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Conclusion

In the pre-DBS era, uiul.itfr.il pallidotomies were considered the treatment of
choice in advanced Parkinson disease to alleviate all motor symtoms In chapter 1
we describe the long-term motor effects of unilateral pallidal stimulation in 2(>
patients with a mean follow-up of 32.7 months (minimum of 24 months) The
effects are not good at long term, making unilateral pallidal stimulation an unat-
tractive treatment option for I'D patients. Since this long-term effect is not only
unsatisfactory' on the side ipsil.itcr.il to the stimulation and on axial symptoms, but
also on the contralateral symptoms, we consider the question: 'would bilateral
pallidal stimulation be a favourable option in PD?' to be redundant.

We conclude that the globus pallidus intemus is not a favourable target for I HIS in
advanced PD.

Our results described in chapter 2 confirm the beneficial effects of bilateral SIN
stimulation presented in other studies, all of which, however, have a limited fol-
low-up period. We investigated the effects in 20 patients, each with a minimum
follow-up of four years. We found that the positive effect on motor function,
ADL, and functional performance is maintained. This strengthens the value of
bilateral STN DBS for PD patients who suffer from the complications of chronic
levodopa treatment. Moreover, the implantation of electrodes appears to be a safe
technique, as shown in oui study and in the others reviewed in chapter 2. One
side effect of stimulation of the STN is, however, rather concerning, and that is
that the patient's mood, and even personality, can change due to the stimulation.
Of the 20 patients described in chapter 2, four presented with hypomanic to
manic features. One patient had to be excluded from this study because he com-
mitted suicide before four years of follow-up had been reached.

We conclude that behavioral changes following STN DBS are not rare We
believe that this fact will give an extra impetus to research into alternative treat-
ment options for patients with advanced PD, e.g. transplantation of
dopaminergic cells. At this moment in time, there is no alternative.



For patients who have undergone a pallidotomy and in whom motor symptoms
on the side ipsilateral to the lesion or axial problems like gait freezing develop, the
question could arise: would the patient be better off with contralateral unilateral
pallidal stimulation or with bilateral STN stimulation? A unilateral STN stimula-
tion after pallidotomy is not an option because of conflicting postoperative medi-
cation requirements. When the risks of behavioral changes are taken into
account, one would choose unilateral pallidal stimulation. The results described
in chapter 1 however lead to the conclusion that also in these patients bilateral
STN stimulation is the treatment of choice.

In chapter 3 we showed that performing STN DBS in patients with multiple sys-
tem atrophy-parkinsonism is justifiable. We performed a bilateral STN DBS in
four patients with MSA-1'. Although the effects were tar less pronounced than in
patients with PI), we showed that bilateral STN DBS was beneficial to these
patients, since, on the one hand, there were no alternatives, and on the other, the
patients' functional performance would clearly have been worse without stimu-
lation, as demonstrated by the results with the stimulators being switched off for
12 hours.

