
 

 

 

Knotted polyethylene sublaminar tape fixation in the
operative treatment of adult spinal deformity
Citation for published version (APA):

Doodkorte, R. J. P. (2021). Knotted polyethylene sublaminar tape fixation in the operative treatment of
adult spinal deformity: the road to clinical introduction. [Doctoral Thesis, Maastricht University].
ProefschriftMaken. https://doi.org/10.26481/dis.20211202rd

Document status and date:
Published: 01/01/2021

DOI:
10.26481/dis.20211202rd

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20211202rd
https://doi.org/10.26481/dis.20211202rd
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/1204c9e6-d82d-4a58-94f7-8ac880f3b3f6


  Chapter 11 

- 227 - 

English Summary 

Spinal deformity is a leading cause of impaired quality of life worldwide. 
Progression of the deformity, incapacitating pain and dysfunction may 
necessitate surgical treatment. Surgical correction of adult spinal 
deformity (ASD) is typically performed through instrumented spinal 
fusion, a surgical intervention in which the spine is corrected and fused 
by means of e.g., spinal rods, screws, hooks and wires. Despite 
improvement of surgical treatment over the past decades, post-
operative mechanical complications still occur frequently. Proximal 
junctional kyphosis (PJK) and failure (PJF), characterized by a kyphotic 
angle or material failure at the cranial end of the long-segment spinal 
fusion are among the most common. This may be caused by ligament 
failure, spondylolisthesis, vertebral compression fracture or implant 
failure. PJK and PJF are multifactorial complications with patient 
specific risk factors including female gender, higher age and 
osteoporosis. Additionally, radiographic risk factors include a higher 
thoracic kyphosis and a higher sagittal vertical axis. Previous research 
has postulated that semi-rigid junctional fixation at the proximal end 
of a spinal fusion construct may have a prophylactic effect. 
 
The current thesis describes the road to clinical introduction of a 
sublaminar tape and studies its potential as a semi-rigid junctional 
fixation system. This sublaminar tape is woven from ultra-high 
molecular weight polyethylene fibres and fixates the spine to the spinal 
rods through a knotted loop. After providing the relevant additional 
background for this thesis in chapter 2, the preclinical studies required 
to determine the potential of the knotted sublaminar tape technique 
were presented in the current thesis. The studies were performed 
according to the following three aims:  

1. To evaluate the initial and long term mechanical 
characteristics of the UHMWPE sublaminar tape 
system as part of preclinical design verification 

and preclinical design validation testing 
necessary for a first-in-man trial. 
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The preclinical verification and validation of the sublaminar taping 
system was outlined in chapter 3. In the wear experiment, no 
significant development of wear particles was detected, analysis of the 
tape using scanning electron microscopy revealed only limited broken 
filaments and mechanical testing showed no significant difference in 
strength compared to non-wear tested control tapes. Additionally, the 
repeatability of the knotting technique was ensured by evaluating the 
knotting procedure and the recommended pre-tension to be applied to 
the knot was determined to be 500N. Subsequently, different 
application methods were studied in a novel experimental setup 
presented in chapter 4. In this pullout experiment, it was 
demonstrated that sublaminar wire fixation yields a less rigid fixation 
compared to pedicle screw fixation while the wide profile of the 
sublaminar tape is less damaging to the laminar cortex as compared 
to titanium sublaminar wires. Additionally, the potential added benefit 
of a sublaminar wire as pedicle screw reinforcement technique was 
demonstrated. 

2. To create an overview of instrumentation 
techniques that aim to reduce the incidence of 
proximal junctional kyphosis after adult spinal 

deformity spinal fusion surgery and to 
summarize the results of ex vivo biomechanical 

and clinical studies 

In chapter 5 and chapter 6 of this thesis, an inventory of the current 
biomechanical and clinical evidence of prophylactic techniques aiming 
to reduce the incidence of PJK and PJF was presented. In both 
systematic reviews a wide range of semi-rigid junctional fixation 
techniques were identified varying from tether fixation, the application 
of sublaminar wires, to hook fixations and rods with a lower stiffness. 
Additionally, both a single biomechanical study and clinical studies 
were identified that demonstrated the potential of vertebroplasty at the 
upper instrumented vertebra and the supra-adjacent vertebra as a 
means to reduce the incidence of proximal junctional failure. Although 
the identified studies did not allow for a quantitative synthesis, three 
key findings were 1) current research showed a broad range of 
techniques on semi-rigid junctional fixation; 2) the need for a 
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substantial amount of tensioning of any tether/wiring technique in 
order to be effective; and 3) bilateral systems are biomechanically 
advantageous in lateral bending and torsion. 

