlangsung 
lama kemudian dikurangi . Satu casus dari klinik telah disebut .  

Penjelidikan penulis terutama te rdiri dari rentjana pertjabaan 
pada tikus putih, pada mana diatas lobang dalam tengkorak di
ukur radioaktivitas 99m Tc- albumin, setelah disuntikkan 99m Tc
albumin, kedalam vena ekor tikus . Setelah ditimbulkan luka dingin 
pada cortex dibawah lobang tengkorak tersebut, dapat dibuktikan 
adanja peninggian radioaktivitas . Peninggian ini dapat diterangkan 
dengan keluarnja 99m Tc- albumin kedalam luka cortex dan hu
kan karena perobahan 2 peredaran darah setempat (jang dapat di
timbulkan dengan hyper a tau hypocapnie) . Djuga setjara autoradio
grafi dapat diperlihatkan keluarnja 99m Tc- albumin kedalam luka
dingin tadi. Bagian kedua dari penjelidikan adalah mengenai per
bandingan seri tikus jang telah diobati dengan cortis on- acetat, 
dengan seri jang tidak diobati demikian. Pada kedua-dua seri 
diukur aktivitas 99m Tc- albumin (jang dinamakan radioaktivitas 
permulaan) diatas lobang tengkorak sesudah pemberian 99m Tc
albumin intravena. Peningkatan radioaktivitas jang terdjadi satu 
djam setelah ditimbulkan luka- dingin, dibandingkan antara kedua 
seri pertjobaan, jang kedua- duanja radioaktivitas permulaannj a 
sama. Ternjata, bahwa pada binatang jang diberi cortison se
belumnja, peningkatan aktivi tas adalah djelas kurang (p<O.  04) ,  
berarti djuga kurang exsudasi, daripada binatang jang tidak men
dapat cortison. 

84 



Literatuur-overzicht 





Literatuur -overzicht. 

Adachi, M & I. Feigin: 
Cerebral edema and the water content of normal white mat
ter. J.  Neurol. Neurosurg. Psychiat. 29, 446, 1 9 6 6 .  

Alajouanine, Th. ; T h .  Hornet & A. J.  Pocilewiz: 
Oedèrne cérébral généralisé avec vaso- dilatation diffuse à 
l' examen anatomique d'un cas d'eclampsie tardive du post
parturn avec hémorrhagie méningée et hémorrhagie placen
taire. Rev. Neurol. 65, 276 - 2 90,  1 9 3 6 .  

Alajouanine, Th. ; 
Meningo-cerebral oedema caused by arterial hypertension, 
Discussion on Cerebral Oederna. Proc . Roy. Soc .  Med. 40, 
686- 6 88, 1 947.  

Aleu, F .  P . ; R.  Katzman & R.  D. Terry: 
Fine structure and electrolyte analysis of cerebral edema 
induced by alkyl tin intoxication. J.  Neuropath. exp. Neurol. 
22, 403 - 4 1 3 ,  1 9 6 3 .  

Aleu, F . P . ; F. L . Edelm an; R. Katzman & L. C . Scheinberg: 
Ultrastructural and biochemica! analysis in cerebral edema 
associated with experimental mouse gliomas. J.  Neuropath. 
exp. Neurol. 23, 2 5 3 - 2 63,  19 64. 

Alexander, L .  & J. M. Looney: 
Physico- chemical properties of brain, especially in senile 
dementia and cerebral edema. A. M. A. Arch. Neurol. Psychiat. 
40 ( II) , 877- 902,  1 9 3 8 .  

Allen, J .  N. : 
Extracellular space in the central nervous system. Arch. 
Neurol. P sychiat. 73, 241- 248,  1 9 55 .  

Allison, A. : 
Lysosomes and disease. Scientific American 21 7, 6 2 - 7 2 ,  
1 9 6 7 .  

Arnes,  A. ; K .  Higashi & F.  B .  Nesbett: 
Effects of P C02, acetazolamide and ouabain on volume and 
composition of choroid-plexus fluid. J. P hysiol. 1 81 ,  5 1 6-
524, 1 9 6 5 .  

Ames,  A. : M .  Sakanoue & S .  Endo: 
Na, K, Ca, Mg and C l  concentrations in choroid plexus 
fluid and cisternal fluid compared with plasmaultrafiltrate. 
J. Neurophysiol. 27, 6 7 2 - 6 8 1 ,  1 9 64. 

Bakay, L. : 
Studies on blood-brain harrier with radioactive phosphorus. 
A. M. A. Arch. Neurol. Psychiat. 73, 2 - 1 2, 1 9 5 5 .  

85  



Bakay, L . ; T .  F .  Hueter; H. T.  Ballantine & D. Sosa: 
Ultrasonically produced changes in the blood-brain harrier. 
A. M. A. Arch. Neurol. Psychiat. 76, 457- 467,  1 9 56 .  

Bakay, L .  & H. H. Bendixen: 
Central nervous system vulnerability in hypoxic states :  Isotope 
uptake studies .  " Selective Vulnerability of the Central Ner
vous System in Hypoxaemia" . Blackwell, Oxford 63- 78,  1 9 6 3 .  

Bakay, L .  & I .  U .  Haque: 
Morphological and chemica! studies in cerebral edema. 
I. Cold induced edema. J. Neuropath. Exp. Neurol. 23, 393-
418, 19 64. 

Bakay, L .  & J. C .  Lee: 
Cerebral Edema. Thomas, Springfield, 1 9 65 .  

Barlow, C .  F . : 
A study of abnormal blood-brain permeability in experimen
tal allergie encephalomyelitis. J. Neuropath. exp. Neurol. 15,  
1 9 6- 207,  1 9 5 6 .  

Becker, H. & G .  Quadbeck: 
Tierexperimentene Untersuchungen Uber die Funktionsweise 
der Blut-Hirnschranke bei Sauerstoffmangel und Kohlenoxyd
vergiftung mit dem neuen Schrankenindikator Astraviolett 
FF. Zschr. Naturforsch. 7b, 498- 500, 1 9 5 2 .  

Beks, J.  W .  F . ; C . A. ter Weeme; E. J.  Ebels ;  W. G .  Walter & J .  S. 
Wassenaar: 

Increase in intraventricular preesure in cold-induced cerebral 
edema. Acta Physiol. P harmacol. Neerl. 13,  3 1 7 - 329 ,  19 6 5a. 

Beks,  J. W. F . ; A. Groen; T. Huizinga; K. H. N. Noordhoek; J .  M. 
Smit & W. G.  Walter: 

Effects of intravenously administered hypertonic urea so
lution. Acta Neurochir. 1 3, 1 - 10, 1 9 6 5b. 

Beks, J. W. F. & C . A. ter Weeme:  
The influence of  urea and rn annitol on  increased intraven
tricular pres sure in cold-induced cerebral oedema. Acta 
Neurochir. 16,  97- 107,  1 9 67a. 

Beks, J. W. F. ; C . A. ter Weeme & E. J. Ebels: 
Alterations in the intraventricular pressure in cats after 
cold- induced edema. In "Brain Edema" . Springer, Wien, 
5 64- 5 68, 1 9 67b. 

Bennett, D. R. ; G .  M. Zu Rhein & T.  S. Roberts: 
Acute neerotizing encephalitis.  Arch. Neurol. 6, 96- 1 1 3,  
1 9 6 2 .  

Berg, J.  van den & J. van Manen: 

86  

Graded coagulation of  brain tissue. Acta physiol. pharmacol. 
neer! .  10 ,  3 5 3 - 377,  1 9 62 .  



Bering, E. A. : 
Water exchange of central nervous system and cerebrospinal 
fluid. J. Neurosurg. 9, 2 7 5- 287,  1 9 5 2 .  

Bito, L .  Z .  & H.  Davson: 
Local variations in cerebrospinal fluid composition and its 
relationship to the composition of the extracellular fluid of 
the cortex. Exp. Neurol. 14, 2 64-280,  1 9 6 6 .  

