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Samenvatting 
 

men tegen de gevolgen van ischemie. Vanuit het academisch ziekenhuis Maastricht 
werd een grootschalige vergelijkende studie opgezet naar de effectiviteit van dit 
middel als neuroprotectivum in de klinische setting. In voorbereiding op, en deels 
parallel aan deze studie bestonden de volgende vragen: is diazepam neuroprotectief 

aan patiënten in de acute fase van een herseninfarct? Bestaat er een methode om de 
aard en ernst van een beroerte betrouwbaar te vergelijken in verschillende behan-
delcentra? Zijn er nog andere veelgebruikte geneesmiddelen die een invloed op de 
prognose zouden kunnen hebben? In de volgende hoofdstukken worden deze vra-
gen beantwoord. In hoofdstuk twee wordt aangetoond, dat diazepam, in een proef-

een photothrobotisch geïnduceerd infarct. Dit echter alleen wanneer diazepam ten-

op de grootte van het infarct kan deels worden verklaard door de bekende werking 
van diazepam op de GABA-receptor. GABA voorkomt het vrijkomen van gluta-
maat, en gaat de werkzaamheid tegen. Dit is een proces dat vroeg optreedt na het 
ontstaan van ischemie. Het feit dat dit effect alleen optreedt wanneer diazepam na 
enige tijd wordt toegediend wijst erop dat ook andere mechanismen later in de che-
mische cascade een rol spelen. In hoofdstuk drie worden deze mechanismen onder-
zocht. Gebleken is dat diazepam het cGMP gehalte in het cerebellum verlaagt. Dit 
effect is dosisafhankelijk en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een effect op 
oplosbaar guanylyl cyclase. In gliacellen lijkt het cGMP intracellulair juist toe te 
nemen door de aanwezigheid van diazepam. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door een effect op PDE-4. Het lijkt aannemelijk dat diazepam inderdaad ook de 
stappen later in de ischemische cascade beïnvloed. Het effect van een potentieel 
neuroprotectieve stof zou kunnen afhangen van de soort beroerte. De OCSP classi-
ficatie onderscheidt subgroepen met een verschillende prognose door middel van 
een symptoomlijst. Om de aard van de beroerte in verschillende centra te kunnen 
vergelijken is in hoofdstuk vier een validatie studie uitgevoerd waarin een lijst met 
symptomen zoals gebruikt in het OCSP project werd vergeleken met de klinische 
diagnose van een ervaren neuroloog. Hieruit blijkt dat de lijst uit de OCSP studie 
een betrouwbaar middel is om een classificatie van de beroerte te maken. In hoofd-
stuk vijf wordt vervolgens aandacht besteed aan enkele publicaties waarin de vei-
ligheid van de toediening van diazepam in de acute fase van een beroerte ter discus-
sie werd gesteld. Om die reden zijn tijdens de EGASIS studie (n=865) alle 
mogelijke bijwerkingen van diazepam geregistreerd. Een derde van alle patiënten 
met een ischemische beroerte maakte een episode door met een bijwerking die mo-
gelijk was toe te schrijven aan het gebruik van diazepam. Er was echter geen ver-
schil tussen behandelde en niet behandelde patiënten. Bij patiënten met een hersen-
bloeding was het aantal longontstekingen wel significant hoger in de behandelde 
groep. Geconcludeerd wordt dat diazepam veilig kan worden toegediend in de eer-
ste dagen na een ischemische beroerte. Bij patiënten met een hersenbloeding dient 
men echter terughoudendheid te betrachten. Om nieuwe potentiële neuroprotectieve 

Diazepam is een veelbelovende stof die de hersenen mogelijk zou kunnen bescher-

minste een uur of vier uur na het ontstaan van ischemie wordt toegediend. Dit effect 

diermodel, een beschermend effect heeft. Het betreft een effect op de grootte van 

bij focale ischemie? Zo ja, op welke wijze? Is het veilig om diazepam toe te dienen 