While, in our opinion, DBS will probably be replaced by transplantations in the

Ü'' treatment of advanced PD in the future, we believe this technique will remain
indispensable for diseases in which there is no chemical deficiency, as in Tourette
syndrome (TS). We find this an interesting study object as it lies at the other
extreme of the spectrum compared to I'D. In I'D, a dopamine deficiency
accounts for the motor symptoms. In TS, there is probably a dopaminergic
hypermetabolism. In the past, there have been numerous attempts to operate on
patients with intractable TS, all involving the destruction of various parts of the
brain. Frontal lobe operations included prefrontal lobotomies and bimedial fron-
tal leucotomies. The limbic system was targeted during limbic leucotomy and
anterior cingulotomy. Thalainic operations included lesioning of the medial,
intralaminar and ventrolateral thalamic nuclei. Infrathalamic lesions were per-
formed at the level of Forel's fields (campotomies) and the zona incerta. Cerebel-
lar surgery included dentatotomies. In an attempt to achieve total control of
symptoms, more complex operations have been performed such as combined
anterior cingulotomies and infrathalamic lesions. We review all of these in chap-
ter 4. The lack of rationale for choosing specific targets for these ablative proce-
dures is striking and makes most of them hazardous from an ethical point of view,
especially when the complications are taken into consideration. These vary from
dystonia to even quadriplegia.
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Since we know from the history of surgery for PD that HFS mimics the effects of a
lesion, but with far fewer complications, we performed the first PBS in a
Tourette patient in 1997. Relying on the beneficial ertects of thalamotomies in
TS described by Hassler in 1970, we performed a bilateral thalanuc stimulation in
this patient, with a good result. In chapter 5. we describe the long-term effects
(5yrs, lyr. and 8 mos. resp.) in three patients with intractable TS, who underwent
bilateral thalamic stimulation. The results on the tics are very good, with a tic
reduction of 90.1%. 72.2% and 82.6%. respectively. The positive effects on the
behavioral disorders, from which approximately (>0% ot TS patients sutler, are
also very promising. Side effects include a stimulation-induced lower state of
arousal in all three, and changes in sexual behavior in two.

After more than fifteen years of experience with DBS. we believe it is important
to stay critical and to keep re-evaluating the effects in the long ten«. Special atten-
tion should be paid to side effects which are not apparent at first glance. Team-
work involving not only neurosurgeons and neurologists, but also neuro-
psychologists and psychiatrists, is of great importance in the field of DBS. We
consider this to be even more important than the use of the most sotist it at cd
neurosurgical techniques, since the positive effects of STN stimulation in our
study were obtained by a relatively simple technical procedure, with target deter-
mination on CT-scan, without depth-recordings.

From our point of view, the safety offered by 1 )BS makes the technique of creat-
ing permanent lesions in new indications unethical. Unwanted side effects can
occur, and may even appear when the patient is at home (cf. the changes in sexual
behavior in the two TS patients) but these can be reversed in the case ofDBS.

A final remark is that we believe the advantages and possibilities of 1 )BS should be
further exploited. Even in patients with a relatively short life-expectancy with
symptoms which react less to DBS than in PI), I )BS might be of great value result-
ing in their functional performance being considerably better than without stim-
ulation.
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Conclusie

In hct prc-DBS tijdperk wcrd de unilaterale pallidotomie beschouwd als de voor-
keursbchandeling voor Parkinsonpatienten die conservatief waren uitbeliandold,
met een gunstig effect op de verschillende motore verschijmelen.ln hooUKtuk I
werden de lang-tennijn motorische effecten beschreven van de unilaterale palli-
dale stimulatie bij 26 patienten met een gemiddelde follow-up van 32,7 maanden
(met een minimum van 24 maanden). Deze resultaten 7ijn onbovredigoiul. met
alleen voor wat betreft de ipsilaterale en axiale Symptomen, inaar ook voor ile
contralaterale. Deze bevindingen maken ons inziens de vraag of de bilaterale pal-
lidale stimulatie een goede therapeutische keuzc zou kunnen zijn, overbodig.

Wij concluderen dat de globus pallidus intenius geen gunstige target is voor I )HS
bij de ziekte van Parkinson.

l)e resultaten beschreven in hoofdstuk 2 bcvcstigen de positieve effecten van
bilaterale stimulatie van de nucleus subthalamicus (STN) die in andere studies
beschreven zijn. Deze hebben evenwel alle een beperkte follow-up. Wij hebben
de lange termijn effecten bestudeerd bij 20 patientcn, elk met een minimum fol-
low-up van 4jaar. We vonden dat het positieve effect op de motorische hiiR ties,
het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten en het algemeen functioneren, op
deze lange termijn behouden blijft. Hit versterkt de waarde van de bilaterale STN
stimulatie bij patienten die lijden onder de complicates van het chronisch levo-
dopagebniik. Bovendien blijkt de implantatie van electroden in de STN een
veilige techniek te zijn, zoals blijkt uit onze studie en andere studies die in hoofd-
stuk 2 vernoemd worden. Een neveneffect van de bilaterale STN stimulatie
evenwel is onrustwekkend, en dat is dat er postoperatieve stimulatiegebonden
stemmings-, en gedragsafwijkingen kunnen optreden. Van de 20 patienten
beschreven in hoofdstuk 2 vertoonden er vier hypomane tot manische kenmer-
ken. Een patient was geexcludeerd van deze studie omwille van suicide voör de
tennijn van vier jaar follow-up was bereikt.