Blakemore, W. F. : 
The fate of escaped plasma protein after thermal nercrosis 
of the rat brain: an electron microscope study. J. Neuropath. 
exp. Neurol. 28, 1 3 9- 1 52 ,  1 9 6 9 .  

Blindermann, E .  E. ; C .  J .  Graf & T.  Fitzpatrick: 
Basic studies in cerebral edema. lts control by a corticos
teroid (Solu-medrol) . J. Neurosurg. 19, 3 1 9 - 324, 1 9 6 1 .  

Booij, J. : 
The origin of the pre- albumin in the CSF.  Folia psychiat. 
neurol. neurochir. neerl. 61 , 84-90,  1 9 5 8. 

Bradbury, M. W. B .  & R. V. Coxon, 
The penetratien of urea into the central nervous system at 
high blood levels.  J. Phy.siol. 1 63, 423-435,  1 9 6 2 .  

Bradbury, M. W .  B .  & H .  Davson: 
The transport of potassium between blood, cerebrospinal 
fluid and brain. J. Physiol. 181 ,  1 5 1 - 174, 1 9 65 .  

Breemen, V. L. van & C .  D. Clemente: 
Silver deposition in the central nervous system and the 
hematoencephalic harrier studied with the electronmicros
cope. J. Biophys . Biochem. Cytol. 1,  1 6 1 - 1 6 6, 1 9 5 5 .  

Brightman, M.  W. : 
The intracerebral movem ent of proteins injected into blood 
and cerebrospinal fluid of mice. P rogr. Brain. Res.  "Brain
Barrier Systems", 1 9 - 40, 1 9 68 .  

Brightman, M. W. ; I .  Klatzo; Y. Olsson & F .  S .  Reese: 
The blood-brain harrier to proteins under normal and pa
thological conditions. J. Neurol. Sci. 10,  2 1 5- 2 39 ,  1 9 7 0. 

Broek, M. : 
Regional cerebral blood flow changes following local brain 
compression in the cat. Internat. Sympos . on CSF and CBF. 
Scand. J. Lab. Clin. Invest. Suppl. 102, Section XIV: A. 

B rodie, B. B. & C . A. Hogben: 
Some physico- chemical factors in drug action. J. Pharmacy 
Pharmacol, 9, 345- 380,  1 957 .  

Broman, T .  ; 0. Gröntoft & 0. Steinwall: 
Comparative intravital and postmortem studies on chemically 
induced blood-brain-harrier damage tested with trypan blue. 
Acta Neurol. Scand. 41 , 527- 538,  1 9 65.  

8 7  



Carter, A. B. : 
Cerebral Infarction. Pergamon Pres s,  Oxford, 1 9 64, p. 1 4 1 .  

Cervos-Navarro, J .  : 
Brain edema due to ionizing radiation. "Brain Edema",  
Springer, Wien, 6 3 2 - 6 3 8 ,  1967 .  

Clasen, R.  A. ; D. V. L. Brown; S. Leavitt & G.  M.  Hass :  
The production by liquid nitrogen of acute closed cerebral 
lesions . Surg. Gynecol. Obstet. 96, 60 5 - 6 1 6 ,  1 9 53 .  

Clasen, R. A .  ; R. R.  Prouty; W. G. Bingham; F .  A .  Martin & G.  M. 
Has s :  

Treatment o f  experimental cerebral edema with intraveneus 
hypertonic glucose,  albumin and dextran. Surg. Gyn. Obstet. 
104, 5 9 1 - 606, 1 9 5 7 .  

Clasen, R. A. ; P. M. Cooke; S .  Pandolfi; D. Boyd & A .  J .  Raimondi: 
Experimental cerebral ederna produced by focal freezing. 
J . Neuropath. Exp . Neurol. 21 , 5 7 9- 5 96 ,  1 96 2 .  

Clasen, R.  A. ; P . M. Cooke; S. Pandolfi; G .  Carnecki & G.  Bryar: 
Hypertonic urea in experimental cerebral edema. Arch. 
Neurol. 12, 424- 434, 1 9 6 5a. 

Clasen, R.  A. ; P . M. Cooke; S. Pandolfi; G. Garnecki & G. M. Has s :  
Steroid- anti-histarninic therapy in experimental cerebral 
ederna. Arch. Neurol. 13, 584- 592 ,  1 9 6 5b. 

Clem ente, C. D.  & E. A. Holst: 
Pathological changes in neurons, neuroglia, and blood-brain
harrier induced by X- irradiation of heads of monkeys . 
A. M. A. Arch. Neurol. Psychiat. 71 , 6 6 - 7 9 ,  1 9 54. 

Clern ents, R. S. ; L .  D.  Praekop & A. I. Winegrad: 
Acute cerebral oedema during treatment of hyperglycaemia. 
Lancet 1 9 68°, 384- 386 ,  1 9 68.  

Cobb, S. : 
Foundations of Neuropsychiatry. WilHam s & Wilkins, Bal
timore, p.  1 36 ,  1 9 58.  

Cook, A. W. ;  E. J. Browder & W. B .  Carter:  
Cerebral swelling and ventricular alterations following eva
cuation of intracranial extracerebral hematoma. J. Neurosurg. 
19, 4 1 9 - 42 3 ,  1 9 6 2 .  

Coxon, R.  V. : 
The permeability of b rain slices to urea and pyruvate. In 
" Metabolism of the Nervous System" , London, Pergamon, 
1 53- 1 57,  1 9 5 7 .  

Crone, C . : 
Facilitated transfer of glucose from blood into brain tis sue. 
J.  Physiol. 181 ,  1 0 3 - 1 1 3, 1 9 6 5a. 

Crone, C . : 
The perrneability of brain capillaries to non- electro1ytes .  

Acta Physiol . Scand. 64, 407- 4 1 7 ,  1 96 5b .  

8 8  



Csáky, T . Z. :  
Transport through biologica! membranes .  Annual Rev. Phy
siol. 27, 41 5 - 4 5 1 ,  1 9 6 5 .  

Cserr, H. : 
Potassium exchange between cerebrospinal fluid, plasma 
and brain. Am. J. Physiol. 209, 1 2 1 9 - 1 2 26 ,  1 9 6 5 .  

Cumings, J. N .  : 
Soluble cerebral proteins in normal and oedematous brain. 
J. Clin. Path. 14,  2 8 9 - 294, 1 9 6 1 .  

Cumings, J .  N. : 
Water solub1e proteins and enzymes in normal and in oe
dematous brain tissue. Proc. IVth Internat. Congr. Neuropath. , 
Thieme, 1 57 - 1 6 1 ,  1 9 6 2 .  

Cushing, H.  : 
Studies on the cerebro-spinal fluid. J. Med. Res . 31 , 1 - 1 9 ,  
1 9 14.  

Cutler, R.  W. P . ; A. V. Lorenzo & C.  F .  Barlow: 
Sulfate and iodide concentration in brain. Arch. Neurol. 18, 
3 1 6- 323 ,  1 9 6 8 .  

Davson, H .  & E. Spaziani : 
The blood-brain harrier and the extracellular space of brain. 
J. Physiol. 149, 1 3 5- 143, 19 59.  

Davson, H. : 
Physiology of the Cerebrospinal Fluid. Churchill, London, 
1 9 6 7 .  

Dempsey, E.  & G .  B .  Wislocki: 
An electronmicroscopie study of the blood-brain harrier in 
the rat, e mp1oying silver nitrate as a vit al stain. J .  biophys . 
biochem. cytol. 1 ,  2 45- 2 5 6, 1 955 .  

Dobbing, J. : 
The blood-brain-barrier. Physiol. Rev. 41 , 1 30- 1 8 8, 1 9 6 1 .  

