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Summary

Although it is generally accepted that hypertension is the most important
risk factor for ischaemic stroke, the relationship between blood pressure
profile, stroke subtype and underlying cerebral vascular disease has
scarcely been investigated.

It is important to investigate this relationship because of the possible
preventive and therapeutic consequences for individuals. This must be
considered in the light of an ageing world population and increasing
exposure to a western lifestyle, which means that an increasing
prevalence of hypertension and stroke is expected in the near future.
However, a patient may be unaware of the fact that he has hypertension
until complications such as stroke occur. In such situations, the only
information available is his post-stroke blood pressure. Since blood
pressure may rise during the acute phase of stroke, however, the
question remains whether blood pressure measurements in the acute
phase can be used to decide whether a patient has hypertension and
whether treatment should be started.

We therefore compared manometrically measured blood pressure levels
before and after the stroke and investigated whether blood pressure
levels measured by 24-hour ambulatory measurement in the acute phase
of stroke predicted blood pressure in the chronic phase.

Several types of cerebral vessel disease can cause ischaemic infarction.
Large vessel atheromatosis may cause territorial infarction, while small
vessel disease causes lacunar infarction. Based on earlier studies, we
assumed that two lacunar entities exist, presumably caused by two
distinct types of cerebral small vessel disease.

Microatheromatosis is a process whereby a small atherosclerotic plaque
occludes the origin of a small penetrating arteriole. This process closely
resembles large vessel atheromatosis and results in a single lacunar
infarct. Arteriolosclerosis, by contrast, is a generalised type of cerebral
small vessel disease, resulting in segmental vessel wall destruction with
hyalin deposits in the vessel wall of penetrating arterioles, resulting in
multiple lacunar infarcts or white matter lesions. Arteriolosclerosis is
specifically related to hypertension, whereas the risk factor profile of
microatheromatosis is similar to that of large vessel atheromatosis.

Investigating blood pressure as a risk factor for cerebral small vessel
disease is difficult because fatality and autopsy rates are relatively low,
especially for lacunar stroke, which means that we must depend on
circumstantial evidence. We therefore studied blood pressure profiles,
using 24-hour ambulatory measurement, in stroke patients compared to
controls, and in patients with TERRI compared to patients with LACI.
Furthermore, we compared patients with multiple LACI with patients with
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a single LACI, and both LACI subgroups with TERRI patients. We also
used 24-hour non-invasive ambulatory blood pressure measurement to
study blood pressure profiles as a risk factor for the severity of white
matter lesions seen on MRI scans. Finally, we studied changes in the
blood pressure profile after cerebral infarction.

Chapter 3 discusses whether manometrically measured post-stroke blood
pressure in the chronic phase (about 6 weeks after the stroke) reliably
reflects pre-stroke blood pressure levels. We found that post-stroke
measurements did indeed reflect pre-stroke blood pressure. We therefore
concluded that post-stroke measurements can be used when studying
blood pressure as a causal factor of the patient's stroke. We used post-
stroke measurements in our subsequent studies, because pre-stroke
values were not always available.

Chapter 4 investigates whether blood pressure measurements using a
24-hour ambulatory device in the acute phase (about one week after the
stroke) predicted those in the chronic phase of stroke. Although we found
reasonably close correlation coefficients of 0.6 - 0.8 for the blood
pressure level, prediction intervals were very wide. We were therefore
unable to predict in the acute phase whether a patient would be
hypertensive in the chronic phase. Hence we concluded that a 24-hour
blood pressure measurement one week after the stroke is too early to
assess a patient's blood pressure profile. We therefore think that blood
pressure in the chronic phase (about 6 weeks after the stroke) should be
used to decide whether a patient has hypertension and should be treated.

Chapters 5 and 6A report on a study of blood pressure level, variability
and nocturnal pressure decline as risk factors for the various stroke
subtypes. Furthermore, we compared stroke patients with controls from
the same referral area, using 24-hour ambulatory blood pressure
measurement. Forty five percent of brain infarct patients reported
hypertension, whereas only 17% of controls did. We found that brain
infarct patients in general had higher blood pressure levels, except for
daytime levels, than controls. They also showed greater blood pressure
variability and lower nocturnal dip than controls. This means that all these
aspects of the blood pressure profile represent risk factors for target
organ damage such as stroke.