Wij concluderen dat gedragsveranderingen na bilaterale STN DBS niet zelden
voorkomen. Dit zal ons inziens een extra motivatie zijn voor verder onderzoek
voor alternatieve behandelingsmethoden voor Parkinsonpatienten die conserva-
tief zijn uitbehandeld, bijvoorbeeld transplantaties van dopaminerge cellen.

Voor patienten die in het verleden een pallidotomie hebben ondergaan en die
Symptomen ontwikkelen ipsilateraal aan de lesie, of gangmoeilijkheden, kan de
vraag rijzen of het beter is een contralaterale unilaterale pallidale stiinulatie uit te
voeren, dan wel een bilaterale STN stiinulatie. Een unilaterale STN stimulatie is
gecn optie omwille van het tegengestelde medicatiebeleid postoperatief na een
pallidotomie en een subthalamische stimulatie. Wanneer men de kans op
gedragsveranderingen in overweging neemt, zou men voor de contralaterale pal-
lidale stimulatie kiezen. Bovendien is de kans op een bloeding theoretisch kleiner
bij een unilaterale, dan bij een bilaterale stimulatie. Toch leiden de resultaten van
onze Studie tot de conclusie dat ook in deze patientengroep een bilaterale STN
stimulatie de beste keuze is.

In hoofdstuk 3 hebben wij aangetoond dat STN stimulatie een verdedigbare the-
rapeutische optie is voor patienten met MSA-P ("multiple system atrophy-par-
kinsonism") I )eze operatic word bij vier MSA-P patienten uitgevoerd. Alhoewel
de eticcten minder goed waren dan die van STN stimulatie bij de ziekte van Par-
kinson, hebben wij aangetoond dat deze patienten baat hadden bij deze operatie,
omdat zij beduidend minder goed hinctioneerden nadat de stroom uitgezet was
godurendc 12 uur, hetgeen resprcsentatief is voor him toestand die zij op dat
moment zuuden vcrtoond hebben zonder operatie.

Terwij! DBS n.ur onze mening in de toekomst waarschijnlijk vervangen zal wor-
den door transplantaties van dopaminerge cellen, geloven wij dat deze techniek
onvervangbaar zal blijven in de behandeling van aandoeningen waarbij er geen
tekort aan neurotransinitters kan worden aangetoond, zoals bij het Tourette syn-
droom (TS). TS is een interessant studieobjeet voor DBS omdat het op het andere
uiteinde van het spectrum ligt vergeleken met de ziekte van Parkinson. Bij de
ziekte van Parkinson ligt een tekort aan dopamine aan de basis van de klinische
verschijnselen. In TS is er waarschijnlijk een dopaminehypennetabolisme. In het
verleden zijn er multipcle soorten operaties uitgevoerd bij patienten met thera-
pieresistent TS. Ingrepen ter hoogte van de frontaalkwab omvatten pretrontale
lobotomieen en bimediale frontale leueotomeen. Er werden lesies uitgevoerd ter
hoogte van het limbisch systeein tijdens de limbische leueotomieen en anterieure
cingulotomicen. Ingrepen ter hoogte van de thalamus bestünden ondenneer uit
het aanbrengen van lesies ter hoogte van de mediaal gelegen, intralaminaire en
ventrolaterale kenien. Infrathalamische lesies werden uitgevoerd op het niveau
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van het veld H van Forel (campotomieen) en de zona incerta. Ook cerebellaire
ingrepen. met name dentatotomieen. werden uitgevoerd bij Tourettepaticnten.
In een poging om alle Symptomen te behandelen werden ook complexe operatic«
uitgevoerd zoals een combmarie van anteneure cmgulotomieen en mfrathalami-
sche lesies. Hoofdstuk 4 omvat een samenvattmg van al deze ingrcpcn. Met
gebrek aan rationale voor het kiezen van een bepaalde target om een irreversible
lesie te maken is frappant. Dit maakt deze ingrepen moeilijk ethisch te verdedi-
gen. vooral wanneer men de complicacies voor ogen houdt. I )eze vaneerden van
dystonie tot quadnplegie.