Dossetor, J .  B .  & D.  Zborowski: 
Mid-brain signs produced by hemodialysis and reversed by 
hypertonic urea. Canad. Med. As s. J. 92, 6 2 3- 625,  1 9 65 .  

Dyken, M.  & P .  T .  White :  
Evaluation of cortisone in the treatment of  cerebral infarc
tion, J. A. M. A. 1 62, 1 5 3 1 - 1 534, 1 9 5 6 .  

Ebels, E .  J. : 
Some observatons on triethyltin oedema in rats . Proc . y th  
Internat. Congr. Neuropath. Excerpta Med. Internat. Congr. Se
ries no. 100 . , 2 1  suppl. 1 ,  9 53 - 9 5 6 ,  1965 .  

Ebels, E. J. : 
Morpbologische aspecten van hersenoedeem. Ned. T. Geneesk. 
1 11 J 3 9 7 - 40 1 ,  1 9 67 .  

8 9  



Edström , R. F .  S. & H. E. Essex: 
Swelling of damaged brain tissue. Neurology 5, 490- 493,  
1 9 5 5 .  

Edström , R .  F .  S .  & H. E. Essex: 
Swelling of the brain induced by anoxia. Neurology 6, 1 1 8-
1 2 4, 1 9 5 6 .  

Edström , R . : 
An explanation of the blood-brain-harrier phenomenon. Acta 
Psychiat. et Neurol. Scand. 33, 40 3- 416, 1 9 58.  

Einspruch, B .  C.  & K. Clark: 
Further studies on the effectiveness of agents used to lower 
intrac ranial pressure. J. Neurosurg. 23, 45- 48, 1 9 6 5. 

Elliott, K. A. C .  & S. Yrarrazaval : 
An effe ct of adrenalectomy and cortisone on tissue permea
bility in vitro. Nature 1 69, 4 1 6 - 4 1 7, 1 9 5 2 .  

Evans ,  J .  P. ; E .  Tani & A .  J .  Raimondi: 
An electron mic roscopie study ofbrain swelling. Trans .  Amer. 
Neurol. Ass. 86, 28- 29,  1 9 6 1 .  

Fabre , J. : 
Die Ödem e.  Physiopathologie und Therapie der Salz und Was
serretention, Schwabe, Base!, 1 9 60. 

Feigin, I. & N.  Popoff; 
Neuropathological obs ervations on cerebral edema. The a
cute phase.  Arch. Neurol. , 6, 1 5 1 - 1 60, 1 9 6 2 .  

Feldman, M. H. & N. S .  Schlezinger:  
Benign intracranial hypertension associated with hypervi
taminosis.  Arch. Neurol. 22, 1 - 7, 1 970.  

Foley, J .  M. ; R. A. Chambers & R.  D.  Adams:  
The effect of cortisone on the early repair of brain wounds 
in guinea pigs . J. Neuropath. exp. Neurol. 12, 1 0 1 ,  1 9 5 3 .  

Fremont- Smith, F .  & H. S. Forbes :  
Intra- ocular and intracranial pressure. An experimental 
s tudy. A . M. A.  Arch. Neurol. Psychiat. 18, 550- 564, 1 9 2 7 .  

French, L .  A. & J. H. Galicich: 
The use of steraids for control of cerebral edema. Clin. 
Neurosurg. 1 0, 2 1 2 - 2 2 3 ,  19 64. 

Friedemann, U . : 
Blood-brain harrier, Physiol. Rev. 22, 1 2 5- 1 45, 1942.  

Galicich, J. H. & L.  A. French: 
Use of dexamethasone in the treatment of cerebral edema 
resulting from brain tumors and brain surgery. Amer
Practione r 12, 1 6 9 - 1 74, 1 9 6 1 .  

Gänshirt, H. : 

90 

Die Saue rstoffversorgung des Gehirns und ihre Störung bei 
der Liquordrucksteigerung und heim Hirnödem . Springer, 
Be rlin, 1 9 5 7 .  



Gers chenfeld,H . M. ; F .  Wald; J. A. Zadunaisky & E.D. P .  de Robertis : 
Function of astroglia in the water- ion metabolism of the 
central nervous system. Neurology 9 ,  4 1 2 - 42 5, 1 9 5 9 .  

G o ,  K .  G . ; Ebels , E .  J. ; Beks , J.  W .  F .  & C . A. ter Weeme:  
The spreading of cerebral edema from a cold injury in cats . 
P sychiat. Neurol. Neurochir. 70, 403 - 4 1 1 ,  1 9 6 7 .  

Goldmann, E. E.  : 
Vitalfl1rbung am Zentral-Nervensystem.  Abhandlungen der 
königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, 1 - 60 ,  
1 9 1 3 .  

Goldstein, S .  L . ; W .  A .  Himwich & F.  M .  Knapp: 
Effects of urea and other dehydrating agents upon dog brain. 
J. Neurosurg. 21 , 6 7 2- 678,  1 9 64. 

Gonatas, N. K. ; H . M. Zimmerman & S. Levine: 
illtrastructure of inflammation with edema in the rat brain. 
Am . J. Path. 42, 455- 469, 1 9 6 3 .  

Gouaze, A. ; J.  C astaing; M .  Rouzaud; M. Salles ;  J. J. Santini & 
P .  Jobard: 

La fluorescence induite par les tetracyclines dans les tu
meurs intracraniennes .  Neurochirurgie 1 1 ,  2 1 7- 2 24, 1 9 6 5 .  

Greenberg, D.  M. ; R.  B .  Aird; M. D.  D .  Boelter; W .  W .  Campbell; 
W. E. Cohn & M. M. Murayama: 

A study with radioactive isotapes of the permeability of 
blood- cerebrospinal fluid harrier to ions . Am . J. Physiol. 140, 
47- 64, 1 9 43 .  

Greenfield, J.  G . : 
The histology of cerebral oedema associated with intracra
nial tumors with special reierenee to changes in the nerve 
fibers of the centrum ovale.  Brain 62, 1 2 9 - 1 52,  1 9 3 9 .  

Grenell, R.  G .  & E.  L .  McCawley: 
Central nerveus system resistance. III. The effect of adrenal 
cortical substances on the central nervous system. J. Neu
rosurg. 4 ,  508 - 5 1 8, 1 9 47 .  

Harreveld, A. van & J. P .  Schade : 
On the distribution and movements of water and electrolytes 
in the cerebral cortex. P roc. 2nd internat. meeting. neuro
biol. Amsterdam . " Structure and Function of the Cerebral 
Cortex" . Elsevier, 2 53 - 2 56, 1 9 5 9 .  

Harreveld, A .  van; J.  C rowell & S .  K .  Malhotra: 
A study of extracellular space in central nervous system 
by freezing substitution. J. Cell. Biol. 25, 1 1 7- 1 37 ,  1 9 6 5 .  

Harreveld, A .  van: 
Brain Tis sue Electrolytes.  Butterworths, Washington, 1 9 6 6 .  

Harreveld, A .  van & F .  I. Khattab: 
Chloride movernents during perfusion fixation with glutaral
dehyde, Anat . Re cord 1 62, 467- 478, 1968 .  

9 1  



Herschkowitz, N. ; B .  B .  Mac Gillivray & J. N. Cumings : 
Biochemica! and electrophysiological studies in experimental 
cerebral oedema. Brain 88, 557- 584, 1 9 6 5 .  

Herzog, I. ; W.  A .  Levy & L . C .  Scheinberg: 
Biochemica! and morphological studies of cerebral edema 
associated with intracerebral tumors in rabbits .  J. Neuropath. 
exp. Neurol. 24, 244- 2 55,  1 9 6 5 .  

Hild, W .  & I .  Tasak:i.: 
Morphological and physiologica1 properties of neurons and 
glial cells in tissue culture. J. Neurophysiol. 25, 2 7 7 - 304, 
1 9 6 2 .  