3. To compare the biomechanical effects of 
UHMWPE sublaminar tape semi-rigid junctional 

fixation to other relevant instrumentation 
techniques that aim to reduce the incidence of 
proximal junctional kyphosis after adult spinal 

deformity surgery. 

In chapter 7 an ex vivo biomechanical study using human cadaveric 
spine segments was presented that directly compared the use of the 
knotted sublaminar tapes with the use of clamped sublaminar tapes 
and transverse process hooks as semi-rigid junctional fixation. Two 
sublaminar taping techniques were assessed as both a one- and two-
level semi-rigid junctional fixation technique. This is the first study that 
aimed to quantitatively assess the transition zone between 
instrumented and uninstrumented spine, and evaluate the effect of 
these techniques on the neutral zone. In this study, significantly 
different effects between knotted and clamped sublaminar tapes were 
identified with regard to range of motions and the neutral zone. Also, 
linear regression analysis demonstrated that the most linear transition 
zone could be achieved by transverse process hooks and knotted 
sublaminar tapes. In chapter 8 these results were used to validate a 
finite element model to gain more insight into effect of semi-rigid 
junctional fixation on the stresses and strain of the bony and 
ligamentous tissue of the spine segments involved. This study 
demonstrated that the range of motion in transition zones does not 
always directly relate to stresses in the posterior ligament complex and 
intradiscal forces. 
 
Within the project an alternative fixation method that meets the 
requirement of bilateral instrumentation and the possibility to pre-
tension, a Cable Anchor System, was developed. In chapter 9, this 
technique was biomechanically compared to the knotted sublaminar 
tape and transverse process hooks in an ex vivo experiment using 
porcine spine segments. In this study the range of motion along the 
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transition zone and intradiscal pressures at the intervertebral disc 
supra-adjacent to the pedicle screw fixation was analysed. The one-
level Cable Anchors had a similar transition zone compared to 
transverse process hooks, and two-level Cable Anchors had a similar 
transition zone to two-level sublaminar tape fixation. Additionally, all 
techniques inhibited the peak intradiscal pressures at maximum 
flexion. These results demonstrated the feasibility of semi-rigid 
junctional fixation using the Cable Anchor System. Additionally it was 
highlighted that the system, which preserves integrity of the posterior 
ligament complex, could be developed into a percutaneous 
instrumentation technique, and allows for screw augmentation using 
bone cement.  
 
In the chapter 10 first the findings of the studies were further 
discussed. Next, the results of the research performed in this thesis 
was pivotal for the design and approval of a first-in-man clinical trial 
for which the summary of the protocol was presented. In this 
prospective single-centre study, 14 patients undergoing ASD surgery 
will be instrumented with the GEM-Power Cable System. The wires will 
be instrumented as stand-alone fixation, augmentation of the pedicle 
screw fixation and semi-rigid junctional fixation. During the five year 
follow-up the patients will be assessed on the safety of the GEM-Power 
Cable System. 
 
The results of this thesis can drive research on prophylactic PJK 
techniques further, including the initiation of well-designed large 
controlled clinical trials. Within these studies the integrity of the 
posterior ligament complex, invasiveness of the semi-rigid junctional 
fixation techniques, and pre-tension requirements should be taken into 
account. Furthermore, advancements in finite element and 
musculoskeletal modelling could be promising in further elucidating the 
complex interplay between patient specific characteristics, surgical 
techniques, and post-operative development of PJK and PJF.  
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Nederlandse Samenvatting 

Wervelkolom deformiteiten zijn wereldwijd een leidende oorzaak van 
verminderde kwaliteit van leven. Door progressie van de deformiteit, 
invaliderende pijn en disfunctie kan operatief behandelen nodig zijn. 
Operatieve correctie van wervelkolom deformiteiten in volwassenen 
(VWD) wordt doorgaans gedaan middels geïnstrumenteerde fusie van 
de wervelkolom, een operatie waarbij de wervelkolom wordt 
gecorrigeerd en gefuseerd door middel van wervelkolom staven, 
schroeven, haken en kabels. Ondanks de verbetering van operatieve 
behandeling over het afgelopen decennium komen postoperatieve 
mechanische complicaties nog steeds frequent voor. Van deze 
complicaties behoren proximale junctionele kyphose (PJK) en falen 
(PJF) tot de meest voorkomende. Deze complicaties kunnen 
beschreven worden als een vergrootte kyfotische hoek (voorwaarse 
buiging) of materiaal falen aan het bovenste einde van lang-segment 
wervelkolom fusies. Dit kan worden veroorzaakt door ligament falen, 
spondylolisthesis, wervelcompressiefractuur of implantaat falen. PJK 
en PJF zijn multifactoriële complicaties met patiënt specifieke 
risicofactoren, waaronder vrouwelijk geslacht, hogere leeftijd en 
osteoporose. Bovendien omvatten radiografische risicofactoren een 
hogere thoracale kyfose en een grotere sagittale verticale as. Eerder 
onderzoek heeft gepostuleerd dat semi-rigide overgangsfixatie aan het 
proximale uiteinde van een spinale fusie constructie een profylactisch 
effect kan hebben. 
 