16 

middelen te ontdekken wordt in hoofdstuk zes het effect op de functionele toestand 
na drie maanden onderzocht van andere middelen die vaak worden voorgeschreven 
in de oudere populatie, en die dus vaak aanwezig zijn op het moment dat een be-
roerte optreed. Het blijkt dat er een verband bestaat tussen het gebruik van vaatver-
wijdende middelen bij het begin van de beroerte en een slechte toestand van de 
patiënt met een lacunair syndroom na drie maanden. Verder heeft het gebruik van 
diuretica een relatie met een slechte toestand na drie maanden bij beroertes met een 
athero-thrombotische origine. Het gebruik van calcium antagonisten daarentegen 
heeft een relatie met een goed herstel na drie maanden bij patiënten met een beroer-
te van cardio-embole oorsprong. De werkzaamheid van diazepam als neuroprotecti-
vum bij een beroerte is in dit proefschrift aannemelijk gemaakt. De resultaten van 
de EGASIS studie, die elders gepubliceerd zijn, bevestigen dit. Het is veilig om 
diazepam toe te dienen in de acute fase van een ischemische beroerte. 
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Summary 
 
Diazepam is a promising neuroprotective drug that might protect the brain from the 
consequences of ischemia. To test the neuroprotective effects of diazepam in the 
clinical setting, a double blind, randomised, placebo-controlled multicentre trial was 
organised at Maastricht University. In preparation and partially parallel to a clinical 
trial with diazepam (EGASIS) we had some questions. Does diazepam have neuro-
protective effects in focal ischemia? How does it work? Is it safe to administer in 
the acute phase of stroke? Is it possible to uniformly categorise infarct subtype in 
different hospitals? Are there other commonly used drugs that have an influence on 
functional outcome when used at stroke onset? In the following chapters we deal 
with these questions.  
In Chapter two we evaluated the neuroprotective effects of diazepam in an animal 
model of focal ischemia. We found an effect on lesion size when administered one 
and four hours after, but not before the onset of focal brain ischemia. This neuro-
protective effect can partially be explained by the well-known effect of diazepam 
on the GABA-receptor. GABA prevents the release of glutamate, and counteracts 
its effects. This is a very early event in the excitotoxic cascade. As the effect on 
lesion size was only seen when diazepam was administered after a delay, we stud-
ied whether there was an additional effect of diazepam somewhat later in the excito-
toxic cascade in chapter three. We found that diazepam dose-dependently decreased 
cGMP synthesis in cerebellar slices probably due to an effect on soluble guanylyl 
cyclase. In addition we observed increased cGMP immunoreactivity in glial cells in 
the cerebellum, the hippocampus, and the cerebral cortex probably secondary to 
inhibition of phosphodiesterase-4. It seems that diazepam indeed has additional 
neuroprotective effects along the pathway of glutamate neurotoxicity.  
Any neuroprotective effect of diazepam might depend on stroke subtype. The Ox-
fordshire Community Stroke Project (OCSP) classification allows distinction of 
stroke subtypes with different prognosis with a standard symptom list. The validity 
against clinical diagnosis was established in chapter four.  
There were some reports that diazepam could be harmful in acute ischemic stroke. 
Therefore in chapter five we evaluated safety aspects in the EGASIS trial. In is-
chemic stroke we found in over one-third of our stroke patients (n = 865) at least 
one of the defined potential treatment side effects in both diazepam and placebo 
treated patients. In those with ICH, however, pneumonia was registered signifi-
cantly more often in the diazepam group. In chapter five we conclude that diazepam 
is safe in focal cerebral ischemia but should be avoided in haemorrhagic stroke.  
In chapter six we evaluate the neuroprotective effects of various drugs often present 
at stroke onset, as independent predictors of outcome at three months in order to 
discover new potentially neuroprotective agents. Vasodilator use was associated 
with functional dependence at three months in lacunar stroke. The use of diuretics 
was independently associated with functional dependence in atherothrombotic 
stroke. Calcium blockers were independently associated with better outcome at 
three months in cardio-embolic stroke. 
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We conclude that diazepam is a promising neuroprotective drug. It is safe to admin-
ister in the acute phase of ischemic stroke. The EGASIS trial that was published 
elsewhere confirms our findings. 