Hirano, A. ; H . M. Zimmerman & S.  Levine: 
The fine structure of cerebral fluid accumulation. IV. On 
the nature and origin of extracellular fluids following cryp
toccoccal polysaccharide implantation. Am. J. PathoL 45, 
1 9 5 - 207 ,  1964. 

Hirano, A. ; H. M. Zim merman & S.  Levine : 
Fine structure of cerebral fluid accumulation VI. Intracel
lular accumulation of fluid and cryptococcal polysaccharide 
in oligodengroglia. Arch. Neurol. 12, 1 89- 1 9 6, 1 9 6 5a. 

Hirano, A. ; H. M. Zimmerman & S. Levine : 
The fine structure of cerebral fluid accumulation. J. Neu
ropath. exp. Neurol. 24, 386- 397 ,  1 9 6 5b. 

Hirano, A; S. Levine & H. M. Zimmerman: 
Experim ental cyanide encephalopathy, electronmicroscopie 
observations of early lesions in white matter. J. Neuropath. 
exp. Neurol. 26, 200- 2 1 3 , 1 9 6 7 .  

Hirano, A. ; H . M. Zimmerman & S .  Levine : 
Intramyelinic and extracellular spaces in triethyltin intoxi
cation. J. Neuropath. exp. Neurol. 27, 5 7 1 - 580, 1 9 6 8 .  

Hirano, A. ; N. H.  Becker & H. M. Zimmerman: 
Pathological alterations in the cerebral endothelial cell 
harrier to peroxidase. Arch. Neurol. 20, 300- 309,  1 9 69 .  

Hochwald, G. M .  & M .  Wallenstein: 
Exchange of albumin between blood, CSF and brain in the 
cat. Am . J. Physiol. 212, 1 1 9 8 - 1 204, 1 9 6 7 .  

Horstman, E.  & H. Meves :  
Die Feinstruktur des malekularen Rindengraues und ihre 
physiologische Bedeutung. Zschr. Zellforschung 49, 569- 604, 
1 9 59 .  

Ishii, S. ; R.  Hayner; W.  A. Kelly & J. P .  Evans: 

92  

Studies of  cerebral swelling. II. Experimental cerebral swel
ling produced by supratentorial extradural compression. 
J. Neurosurg. 1 6, 152- 166 ,  1 9 5 9 .  



Ishii, S. & E. Tani: 
Electron mic roscopie study of the blood-brain harrier in 
brain swelling. Acta Neuropath. 1 ,  474- 488,  1 9 6 2 .  

Javid, M .  & P .  Settlage: 
Effect of urea on cerebrospinal fluid pressure in human 
subjects,  J. A. M. A. 1 60, 9 43- 949, 1 9 5 6 .  

Javid, M. : 
Urea-New use of an old agent- reduetion of intraeramal and 
ocular pressure. Surg. Clin. N. Amer. 1 9 5 8 , 907- 9 2 8, 1 9 5 8 .  

Javid, M .  & J .  Anderson: 
The effect of urea on cerebrospinal fluid pressure in mon
keys befare and after bilateral nephrotomy. J.  Lab.  Clin. 
Med. 53, 48 4-489, 1 9 5 9 .  

Javid, M .  ; D .  Gilboe & T .  C e s  aria: 
The rebound phenomenon and hypertonic solutions. J. Neuro
surg. 21 , 1059- 1 0 6 6, 1 9 64. 

Jaburek, L. : 
HirnOdem und Hirnschwellung bei Hirngeschwülsten, Arch. 
f. Psychiat. 1 04, 5 1 8- 547, 1 9 3 6. 

Jefferson, A. : 
A clinical correlation between encephalopathy and papill
oedema in Acidison ' s  disease .  J. Neurol. Neurosurg. Psychiat, 
19, 2 1- 27,  1 9 56.  

Jennett, W. B.  & W. E.  Stern: 
Tentorial herniation, the midbrain and the pupil. J. Neuro
surg. 1 7, 598- 609,  1 9 60.  

Kalbag, R.  M.  & A. L .  Woolf: 
Cerebral Venous Thrombosis - With Special Heferenee to 
Primary Astptic Thrombosis. Oxford Univ. Press, 1 9 6 7 .  

Kalsbeck, J .  E.  & J .  N. Cumings: 
Experimental edema in the rat and cat brain. J. Neuropath. 
exp. Neurol. 22, 2 3 7 - 2 47 ,  1 9 6 3 .  

Kapp, J .  & G. Paulson: 
The nature of the CSF-brain harrier and its response to 
circulatory arrest. I. The effect of circulatory arrest on 
the movement of CSF- sodium into the brain. Neurology, 1 7, 
720-723 ,  1 9 6 7 .  

Karcher, D .  & A .  Lowenthal: 
Hydrosoluble proteins of edematous human nervous tissue. 
"Brain Edema" , Springe r, 1 95-201 ,  1 96 7 .  

Katzman, R.  : 
Electrolyte distribution in mammalian central nervous system 
- are glia high sodium cells . - Neurology 1 1 ,  2 7 - 3 6 ,  1 9 6 1 .  

Katzman, R. ; N .  Gonatas & S .  Levine : 
Electrolytes and fluids in experimental focal leukoencepha
lopathy. Arch. Neurol. 10, 58- 65, 19 64. 

9 3  



Kellie, G . : 
An account of the appearances observed in the dissection 
of 2 or 3 individuals presumed to have perished in the storm 
of the 3 rd, and whose bocties were discovered in the vici
nity of Leith on the morning of the 4th, November 1 8 2 1 ;  
with some reflections o n  the pathology o f  the brain. Trans 
Med. Chir. Soc .  Edin. 1 ,  84- 1 6 9, 1 824. geciteerd in E. Clarke 
& C .  D. 0' Malley: The human brain and spinal cord. Univ. 
California Press,  1 9 68.  

Kennady, J. C .  : 
Iconoscopic evaluation of cerebral vascular disease. In "Ce
rebral Blood Flow", Springer, 1 3 9 - 142 ,  1969 . 

Kiser, J. L .  & J. H. Kendig: 
Intracranial Suppuration. J. Neurosurg. 20, 495- 51 1 ,  1 9 6 3 .  

Klatzo, I. ; A .  Piraux & E. J .  Laskowski: 
The relationship between edema, blood-brain harrier and 
tis sue elements in a local brain injury. J. Neuropath. exp. 
Neurol. 1 7, 548 - 5 64, '1958 .  

Klatzo, I. ; J. Miquel; C .  Tobias & W.  Haymaker: 
Effects of alpha partiele radiation on the rat brain, including 
vascular permeability and glycogen studies. J. Neuropath. 
exp. Neurol. 20, 459 - 483,  1 9 6 1 .  

Klatzo, I, ; J .  Miquel & R .  Otenasek: 
The application of fluorescein labelect serurn proteins to 
the study of vascular permeability in the brain. Acta Neu
ropath. 2, 1 44- 160,  1 9 6 2 .  

Klatzo, I. ; J .  Miquel; P. J. Ferris; J .  D .  Prokop & D. E. Smith: 
Observations on the passage of the fluorescein labelect se
rum proteins from the cerebrospinal fluid. J. Neuropath. 
exp. Neurol. 23, 1 8- 3 5, 19 64. 

Klatzo, I. ; H. Wisniewski & D.  E.  Smith: 
Observations on penetration of s erum proteins into the cen
tral nervous system. Biol. of Neuroglia. Progr. Brain Res-
15,  7 3 - 8 8 ,  1 9 6 5 .  

Klatzo, I. ; 
Neuropathological aspects of brain edema. J. Neuropath. 
exp. Neurol. 26, 1 - 14, 1 9 6 7a. 

Klatzo, I. ; H. Wisniewski; 0. Steinwall & E. Streicher:  
Dynamics of cold injury ede ma.  "Brain Edema".  Springer 
New York, 554- 563,  1 9 6 7b. 