Het huidige proefschrift beschrijft de weg naar klinische introductie van 
een sublaminaire platte veter en bestudeert het potentieel ervan als 
een semi-rigide overgangsfixatie systeem. Deze sublaminaire platte 
veter is geweven van ultra-hoog moleculair gewicht polyethyleen 
(UHMWPE) vezels en fixeert de wervelkolom aan de wervelkolom 
staven door middel van een geknoopte lus. Na het verschaffen van de 
relevante aanvullende achtergrond voor dit proefschrift in hoofdstuk 
2, werden de preklinische studies die nodig waren om de potentie van 
de geknoopte sublaminaire platte veter techniek te bepalen in dit 
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proefschrift gepresenteerd. De onderzoeken werden uitgevoerd 
volgens de volgende drie doelstellingen: 

1. Evaluatie van de initiële en lange termijn 
mechanische eigenschappen van het UHMWPE 

sublaminaire platte veter systeem als onderdeel 
van preklinische ontwerp verificatie en 

preklinische ontwerp validatie benodigd voor 
eerste humane klinische studie. 

De preklinische verificatie en validatie van het sublaminaire platte veter 
systeem staat beschreven in hoofdstuk 3. In het slijtage-experiment 
werd geen significante ontwikkeling van slijtagedeeltjes gedetecteerd, 
analyse van de platte veter met behulp van elektronenmicroscopie 
onthulde slechts beperkte gebroken filamenten en mechanische testen 
toonden geen significant verschil in sterkte vergeleken met niet-
slijtage geteste controle platte veters. Bovendien werd de 
herhaalbaarheid van de knooptechniek verzekerd door de 
knoopprocedure te evalueren en werd de aanbevolen voorspanning die 
op de knoop moest worden uitgeoefend bepaald op 500N. Vervolgens 
werden in hoofdstuk 4 verschillende applicatie methodes bestudeerd 
in een nieuwe experimentele opstelling. In dit uittrek experiment werd 
aangetoond dat sublaminaire platte veter fixatie een minder rigide 
fixatie oplevert in vergelijking met pedikelschroef fixatie. Tegelijkertijd 
is het brede profiel van de sublaminaire platte veter minder schadelijk 
voor het corticale bot van de lamina in vergelijking met sublaminaire 
draden van titanium filamenten. Daarnaast werd het potentiële 
toegevoegde voordeel van een sublaminaire platte veter als 
pedikelschroef versterkings techniek aangetoond. 

2. Een overzicht creëren van 
instrumentatietechnieken die tot doel hebben de 
incidentie van proximale junctionele kyfose na 

operatief corrigeren van wervelkolom 
deformiteiten bij volwassenen te verminderen, 
en de resultaten van ex vivo biomechanische en 

klinische studies samen te vatten. 
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In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 van dit proefschrift wordt een 
inventarisatie gepresenteerd van het huidige biomechanische en 
klinische bewijs van profylactische technieken die gericht zijn op het 
verminderen van de incidentie van PJK en PJF. In beide systematische 
reviews werd een breed scala aan semi-rigide overgangsfixatie 
technieken geïdentificeerd, variërend van opgespannen kabels, het 
aanbrengen van sublaminaire platte veters, tot haak fixatie en staven 
met een lagere stijfheid. Bovendien werden zowel één enkele 
biomechanische studie en meerdere klinische studies geïdentificeerd 
die het potentieel van vertebroplastiek, als een middel om de incidentie 
van PJK te verminderen, bestudeerden. Hoewel de geïdentificeerde 
onderzoeken geen kwantitatieve synthese mogelijk maakten, waren er 
drie belangrijke bevindingen: 1) huidig onderzoek toonde een breed 
scala aan technieken op semi-rigide overgangsfixatie; 2) een 
aanzienlijke hoeveelheid voorspanning op een kabel-
/bedradingstechniek is noodzakelijk om effectief te zijn; en 3) dat 
bilaterale systemen biomechanisch voordelig zijn bij laterale buiging 
en torsie. 

3. Het vergelijken van de biomechanische effecten 
van UHMWPE-platte veter sublaminaire semi-
rigide overgangsfixatie met andere relevante 

instrumentatietechnieken die gericht zijn op het 
verminderen van de incidentie van proximale 
junctionele kyfose na operatief corrigeren van 
wervelkolom deformiteiten bij volwassenen. 

