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Situering van het proefschrift/Summary of the dissertation 

 

Cerebrovasculaire accidenten of beroertes zijn één van de belangrijkste 

oorzaken van  mortaliteit en permanente invaliditeit wereldwijd. 

Bovendien zal de incidentie van beroertes nog toenemen door de 

vergrijzing van de bevolking. Gezien de excessieve kosten van 

langdurige ziekenhuisopnames, zorg en revalidatie bij patiënten, zullen 

beroertes een aanzienlijke sociaaleconomische last worden voor onze 

samenleving. Enkel een klein percentage van de patiënten kan 

momenteel behandeld worden met rt-PA, welke de enige goedgekeurde 

behandeling is. Daarom is het cruciaal om de biochemische 

gebeurtenissen die gepaard gaan met een beroerte verder te bestuderen 

en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Milde hypothermie lijkt een 

veelbelovende therapie omdat het kan inwerken op verschillende 

processen. 

In dit proefschrift werd gewerkt met een rat model voor transiënte focale 

cerebrale ischemie, waarbij de vasoconstrictor endotheline-1 wordt 

geïnjecteerd in de nabijheid van de mediale cerebrale arterie. Het 

therapeutisch venster en de lange termijn effecten van een kort durende 

milde hypothermie behandeling werden bestudeerd. Meer specifiek werd 

het gedrag, het infarct volume, de bloeddoorstroming en apoptose 

onderzocht. Vervolgens werd onderzocht welke veranderingen op vlak 

van de expressie van proteïnes een beroerte of hypothermie 

veroorzaken. Deze thesis bevestigt dat hypothermie een veelbelovende 

behandeling is die op verschillende processen van de ischemische 

cascade kan inwerken. 
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