Kleem an, C.  R . ; H. Davson & E. Levin: 
Urea transport in the central nervous system. Am . J. Phy
siol. 203, 739- 747, 1 9 6 2 .  

Kolár, O. J. ;  A. T. Ross & J. T . Herman: 

94 

Para- albumins in cerebrospinal fluid. Neurology, 19, 826-
833 ,  1 9 6 9 .  



Kotsilimbas, D. G . ; W. A. Levy & L . C .  Scheinberg: 
Chlormerodrin Hg 203  and electrolyte distribution in murine 
brain tumors, Arch. Neurol. 1 3, 525-532 ,  1 9 65.  

Kuffler, S .  W. & J. G.  Nicholls : 
The physiology of neuroglia! cells .  Ergebn. P hysiol. Biol. Chem 
Exp. Pharmacol. 57, 1 - 80, 1 9 6 6. 

Lajtha, A. ; 
Amico acid transport in the brain. "Properties of Membra
nes and Diseases of the Nervous System " .  Springer, New 
York, 43, 1 9 6 1 .  

Lajtha, A. : 
The "brain harrier system" . Neurochemistry, Thomas, 
Springfield, 39 9-430,  1 9 6 2 .  

Lajtha, A. ;G.  Levi & R .  Blasberg: 
Specificity of cerebral amino acid transport. Brain Edema, 
Springer, New York, 367- 3 8 1 ,  1 9 68.  

Lampert, P .  & S.  Carpenter: 
Electronmicroscopie studies on the vascular permeability 
and the mechanism of demyelination in experimental allergie 
encephalomyelitis.  J. Neuropath. exp. Neurol. 24, 1 1 - 2 4, 
1 9 65.  

Lampert, P . ; F .  Garro & A. Pentschew: 
Lead encephalopathy in suckling rats .  "Brain Ede ma" , Sprin
ger, 207 - 2 2 2 ,  1 9 6 7 .  

Landis , E. M. & J .  R .  Pappenheimer: 
Exchange of substances through the capillary walls . Hand
hook of Physiology- Circulation, 1 96 2 .  

Langfitt, T . W. : 
Possible mechanisms of action of hypertonic urea in re
ducing intracranial pressure. Neurology 1 1 ,  1 9 6 - 209,  1 9 6 1 .  

Langfitt, T . W. ;  N. F. Kassell & J. D. Weinstein: 
Ce re bral blood flow wi th intracranial hypertension. N eurology 
1 5, 7 61 - 7 7 3 ,  1 96 5a. 

Langfitt, T . W. ;  J.  D .  Weinstein & N.  F. Kassell: 
Cerebral vasomotor paralysis produced by intracranial hy
pertension. Neurology 15 , 622-641 ,  1 9 6 5b. 

Langfitt, T . W. :  W. J. S. Marshall; N. F .  Kassen & H. S. Schutta: 
The pathophysiology of brain swelling produced by meeha
nical trauma and hypertension. Internat. Sympos.  on CSF 
and CBF. Scand. J. Lab. Clin. In vest. Suppl. 102 ,  Section IV: 
B. 1 9 68.  

Leduc , E. H. : 
Localization of injected proteins in structures cornprising 
the hemato- encephalic harrier in the rat. Anat. Record. 
121 ' 328 ,  1 9 5 5 .  

9 5  



Lee, J. C .  & L .  Bakay: 
Ultrastructural changes in the edematous central nervous 
system. II. Cold induced edema. Arch. Neurol. 14, 3 6 - 49, 
1 9 6 6 .  

Leusen, I. : 
Aspects of the acid-base balance between blood and cere
brospinal fluid. " Cerebrospinal fluid and the Regulation of 
Ventilation" , Blackwell, Oxford, 55-89 ,  1 9 6 5. 

Levine, S. & M. Klein: 
Ischemie infarction and swelling in the rat brain. A. M. A.  
Arch. PathoL 69, 544- 553,  19 60.  

Levy, W. A. ; J. M. Taylor; I .  Herzog & L. C.  Scheinberg: 
The effect of hypertonic urea on cerebral edema in the 
rabbit induced by triethyltinsulfate. Arch. Neurol. 13, 58- 64, 
1 9 6 5 .  

Lierse, W .  & H. D. Franke: 
Effects of X- irradiation on guinea pig brain. "Brain Ede
ma" ,  Springer, Wien, 639- 644, 1 9 67 .  

Lippert, R. G. ; H.  J. Svien; J. H.  Grindlay; N. P.  Goldstein & C .  F .  
Gastinau: 

The effect of cortisone on experimental cerebral edema . 
J. Neurosurg. 1 0  583- 589,  1 9 60 .  

Long, D.  M. ; J. F .  Hartman & L.  A.  French: 
The ultrastructure of human cerebral edema. J. Neuropath. 
exp. Neurol. 25, 373- 3 9 5, 1 9 6 6a. 

Long, D. M. ; J. F. Hartman & L. A. French; 
The response of human cerebral edema to glucosteroid 
administration. Neurology 1 6, 5 2 1 - 528,  1 9 6 6b. 

Long, D. M. : 
Capillary ultrastructure and the blood-brain harrier in hu
man malignant brain tumors. J. Neurosurg. 32, 1 2 7 - 1 44, 
1 9 70.  

Lundberg, N. : 
Continuous recording and control of ventricular fluid pres
sure in neurosurgical practice. Acta P sychiat. Neurol. 
Scand. Suppl. 149, vol. 36, p . 83,  19 60.  

Luse, S. A. & B. Harris : 
Electronmicros copy of the brain in experimental edema. 
J. Neurosurg. 1 7, 439-446, 1 9 60 .  

Maccario, M. & C. P .  Mes sis : 
Cerebral oedema complicating treated non-ketotic hyper
glycaemia. Lancet 1 9 6 9 n, 3 52- 353,  1 9 6 9. 

Maher, J. F. ; R. B .  Freeman & G. E. Schreiner: 

9 6  

Hemodialysis for chronic renal failure IL Biochemica! L."ld 
clinical aspects . Ann. Int. Med. 62, 535- 550, 1 9 6 5 . 



M alamud, N. ; W. Haymaker & R . P.  Custer:  
Heat Stroke . Milit . Surgeon 99, 397-449,  1 946 . 

M alhotra, S. K. & A .  van Harreveld: 
Distribution of extracellular material in central white mat
ter. J . Anat . 100, 9 9- 1 1 0, 1 96 6 .  

Manery, J .  F . : 
Water and electrolyte metabolism. Physiol. Rev. 34, 3 34-
4 1 7 ,  1 954.  

Marchesi, V. T.  & R. J . Barrnett : 
The demonstration of enzymatic activity in pinocytotic ve
sicles of blood capillaries with the electron microscope. 
J . Cell. Biol. 1 7, 547- 556 ,  1 96 3 .  

M arshall, W.  J .  S.  ; J .  L .  F .  Jacks on & T . W .  Langfitt : 
Brain swelling caused by trauma and arterial hypertension. 
Arch. Neurol. 21 , 545- 5 5 3, 1 9 6 9 .  

Masson, G . M . C . ; J . B . Hazard; A . C . Corcoran & I. H . Page : 
Experimental vascular disease due to  des oxy- corticosterone 
and anterior pituitary factors . II) Comparison of pathologie 
changes .  Arch. Path. 49, 6 4 1 - 6 64, 1 95 0 .  

M ayer, S . ; R . P . M aickel & B, B . Brodie : 
Kinetics of penetration of drugs and other foreign compounds 
into cerebrospinal fluid and brain. J. Pharm . Exp . Therap . 
127, 205- 2 1 1 , 1 95 9 .  

Meye r, J .  S. ; F .  Gotoh; Y .  Tazaki; K.  Hamaguchi; S .  Ishikawa; F .  
N ouailhat & L .  Symon: 

Regional cerebral blood flow and metabolism in vivo. Ef
fects of anoxia, hypoglycaemia, ischemia, acidosis, alka
losis and alterations of blood pC0 2 • Arch. Neurol. 7, 5 6 0-
5 8 1 ,  1 9 6 2 .  