In hoofdstuk 7 werd een ex vivo biomechanische studie 
gepresenteerd waarin met behulp van menselijke kadaver 
wervelkolomsegmenten het gebruik van de geknoopte sublaminaire 
platte veters direct vergeleken werd met geklemde sublaminaire platte 
veters en het gebruik van dwarsuitsteeksel haken als semi-rigide 
overgangsfixatie. De twee sublaminaire platte veter technieken werden 
beoordeeld als zowel een één- als een tweetraps semi-rigide 
overgangsfixatie techniek. Dit is de eerste studie die tot doel had de 
overgangszone tussen geïnstrumenteerde en niet-geïnstrumenteerde 
wervelkolom kwantitatief te beoordelen en het effect van deze 
technieken op de neutrale zone te evalueren. In deze studie werden 
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significant verschillende effecten vastgesteld tussen geknoopte en 
geklemde sublaminaire platte veters met betrekking tot 
bewegingsbereik en de neutrale zone. Lineaire regressieanalyse toonde 
ook aan dat de meest lineaire overgangszone kon worden bereikt door 
dwarsuitsteeksel haken en geknoopte sublaminaire platte veters. In 
hoofdstuk 8 werden deze resultaten gebruikt om een eindige-
elementen model te valideren om meer inzicht te krijgen in het effect 
van semi-rigide overgangsfixatie op de spanningen van het benige en 
ligamenteuze weefsel van de betrokken wervelkolomsegmenten. Deze 
studie toonde aan dat het bewegingsbereik in de overgangszones niet 
altijd direct verband houdt met spanningen in het achterste ligament 
complex en de tussenwervelschijf krachten. 
 
Binnen het project is een alternatieve methode ontwikkeld die voldoet 
aan de eisen van semi-rigide overgangsfixatie, bilaterale 
instrumentatie en de mogelijkheid tot het aanbrengen van een 
voorspanning. Dit systeem is het kabelverankeringssysteem genoemd. 
In hoofdstuk 9 werd deze techniek biomechanisch vergeleken met de 
geknoopte sublaminaire platte veters en de dwarsuitsteeksel haken in 
een ex vivo experiment met wervelkolomsegmenten van varkens. In 
deze studie werd het bewegingsbereik langs de overgangszone en de 
tussenwervelschijfdruk direct aangrenzend aan de bovenste 
pedikelschroef fixatie geanalyseerd. De kabelankers op één niveau 
hadden een vergelijkbare overgangszone in vergelijking met 
dwarsuitsteeksel haken, en de kabelankers op twee niveaus hadden 
een vergelijkbare overgangszone met sublaminaire platte veter fixatie 
op twee niveaus. Bovendien remden alle technieken de maximale 
tussenwervelschijf druk bij maximale voorwaartse buiging. Deze 
resultaten demonstreerden de haalbaarheid van semi-rigide 
overgangsfixatie met behulp van het kabelverankeringssysteem. 
Bovendien werd benadrukt dat het systeem, dat de soliditeit van het 
achterste ligament complex behoudt, kan worden doorontwikkeld tot 
een percutane instrumentatietechniek en versterkte 
schroefverankering mogelijk maakt met behulp van botcement. 
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In de hoofdstuk 10 werden eerst de bevindingen van de onderzoeken 
verder besproken. Vervolgens werd het studie protocol van een eerste 
humane klinische studie, waarvan de resultaten van het onderzoek dat 
in dit proefschrift is uitgevoerd cruciaal waren voor het ontwerp en de 
goedkeuring, gepresenteerd. In deze prospectieve studie uitgevoerd 
binnen één ziekenhuis zullen 14 patiënten, die een VWD-operatie 
ondergaan, worden geïnstrumenteerd met het GEM-Power-
kabelsysteem (het systeem met de UHMWPE platte veters). De platte 
veters zullen worden geïnstrumenteerd als losstaande fixatie, als 
versterking van de pedikelschroef fixatie en semi-rigide 
overgangsfixatie. Tijdens de vijf jarige opvolging zullen de patiënten 
worden beoordeeld op de veiligheid van het GEM-Power kabelsysteem. 
 
De resultaten van dit proefschrift kunnen het onderzoek naar 
profylactische PJK-technieken verder stimuleren, inclusief de initiatie 
van goed ontworpen grote gecontroleerde klinische onderzoeken. 
Binnen deze studies moet rekening worden gehouden met de integriteit 
van het achterste ligament complex, de invasiviteit van de semi-rigide 
overgangsfixatie technieken en de voorspanningsvereisten. Verder 
zouden vorderingen in eindige elementen en musculoskeletale 
modellering veelbelovend kunnen zijn bij het verder ophelderen van 
het complexe samenspel tussen patiënt specifieke kenmerken, 
chirurgische technieken en postoperatieve ontwikkeling van PJK en 
PJF. 
  