Patients with LACI reported hypertension about as often as patients with
territorial infarcts did (47% and 43% respectively). However, the blood
pressure level was higher in LACI patients. There was no difference in
blood pressure variability or nocturnal dip between TERRI and LACI
patients.
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We therefore concluded that it is not the presence but the severity of
hypertension which determines the brain infarct subtype. Twenty-four
hour blood pressure measurement is important because many aspects of
the blood pressure profile represent risk factors for stroke.

In chapters 5 and 6A, we concluded that blood pressure level, but not its
variability or diurnal rhythm, determined the development of cerebral
small vessel disease. We wanted to investigate whether the blood
pressure profile differentially determined the development of one type of
small vessel disease. In chapter 6B, we compare the blood pressure
profiles in patients with single lacunar infarcts and patients with multiple
lacunar infarcts. We also compared them with patients with territorial
infarcts.

We found that DBP and MBP were higher in patients with multiple lacunar
infarcts than in patients with single lacunar infarcts or with territorial
infarcts. Moreover, SBP variability was greater in patients with multiple
lacunar infarcts than in patients with territorial infarcts. The blood
pressure profile of patients with single lacunar infarcts differed from that
of patients with territorial infarcts only in nighttime SBP variability.

These results provide further evidence supporting the hypothesis that two
different lacunar entities exist, which may be caused by the two different
subtypes of cerebral small vessel disease described by Fisher.
Arteriolosclerosis is associated with higher DBP and MBP levels and SBP
variability than microatheromatosis. Microatheromatosis is associated
with a blood pressure profile that is very similar to that of large vessel
atheromatosis. This supports the theory that these disease processes are
similar.

In chapter 6C, we investigate blood pressure profile as a risk factor for
WML. We distinguished WML from PVH, because the latter is not
associated with vascular risk factors or clinical signs, whereas WML has
been associated with arteriolosclerosis.

Both WML and PVH were common in our group of stroke patients. The
prevalence of WMH was 65%, that of PVH 95%. We found that nighttime
systolic blood pressure was lower in patients with severe WML compared
to patients with minor WML. Variability and percentage of dipping of SBP
were greater in patients with severe WML than in patients with minor
WML. We concluded that blood pressure fluctuations are a risk factor for
severe WML. It was also clear, however, that increasing age plays an
important role as a risk factor for WML.

Chapter 6D discusses the relationship between blood pressure profile
and stroke lesion site.
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We found that 52% of or patients with right-sided cortical infarcts had a
nocturnal rise in blood pressure in the acute phase of stroke. We also
found a transient decrease in the nocturnal dip and the percentage of
dipping in patients with right-sided cortical infarcts. This group of patients
need to be closely monitored in a stroke unit in the acute phase of stroke,
because these changes in blood pressure profile may lead to serious
complications.

In summary, we conclude that blood pressure measured in the chronic
phase after stroke reflects pre-stroke pressure, but that blood pressure in
the acute phase of stroke does not predict hypertension in the chronic
phase. Temporary changes in nocturnal blood pressure decline occur in
patients with right-sided cortical infarcts. The blood pressure profile of
patients with microatheromatosis is similar to that of patients with
macroatheromatosis. We found further evidence for the existence of two
distinct lacunar entities, since blood pressure was higher in patients with
multiple LACIs than in those with a single LACI.

We recommend blood pressure management by at least one 24-hour
ambulatory blood pressure measurement to monitor nocturnal pressure
decline and blood pressure variability, because these aspects of the
blood pressure profile are risk factors for TOD. Also, further research
should be done to find medication that specifically influences blood
pressure variability and nocturnal blood pressure decline. Patients with
right-sided cortical infarcts should be monitored in the acute phase of
stroke.
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Samenvatting

Hoewel het een algemeen geaccepteerd feit is dat hypertensie de
belangrijkste risicofactor is voor het krijgen van een ischemisch
herseninfarct, is de relatie tussen bloeddrukprofiel, infarct-subtype en
cerebrale vaataandoening nog nauwelijks onderzocht.