Omdat HFS hetzelfde klinisch effect heeft als een lesie, niaar dan op een reversi-
bele manier, hebben wij in 1997 voor het eerst DBS uitgevoerd bij een patient
met retractair Tourette syndroom.Cicbaseerd op de günstige effecten van thala-
motomieen die Hassler in 1970 beschreven heeit. hebben wij bij deze patient een
bilaterale stimulatie uitgevoerd van het mediale gedeelte van de thalanuis, met
een gunstig resultaat. In hoofdstuk 5 presenteren wij de resultaten van een bilate-
rale thalamische stimulatie bij 3 patienten met TS, na een follow-up van resp. 5
jaar, 1 jaar en 8 maanden. l)e effecten op dc tics zijn positicf. met een ticreductie
van resp. 90,1%, 72,2% en 82,6%. Ook op dc gcdragsat'wijkingen, waaraan W)%
van dc Tourettepatienten lijdt, was er een gunstig effect. Als nevenwerkingen
venneldden de drie patienten het gevoel van minder energie te hebben bij die
voltage die noodzakelijk was voor een optimaal effect op de tics. Uovendien
waren er stimulatiegebonden veranderingen in het sexueel gedrag bij twee
patienten.

Na meer dan 15 jaar ervaring met 1 )BS moeten we kritisch blijven cn de patienten
blijven herevalucren, ook op lange tcnnijn. We moeten steeds bedacht blijven op
stimulatiegebonden neveneffecten die op het eerste zieht met evident /ijn.
Teamwork, waarbij nict alleen neurologen en neurochirurgen betrokken zijn,
maar ook neuropsychologen en psychiaters, is zeer belangnjk voor I )BS! 1 )it vin-
den wij zelfs belangrijker dan het gebruik van de nicest gcsofisticcerde operatie-
technieken, gezien de positieve effecten van de STN stimulatie in deze studie via
een relatief een voudige procedure bekomen werden, namelijk met targctbepa-
ling op CT-scan, zonder diepteregistraties. Volgens ons maakt de veiligheid van
DBS vandaag de dag het maken van pennante lesies bij zogenaamde
"nieuwe"indicaties, zoals het Tourette syndroom, nog moeilijk ethisch te ver-
dedigen. Onverwachte neveneffecten kunnen optreden, zelfs relatief laat na de
ingreep, wanneerde patient ontslagen is uit het ziekenhuis (cfr de sexuele vcran-
denngen bij de twee Tourettepatienten). maar deze zijn reversibel in het geval
van DBS.



Wij geloven dat de voordelen en de mogelijkheden van DBS meer zouden moe-
ten worden benut. Zelfs bij patienten met een relatief beperkte levensverwach-
ting (zoals MSA-P patienten), waarbij de effecten van DBS minder spectaculair
zijn dan in het geval van de ziekte van Parkinson, kan DBS van grote waarde zijn
voor de patient omdat hun dagelijks functioneren beter is met stimulatie, verge-
leken met de toestand waarin ze zieh op dat moment zouden bevinden indien ze
nict zouden geopereerd zijn.
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