Miquel, J .  & W. Haymaker: 
AstrogHal reactions to iomzmg radiation: with emphasis on 
glycogen accumulation. Biol. of Neuroglia. Progr. B rain Res . 
1 5, 89- 1 14, 1 96 5 .  

Miquel, J .  & W .  Haymaker: 
Brain edema induced by partiele and ultraviolet radiation. 
"Brain Edema", Springer, Wien, 6 1 5- 6 31 ,  1 96 7 .  

Mitchell, R .  A . : 
The regulation of respiration in roetabolie acidosis and 
alkalosis . "Cerebrospinal Fluid and the Regulation of Ven
tilation", Blackwell, 1 0 9- 1 3 1 ,  1 96 5 .  

Moeschlin, S .  : 
Klinik und Therapie der Vergiftungen. , Thieme, 17  5 - 2  01 ,  
1 956 . 

Monro, A . : 
Observations on the structure and function of the nervous 

97 



system. Ch. I . : Of the circulation of the blood within the 
head. Geciteerd in E. Clarke & C .  D. O'M alley: The Human 
Brain and Spinal Cord, Univ. C alif. Pres s .  1 96 8 .  

M oore, G .  E . : 
Diagnosis and Localiz ation ofBrain Tumors . Thomas, Spring
field, 1 9 5 0 .  

Mye rs , R.  E;  R .  Beard & K. Adamson: 
Brain swelling in the newborn rhesus monkey following 
pre. Jnged partial asphyxia. Neurology 19, 1012- 1 0 1 8 ,  1 9 6 9 .  

Nakazawa, S. : 
Biochemica! studies of cerebral tissues in experimentally 
induced edema. Neurology 19, 2 6 9 - 2 7 6 ,  1 96 9 .  

Nash, F . P. ; G . Orth & E . A. Smolik: 
Intraventricular pressure after intraverrous injection of ure a.  
J . Neurosurg . 22, 264- 267 ,  1 96 5 .  

Notermans , S .  L .  H .  & S.  Boonstra: 
Electroencephalographic findings in experimentally induced 
intracranial hypertension. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 
27, 337- 345 , 1 96 9 .  

Ortiz -Galvan,A. : 
The effect of hydrocortis one on the healing of wounds of 
the brain. Arch. Neurol. Psychiat. 74, 407- 4 1 3, 1 9 5 5 .  

Osterholm, J . L . ; J . Bell; R . Meyer & J . Pyenson: 
Experimental effects of free serotonin on the brain and 
its re lation to brain injury. I. The neurological consequen
ces of intracerebral serotonin injections . II . Trauma-in
duced alterations in spinal fluid and brain. III. Serotonin
induced cerebral edema. J . Neurosurg. 31, 408 - 4 2 1 ,  1 96 9 .  

Palleske, H .  & H .  D .  Hermann: 
Untersuchungen zur Regulation der Hirndurchblutung im ex
perimentellen Hirödem .  Internat . Sympos . Uber Fragen der 
Hirndurchblutung, Bonn, 1 96 8 .  

Pappenheimer, J .  R . : 
Passage of molecules through capillary walls . Physiol. Rev. 
33, 387 - 42 3, 1 95 3 .  

Pappius , H. M .  & D. R . Gulati:  
Water and electrolyte content of cerebral tissues in ex
perimentally induced edema. Acta Neuropath. 2, 4 5 1 - 46 0, 
1 96 3 . 

Pappius, H. M . : 
The distribution of water in brain tissues swollen in vitro 
and in vivo. Progr. Brain. Res .  "Biology of Neuroglia" 15, 
1 35- 154, 1 96 5 .  

Pappius , H. M .  : 
Biochemica! studies on experimental brain edema. in "Brain 

9 8  



Edema" , Springer, Wien, 445-46 0, 1 96 7a. 
Pappius, H. M . ; J .  H. Oh & J .  B. Dossetor: 

The effects of rapid hemodialysis on brain tissues  and 
cerebrospinal fluid of dogs. Can. J. Physiol. Pharmacol. 45 , 
1 2 9- 147 , 1 96 7 b .  

Pappius, H. M .  & W. P. McCann: 
Effects of steroids on cerebral edema in cats . Arch. Neurol . 
20, 2 07 - 2 16 ,  1 9 6 9 .  

Plum, F . ; Posner, J .  B .  & E .  C . Alvord: 
Edema and necrosis in experimental cerebral infarction. 
Arch. Neurol. 9 ,  56 3- 57 0, 1 9 6 3a. 

Plum, F . ; E . C . Alvord & J . B . Posner: 
Effect of steroids on experimental cerebral infarction. Arch. 
Neurol. 9, 5 '1 1 - 5 7 3, 1 9 6 3b .  

Prados, M . ; B .  Strowger & W .  H.  Feindel: 
Studies on cerebral edema. Reaction of the brain to air 
exposure; pathologie changes .  Arch. Neurol. Psychiat . 54 , 
16 3- 174, 1 945 . 

Prussiner, S .  & S . K. Wolfson: 
Hypothermie proteetion against cerebral edema of ischemia. 
Arch. Neurol. 1 9, 6 2 3- 6 2 7 ,  1 96 8 .  

Raimondi, A .  J . ; R .  A .  Clasen; E.  J .  Beattie & B .  Taylor: 
The effect of hypothermia and steroid therapy on expe
rimental cerebral injury. Surg. Gyn. Obst . 108, 3 3 3- 338,  
1 95 9 .  

Raimondi, A . J. ; J . P. Evans & S. Mullan: 
Studies of cerebral edema. III. Alterations in the white 
matter:  an electronmicroscopie study using ferritin as a 
labeling compound. Acta Neuropath. 2 ,  1 7 2 - 1 97 ,  1 96 2 .  

Rall, D. P. ; J . R. Stabenau & C . G. Zubrod: 
Distribution of drugs between blood and cerebrospinal fluid. 
General methodology and effect of pH gradients .  J .  Pharma
col. Exp . Therap. 125 ,  1 8 5 - 1 93 ,  1 95 8 .  

Rasmus sen, T .  & D .  R. Gulati: 
C ortisone in the treatment of postoperative cerebral edema. 
J . Neurosurg. 19,  5 35- 544, 1 96 2 .  

Reed, D. J .  & D . M .  Woodbury: 
Effect of hypertonic urea on cerebrospinal fluid pressure 
and brain volume . J. Physiol. 1 64,  252- 264, 1 96 2 .  

Reed, D .  J . ; D .  M .  Woodbury & R.  L .  Holtzer; 
B rain edema, electrolytes and extracellular space .  Effect 
of t riethyltin on b rain and skelet al muscle .  Arch. Neurol. 
1 0, 6 04- 6 16 ,  1 96 4 .  

Reed, D. J . ; D . M . Woodbury; L . Jacobs  & R. Squires :  
Factors affecting distribution of iodide in brain and CSF .  

9 9  



Am . J. Physiol. 202 , 7 5 7 - 7 64, 1 96 5 .  
Ree se,  T .  S .  & M .  J .  Karnovsky: 

Fine structural localization of a blood brain harrier to exoge
nous peroxidase . J . Cell. Biol. 34, 2 07 - 2 17 ,  1 96 7 .  

Reichardt, M . : 
Zur Entstehung des Hirndrucks . Dtsch. Z .  Nervenheilk. 28 , 
306 - 355,  1 905 . 

Resnick, M .  E .  & C .  Patte rson: 
Coma and convulsions due to compulsive water drinking. 
Neurology 19, 1 1 25- 1 126 ,  1 96 9 .  

Reulen, H .  J .  & A .  Baetmann: 
Das Dinitrophenol-Ödem. Klin. Wschr. 45 , 149- 1 54, 1 96 7 .  