Toch is het belangrijk om deze relatie te onderzoeken, vanwege de
mogelijke consequenties voor preventie en voor de behandeling van de
individuele patient. Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van de
vergrijzende wereldbevolking, die in toenemende mate een westerse
levensstijl heeft. In de nabije toekomst wordt dan ook een toename in de
prevalentie van hypertensie en herseninfarcten verwacht. Het kan echter
voorkomen dat een patient niet weet dat hij hypertensie heeft totdat
complicaties zoals een ischemisch herseninfarct optreden. In dat geval is
de bloeddruk na het herseninfarct de enige informatie die voorhanden is.
Aangezien echter de bloeddruk na het herseninfarct kan stijgen, is het de
vraag of bloeddruk in de acute fase na een herseninfarct gebruikt mag
worden om vast te stellen of een patient hypertensie heeft en of er een
behandeling gestart moet worden.

In dit onderzoek is daarom een vergelijking gemaakt tussen de bloeddruk
voor en na het herseninfarct, gemeten met een manometer, en is voorts
onderzocht of de in de acute fase door middel van 24-uurs ambulante
meting bepaalde bloeddruk de bloeddruk in de chronische fase na een
herseninfarct kan voorspellen.

Er bestaan verschillende typen cerebrale vaataandoening die
ischemische herseninfarcten veroorzaken. Als de grote hersenarterien
zijn aangedaan (large vessel disease of LVD) ontstaat een territoriaal
herseninfarct (TERRI). Betreft het de kleine perforerende hersenarterien
(small vessel disease of SVD), dan ontstaat een lacunair infarct (LACI).
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er twee lacunaire entiteiten
kunnen worden onderscheiden, die elk door een specifiek type
aandoening van de kleine hersenarterien zouden kunnen worden
veroorzaakt.

Microatheromatose is een proces waarbij een kleine hersenarterie bij het
punt van aftakking wordt afgesloten door een atherosclerotische plaque.
Dit proces lijkt sterk op atheromatose van de grote hersenarterien en het
resultaat is een enkel lacunair infarct. Dit proces wordt onderscheiden
van arteriolosclerose, een gegeneraliseerde aandoening van de kleine
hersenarterien waarbij segmentale destructie van de vaatwand
plaatsvindt en hyaline wordt afgezet in de wand van de penetrerende
arterien, waardoor meervoudige lacunaire infarcten en
wittestofafwijkingen kunnen ontstaan.
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Arteriolosclerose wordt met name in verband gebracht met hypertensie,
terwijl de risicofactoren voor microatheromatose vrijwel overeenkomen
met die voor atheromatose van de grote vaten.

Het is moeilijk om onderzoek te doen naar bloeddruk als risicofactor voor
een bepaalde cerebrale vaataandoening, omdat vooral LACI's relatief
zelden fataal zijn en er dus weinig autopsies worden verricht. Daarom
moeten we gebruik maken van indirecte methoden. Wij hebben daarom
door middel van 24-uurs ambulante meting het bloeddrukprofiel van
patienten met een herseninfarct vergeleken met dat van een
controlegroep, en ook het profiel van patienten met een TERRI met dat
van patienten met een LACI. Daamaast hebben we patienten met
meervoudige LACI's vergeleken met patienten met een enkel LACI,
alsook de beide lacunaire subtypen onderling. Voorts hebben we het
bloeddrukprofiel, bepaald door middel van 24-uurs ambulante meting,
bestudeerd als risicofactor voor de ernst van de eventuele
wittestoflaesies op MRI-scans. Als laatste bestudeerden wij de
veranderingen in het bloeddrukprofiel die optreden na een herseninfarct.

In hoofdstuk 3 wordt de vraag besproken of de bloeddruk die in de
chronische fase (ongeveer 6 weken) na het optreden van een
herseninfarct door middel van manometrie gemeten wordt, een
betrouwbare afspiegeling is van de bloeddruk die vöör het herseninfarct
gemeten is. Het bleek dat de post-CVA bloeddruk inderdaad een
betrouwbare afspiegeling is van de pre-CVA bloeddruk. Wij
concludeerden daarom dat bloeddrukmetingen na het optreden van een
hereninfarct gebruikt kunnen worden bij het onderzoek naar bloeddruk als
causale factor voor het herseninfarct van een patient. In ons verdere
onderzoek gebruikten wij de post-CVA metingen omdat de pre-CVA
metingen niet altijd voorhanden waren.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een onderzoek waarbij werd
bekeken of 24-uurs ambulante bloeddrukmetingen in de acute fase
(ongeveer 1 week) na een herseninfarct de bloeddruk in de chronische
fase kunnen voorspellen.

Er bleek een goede correlatie te bestaan tussen de bloeddruk in de acute
en de chronische fase (correlatie-coefficienten van 0.6 - 0.8) maar de
predictie-intervallen waren groot. Daarom kon in de acute fase van het
herseninfarct niet worden voorspeld of een patient in de chronische fase
hypertensief zou zijn. Hieruit concludeerden wij dat 24-uurs
bloeddrukmeting een week na het optreden van een herseninfarct te
vroeg is om het bloeddrukprofiel van een patient te bepalen. Wij zijn
daarom van mening dat de bloeddruk in de chronische fase (ongeveer 6
weken) na het herseninfarct gebruikt moet worden om te besluiten of een
patient hypertensie heeft en behandeld moet worden.
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In hoofdstuk 5 en 6A worden de resultaten besproken van een onderzoek
naar de hoogte en variabiliteit van de bloeddruk en de nachtelijke daling
(dip) als risicofactoren voor de verschwende infarct-subtypen. Daarbij
werden de herseninfarctpatienten ook vergeleken met een controlegroep
uit hetzelfde geografische gebied. We gebruikten hiervoor 24-uurs
ambulante bloeddrukmeting.

Vijfenveertig procent van de patienten met een herseninfarct, tegen
slechts 17% van de controlegroep, hadden hypertensie in de
voorgeschiedenis. Het bleek dat de groep infarctpatienten als geheel een
hogere bloeddruk vertoonde dan de controlegroep, behalve overdag. Zij
hadden ook een grotere bloeddrukvariabiliteit en een minder sterke
nachtelijke daling. Dit betekent dat al deze aspecten van het
bloeddrukprofiel risicofactoren vormen voor eindorgaanschade zoals een
ischemisch herseninfarct.

Patienten met een LACI hadden even vaak hypertensie in de
voorgeschiedenis als patienten met een territoriaal infarct (respectievelijk
47% en 43%). De bloeddruk was echter het hoogst bij patienten met een
LACI.

Wij concludeerden dat hypertensie en een hoge nachtelijke en 24-uurs
bloeddruk risicofactoren zijn voor het krijgen van een ischemisch
herseninfarct in het algemeen. Verder verhoogt hoge bloeddruk, maar
niet het hebben van hypertensie, de kans op het krijgen van een LACI.

In hoofdstuk 5 en 6A concludeerden wij dat het ontstaan van SVD werd
bepaald door de hoogte van de bloeddruk, maar niet door de
bloeddrukvariabiliteit of het percentage nachtelijke daling. Wij wilden
onderzoeken of het bloeddrukprofiel ook invloed had op het type SVD.

In het onderzoek waarvan verslag wordt uitgebracht in hoofdstuk 6B
bestudeerden wij daarom het bloeddrukprofiel van patienten met een
enkel LACI in vergelijk met patienten met meervoudige LACI's. Beide
groepen werden vergeleken met patienten met een TERRI.

DBP en MBP bleken hoger te zijn bij patienten met meervoudige LACI's
in vergelijking met patienten met een enkel LACI en patienten met een
TERRI. Daarbij komt dat de variabiliteit van de SBP hoger was bij
patienten met meervoudige LACI's dan bij patienten met een TERRI. Het
bloeddrukprofiel van patienten met een enkel LACI verschilde alleen van
dat van TERRI-patienten in de nachtelijke SBP-variabiliteit.