Reulen, H .  J . ; F .  Medzihradsky; R.  Enzenbach; F .  Marguth & W. 
Brendel: 

Electrolytes, fluids and energy metabolism in human ce
rebral edema. Arch, Neurol. 21, 5 17- 525,  1 96 9 .  

Risberg, J . ; N .  Lundberg & D .  H.  Ingvar :  
Regional ce rebral blood volume during acute transient ri
ses of the intracranial pressure (plateau waves) . J. Neuro
surg. 31, 303- 3 1 0, 1 96 9. 

Riser, M . ; R. Valdiguié & J . Guiraud: 
Du passage dans le cerveau de l ' urée injectée dans le sang. 
J. Physiologie et PathoL générale 36 , 6 94 - 7 05 ,  1 9 3 8 .  

Rodriquez ,  L.  A .  : • 

Experiments on the histologie locus of the hematoencephalic 
barrier. J . Compar. Neurol. 102, 27 - 39, 1 9 5 5 .  

Ros omoff, H. L .  : 
Distribution of intraeramal contents after hypertonic urea. 
J . Neurosurg.  19, 8 5 9- 864. 1 96 2 .  

Rosomoff, H. L .  & F .  T .  Z ugibe :  
Distribution of  intracranial contents in experimental edema. 
Arch. Neurol. 9 , 26- 34, 1 96 3.  

Rovit, R .  L.  & R.  Hagan: 
Steroids and cerebral edema. The effects of glucocorti
coids on abnormal capillary permeability following cerebral 
injury in c at s .  J . Neuropath. exp . Neurol. 27, 2 7 7 - 2 9 9, 1 96 8 .  

Rubinstein, L.  J . ; I .  Klatzo & J .  Miquel: 
Histochemical observation on oxidative enzyme activity of 
glial cells in a local brain injury. J. Neuropath. exp. Neurol. 
21 , 1 16 - 1 36 ,  1 96 2 .  

Ruderman, N.  B .  & T .  C .  Hall: 
Use of glucocorticoids in the palliative t reatment of metas
tatic brain tumors . Cancer 1 8, 2 98- 306 ,  1 96 5 .  

Russek, H .  J . ; A. S .  Russek & B . L.  Z ohrnan: 

100 

Cortis one in immediate therapy of apopleetic stroke . J . A .  
M .  A .  159,  1 02- 1 05 ,  1 9 5 5 .  



Scheinker, I . M . : 
Cerebral swelling. Histopathology, classification and cli
nical significanee of brain edema. J. Neurosurg. 4, 2 5 5 -
2 7 5 ,  1 947 . 

Scheitlin, W .  & A .  Hunziker: 
Die Beeinflussung des Liquor- chemismus durch Hämodialyse 
beim url:\mischen Patienten. Schweiz . Med. Wschr. 92, 67 3-
676,  1 96 2 .  

Schloerb, P. R . : 
Total b ody water distribution of creatinine and urea in ne
phrectomize d  dogs.  Am. J . Physiol. 199, 6 6 1 - 6 6 5 ,  1 96 0 .  

Scholz, W. : 
Histologische und typische Veränderungen und Vulnerabili
tätsverhl:\ltnisse im menschlichen Gehirn bei Sauerstoffman
gel, Ödem und plasmatische Infiltrationen. Arch. f. Psychiat . 
1 81 ,  6 2 1 - 6 6 5 ,  1 94 9 .  

Schoolar, J . C . ; C .  F .  Barlow & L.  J .  Roth: 
The penetration of carb on- 14 urea into cerebrospinal fluid 
and various areas of the cat brain. J .  Neuropath. exp. Neurol. 
exp. Neurol. 19, 2 16 - 2 2 7 ,  1 96 0. 

Schr�der, M & W .  Wechsler: 
Z ur Frage unterschiedlicher Adhäsionskräfte zwischen den 
Zenmembranen in der grauen und wei8en Substanz des Ge
hirns. Naturwiss .  52, 86, 1 96 5 .  

Schultz, R . L. ;  E . A . M aynard & D. C . Pease : 
Electronmicroscopy of neurons and neuroglia of cerebral 
cortex and c orpus callosum. Am. J . Anat. 1 00. 36 9- 407 ,  1 957 . 

Schultze, B .  & P . Kleinhues :  
DNS- synthese  der Neuroglia im experimentellen Hirn�dem. 
Experientia 23, 941- 942 ,  1 96 7 .  

Schutta, H. S. ; N .  F .  Kassei & T . W.  Langfitt : 
Non- neerotizing cortical trauma as a factor in cerebral 
swelling induced by arterial hypertension. J. Neuropath. exp . 
Neurol. 27, 1 30, 1 96 8 .  

Selye, H . ; P .  Haour & C .  Faribault : 
Further studies concerning brain lesions induced by desoxy
corticosterone overdosage in the rat . Fed. Proc . 7, 1 1 0- 1 1 1 ,  
1 948.  

Sherwin, A .  L . ; G .  Karpati & R .  Laviolette : 
The blood- cerebrospinal fluid harrier to antiboclies in ex
perimental allergie encephalomyelitis and neuritis . Rev. C an. 
Biol. 24, 277- 2 8 3, 1 96 5 .  

Shulman, K .  & H .  L .  Rosomoff: 

1 0 1  



Effect of hypothe rmia on mortality in experimental injury 
to  the b rain. Am. J . Surg. 98, 7 04- 7 05 ,  1 95 9 .  

Small, R. G.  & W. A . Krehl: 
Cerebral swelling and cerebral edema. J. Neuropath. exp. 
Neurol. lL 1 92 - 1 99,  1 95 2 .  

Solomon, A .  K .  : 
Equations for tracer experiment s .  J . Clin. Invest . 28, 1 2 97 -
1 307 ' 1 94 9 .  

Spatz, H. : 
Die Bedeutung de r syrnptomatischen Hirnschwellung fnr die 
Hirntumoren und fnr andere raumbeengende Prozesse in der 
ScM.delgrube.  Zbl. ges . Neurol. Psychiat . 54, 316- 318,  1 9 30 .  

Sparacio, R.  R . ; H . L. Tung & A . W . Cook: 
Methylprednisolone sodium succinate in acute craniocerebral 
trauma. Surg. Gyn. Obst . 121 ,  5 1 3- 5 16 ,  1 96 5 .  

Spector, R .  G. : 
Water content of the brain in anoxic- ischaemic encephalo
pathy in adult rat s .  Brit . J . Exp. Pathol. 42, 6 2 3- 6 30, 1 96 1 .  

Steinwall, O .  & I. Klatzo:  
Double tracer methods in studies on blood-brain harrier 
dysfunction and brain edema. Acta Neurol. Scand. 41. 5 9 1 -
5 94, 1 965,  suppl. 1 3 .  

Steinwall, 0.  & I .  Klatzo :  
Selective vulnerability of the blood-brain harrier in chemi
cally induced lesions . J . Neuropath. exp. Neurol. 25, 542-
5 5 9, 1 96 6 .  

Stern, W. E . : 
Studies in experimental brain swelling and brain compres
sion.  J . Neurosurg. 1 6, 677-6 97, 1959 .  

Stern, W. E. & R.  V .  Coxon: 
Osmolality of brain tissue and its relation to brain bulk, 
Am. J. Physiol. 206, 1 - 7 ,  1 964 .  

Stewart- Wallace, A . M . : 
A biochemica! study of ce rebral tissue, and of the changes 
in cerebral oedema. B rain 62, 426 - 438, 1 9 39 .  

Stewart-Wallace, A . M . : 
The physico- chemical investigation of cerebral oedema. Dis
cussion on cerebral oedema. Proc . Roy. Soc . Med.  40, 6 97-
6 98,  1 947 . 

Streicher, E . ; P . J.  Ferris; J. D. Prokop & I. Klatzo:  
Brain volume and thiocyanate space in loc al cold injury. 
Arch. Nëurol. 1 1 , 444-448,  1 96 4 .  