Onze resultaten ondersteunen de hypothese dat er twee verschillende
lacunaire entiteiten bestaan, die elk worden veroorzaakt door een
verschillend subtype SVD, zoals beschreven door Fisher.
Arteriolosclerose gaat gepaard met een hogere DBP en MBP, en een
grotere SBP-variabiliteit, dan microatheromatose. Microatheromatose
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gaat gepaard met een bloeddrukprofiel dat sterk lijkt op dat van LVD. Dit
ondersteunt de theorie dat dit vergelijkbare aandoeningen zijn.

Hoofdstuk 6C behandelt het bloeddrukprofiel als risicofactor voor
wittestoflaesies (WML's). Wij hebben onderscheid gemaakt tussen
WML's en periventriculaire hyperintense laesies (PVH's) omdat de
laatsten niet geassocieerd zijn met vasculaire risicofactoren of klinische
verschijnselen, terwijl WML's in verband gebracht zijn met
arteriolosclerose. i ••.*,-,•••;

Onze hypothese was dat verhoogde bloeddruk, bloeddrukvariabiliteit en
nachtelijke dip risicofactoren zijn voor de toename van het aantal WML's.
Wij verwachtten geen verband tussen de veel voorkomende PVH's en de
bloeddrukparameters.

WML's en PVH's kwamen allebei veel voor in onze groep
herseninfarctpatienten. De prevalentie van PVH's was 65%, die van
PVH's 95. Patienten met uitgebreide WML's bleken een lagere nachtelijke
systolische bloeddruk te hebben dan patienten met geringe WML's. De
bloeddrukvariabiliteit en het percentage nachtelijke daling van de SBP
waren hoger bij patienten met uitgebreide WML's dan bij patienten met
geringe WML's. Wij concludeerden dat bloeddrukfluctuaties een
belangrijke risicofactor zijn voor uitgebreide WML's. Het was ook duidelijk
dat de leeftijd een belangrijke risicofactor was.

In hoofdstuk 6D wordt de relatie besproken tussen het bloeddrukprofiel
en de locatie van het herseninfarct. Tweeenvijftig procent van de
patienten met een rechtszijdig corticaal infarct vertoonde een nachtelijke
bloeddrukstijging in de acute fase na het herseninfarct. Wij vonden ook
een voorbijgaande vermindering van de dip en het percentage nachtelijke
bloeddrukdaling bij patienten met een rechtszijdig corticaal infarct. Deze
groep patienten heeft bewaking nodig in een stroke unit in het acute
stadium na het herseninfarct omdat de veranderingen in het
bloeddrukprofiel kunnen leiden tot ernstige complicaties.

Samenvattend luiden onze voomaamste conclusies als volgt. De
bloeddruk die in de chronische fase na een herseninfarct gemeten wordt,
vormt een goede afspiegeling van de bloeddruk vöör het herseninfarct.
De bloeddruk in de acute fase na een herseninfarct voorspelt de
bloeddruk in de chronische fase niet. Er treedt een voorbijgaande
verandering op in de nachtelijke bloeddrukdaling bij patienten met een
rechtszijdig corticaal infarct. Het bloeddrukprofiel van patienten met
microatheromatose lijkt op dat van patienten met macroatheromatose. Wij
vonden aanvullend bewijsmateriaal voor de theorie dat er twee
afzonderlijke lacunaire entiteiten bestaan, omdat patienten met
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meervoudige LACI's een hogere bloeddruk bleken te hebben dan
patienten met een enkel LACI.

Wij stellen tenminste een 24-uurs ambulante bloeddrukmeting voor om de
nachtelijke bloeddrukdaling en bloeddrukvariabiliteit in kaart te brengen,
omdat deze aspecten van het bloeddrukprofiel risicofactoren zijn voor
eindorgaanschade. Ook zou verder onderzoek gedaan moeten worden
naar middelen die specifiek de bloeddrukvariabiliteit en de nachtelijke
bloeddrukdaling bemvloeden. Patienten met een rechtszijdig corticaal
infarct hebben in het acute stadium na een herseninfarct bewaking nodig
in een stroke unit.
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