Struck, G.  & M .  KUhn: 

102  

Vergleichende licht und elektronenmikroskopische Unter
suchungen an der normalen und �demat�s veränderten Hirn-



rinde des Menschen. Arch. Psychiat . Ztsch. ges . Neurol. 204, 
209- 2 2 1 ,  1 96 3 .  

Struck, G .  & W .  Umbach: 
Vergleichende elektronenoptische Untersuchungen an der 
menschlichen Hirnrinde vor und nach Ödemtherapie . Virchows 
Arch. path. Anat . 337, 3 1 7 - 327 , 1 964.  

Szegedy, L:  
The influence of  hemodialysis treatment on the injuries of  the 
central nervous system in uremia. Acta Neurol. Scand. 42 , 
1 05- 1 17 ,  1 966 . 

Tator, C .  H . ; T .  P .  M orley & J .  Olszewsky: 
A study of the factors responsible for the accumulation of 
RIHSA by intracranial tumours and other lesions . J .  Neuro
surg. 22, 60- 7 6 ,  1 96 5 .  

Tobian, L. : 
The infl.uence of hydrastatic pressure and colloid osmotic 
pressure on fluid t ransfer across the capillary membrane s .  
in "Edema, Mechanisms and Management" . A Hahnemann 
Symposium on Salt and Water Retention. Saunders, Phi
ladelphia, 3- 6 ,  1 96 0 .  

Torack, R . M . ; R . D. Terry & H. M . Zimmerman: 
The fine structure of cerebral fluid accumulation. I. Swel
ling secondary to c old injury. Am. J . Path. 35, 1 1 35- 1 147,  
1 95 9 .  

Torack, R .  M . ; R.  D .  Terry & H. M .  Zimmerman: 
The fine structure of cerebral fluid accumulation. II. Swel
ling produced by triethyl tin pois oning and its comparison 
with that in the human b rain. Am. J. Path. 36 , 2 7 3- 2 87 , 
1 96 0 .  

Torack, R . M . ; 
Ultrastructure of c apillary reaction to  brain tumors . Arch. 
Neurol. 5 ,  4 1 6 - 428,  1 96 1 .  

Torack, R. M .  & R . J . Barrnett : 
The fine structural localization of nucleoside phosphatase 
activity in the blood b rain harrier.  J .  Neuropath. exp. Neurol. 
23, 46 - 5 9, 1 964.  

Tower, D. B.  : 
Distribution of cerebral fluids and electrolytes in vivo and 
in vitro. B rain Edema, Springer, 303- 3 3 3, 1 96 7 .  

Vernandiakis, A .  & D . M .  Woodbury: 
Cellular and extracellular spaces in developing rat brain. 
Arch. Neurol. 12, 2 84- 2 9 3, 1 96 5 .  

Walder, H . A .  D . : 
The application of a c ryogenic method in neurosurgery. 
Proefschrift, Nijmegen, 1 96 6 .  

1 0 3  



Wallace, G .  B .  & B .  B .  Brodie:  
On the s ouree of the cerebrospinal fluid. The distribution 
ofbromide and iodide tbraughout the central nervous system. 
J . Pharmac ol. 70 , 4 18-427,  1 940.  

Walker, A . E .  & J. J . Adamkiewicz :  
Pseudotumor cerebri associated with prolonged c orticosteroid 
therapy. J . A . M . A . 188, 7 7 9- 7 84, 1 96 4 .  

Walker, J .  & H. Shenkin; 
Studies on the toxemia syndrome aft er burns . Armals Surg. 
121 ,  301 - 31 3, 1 945 . 

Walsh, F .  B . : 
Papilledema associated with increased intracranial pressure 
in Addis on' s  disease .  Arch. Ophthal. 47, 8 6 ,  1 95 2 .  

Walter, W . G . : 
Gronds lagen der Ne urophysiologie. Noord Hall. Uitgeversmij . , 
85- 97,  1 96 7 .  

Wasterlain, C .  G .  & R .  M .  Torack: 
Cereb ral edema in water intoxication. Arch. Neurol. 1 9, 
7 9- 87,  1 96 8 .  

Watters , G.  V .  & C . F . Barlow : 
Sulfate space in cerebral edema in cats . J .  Neuropath. exp. 
Neurol. 23 ,  17 3- 174, 1 96 4 .  

Weed, L.  H. & P. S.  McKibben: 
Pressure changes in the cerebrospinal fluid following in
traveneus injection of solutions of various concentrations . 
Am. J .  Physiol. 48, 5 1 2 - 5 30, 1 91 9. 

Weed, L. H .  & P. S. McKibben: 
Experimental alterations of brain bulk. Am. J. Physiol.  48, 
5 3 1 - 558,  1 91 9. 

Weissmann, G . : 
Labilization and stabilization of lysosomes. Fed. Proc . 23, 
1 0 38- 1 044, 1 96 4 .  

Weller, R. 0. & H. Wisniewski : 
Histological and ultrastructural changes with experimental 
hydrocephalus in adult rabbit s .  Brain, 92, 8 1 9- 82 8 ,  1 96 9 .  

Wender, M .  & M .  Hierowski: 
The concentration of electrolytes in the developing nervous 
system with special reference to the period of myelination. 
J . Neurochem, 5, 1 05- 1 08 ,  1 96 0. 

Wender, M .  & W . Strzyzewski : 
Electrolyte.s ofthe brain in water intoxication. Europ. Neurol. 
] ,  1 31- 1 36 ,  1 96 8 .  

Wilson, C .  W.  M .  & B .  B .  Brodie : 

104 

The absence of blood-brain harrier from certain areas of 
the central nervous system. J. Pharmacol. exp. Therap. 133, 
332- 335,  1 96 1 .  



Wise, B . L.  & D .  R .  Taxdal: 
Studies of the blood-brain harrier utilizing hematoporphyrin. 
Brain. Res . 4, 387 389,  1 96 7 .  

White, J. C .  ; M .  Verlot ;  B .  Selverstone & H .  K.  Beecher:  
Changes in brain volume during anesthesia. The effects 
of anoxia and hypercapnia. Arch. Surg. 44, 1 - 2 1 ,  1 942 .  

Wolf, A .  V. : 
Volume and pressure imbalance in the genesis of edema 
in "Edema, Mechanisms and M anagement" . A Hahnemann 
Symposium on Salt and Water Retention, Saunders, Phila
delphia, 2 3- 2 9, 1 96 0. 

Woodbury, D. M . : 
in Biology of Neuroglia, Thomas, Springfield, p .  1 2 0- 128 ,  
1 95 8 .  

Yanagihara, T . ; N .  P. Goldstein; H. J .  Svien & R. C .  Bahr: 
Experimental cerebral edema : enzymehistochemical study. 
Neurology 1 7, 6 6 9 - 6 7 9, 1 96 7 .  

Zaren, H. A . ; J .  D .  Weinstein & T . W. Langfitt : 
Experimental ischemie brain swelling. J .  Neurosurg. 32, 
227- 2 35 ,  1 97 0 .  

Znlch, K.  J .  : 
St�rungen des intrakraniellen Druckes .  Handbuch der Neu
rochirurgie I. Band I .  Teil. Grundlagen, 208- 303,  1 95 9 .  

Zweifach, B .  W. : 
Biologie properties of vascular endothelium. Angiology 
12, 5 07 - 5 1 0, 1 96 1 .  

Zijlstra, W. G. ; J . R . Brunsting; F . ten Hoor & G . A . Mook: 
Fysiologie van het interne milieu. Van Gorcum, Assen, 
1 97 0 .  

105 





where is the wisdom 
we have lost in knowledge? 
where is the knowledge 
we have lost in information? 

T.S. Eliot 




	go kaft
	go 1-40
	go 40-80
	go 80-eind

