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Discussie en conclusie 

In dit proefschrift worden een aantal congenitale afwijkingen beschreven, die 
geassocieerd zijn met een gekluisterd ruggenmerg (‘tethered cord’). Al deze 
afwijkingen zijn onderdeel van het brede spectrum van congenitale 
misvormingen die worden samengevat met de term spina bifida. Wereldwijd 
worden de meeste vormen van spina bifida regelmatig door neurochirurgen 
behandeld en in de literatuur zijn veel publicaties te vinden die, vanuit allerlei 
verschillende invalshoeken, dit onderwerp behandelen. Ondanks het feit dat er 
door de jaren heen steeds meer bekend is geworden over de patiënt met spina 
bifida, bestaan er nog steeds onduidelijkheden en is de etiologie van de mis-
vorming in veel gevallen onbekend. 
Het doel van dit proefschrift is geweest om een aantal vormen van een 
tethered cord bij spina bifida gedetailleerd te beschrijven met aandacht voor de 
pathologische embryologie, de (chirurgische) anatomie en de klinische en 
radiologische presentatie. 
Bij veel patiënten met een meningomyelocele is er sprake van een klinisch 
evidente beschadiging van het ruggenmerg. De klinische presentatie van de 
patiënt is afhankelijk van het niveau en de uitgebreidheid van de laesie en 
varieert van milde neurologische symptomatologie tot ernstige paraplegie.  
In 1984 demonstreerde Brunelli et al.4 in een proefdiermodel bij konijnen dat 
het mogelijk is om een spina bifida defect al in utero te sluiten. Michejda26 
ontwikkelde een soortgelijk diermodel, waarbij primaten werden gebruikt. Alle 
foetussen in dit experiment ondergingen een laminectomie, waarna later bij 
sommige foetussen dit defect chirurgisch werd gesloten. Beide ingrepen 
vonden plaats in utero. Na geboorte (via een keizersnede) bleek dat de 
chirurgisch herstelde foetussen neurologisch normaal waren, terwijl er in de 
andere groep ernstige paraparese en incontinentie werd vastgesteld. Blijkbaar 
was het ruggenmerg van de niet chirurgisch herstelde dieren beschadigd 
tijdens de verdere intra-uteriene ontwikkeling.  
In 1990 suggereerden Heffez et al.14 dat het ruggenmergsletsel in meningo-
myelocele patiënten waarschijnlijk niet alleen het resultaat is van een 
congenitale myelodysplasie, maar dat tevens secundaire schade wordt 
veroorzaakt door blootstelling van het ruggenmerg aan het amnionvocht. Deze 
hypothese werd getest in een experimenteel diermodel waarbij rattenpups 
werden gebruikt. De uitkomst van dit experiment was inderdaad dat er 
secundaire schade optrad, vermoedelijk ten gevolge van de toxiciteit van het 
amnionvocht. Ook uit andere experimenten met soortgelijke diermodellen15,25,34 
werd geconcludeerd dat secundaire (toxische of mechanische) schade in ieder 
geval gedeeltelijk verantwoordelijk moet zijn voor de ernstige neurologische 
uitval in meningomyelocele patiënten. 
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Er was echter ook weerstand tegen deze hypothese. McLone et al.24 
beschreven een dierexperimenteel muizenmodel, waarin geen aanwijzingen 
werden gezien voor deze secundaire schade. 
Vanwege de bemoedigende resultaten uit de meeste dierexperimenten 
ondergingen in 1997 en 1998 de eerste menselijke foetussen met een 
meningomyelocele een intra-uteriene sluiting van het meningomyelocele 
defect1,5. Op dit moment worden er in een grote studie (MOMS = Management 
of Myelomeningocele Study) data verzameld vanuit meerdere instituten om 100 
in utero geopereerde patiënten te vergelijken met 100 patiënten bij wie het 
meningomyelocele defect postnataal werd gesloten. 
Voorlopige resultaten van deze trial laten zien dat intra-uteriene chirurgie geen 
effect heeft op uitval van sensibiliteit of motoriek38. Ook wordt geen verbetering 
gezien van de blaasfunctie18. Het aantal patiënten dat een Arnold-Chiari 
malformatie ontwikkelt lijkt echter significant te worden gereduceerd, net als het 
aantal patiënten dat behandeld moet worden vanwege hydrocefalus37,39,40. 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt, middels gebruik van hoogveldsterkte 
MRI (HVMRI) de anatomie van het foetale ruggenmerg beschreven 20-21 
weken postgestatie. Twee embryo’s werden geanalyseerd en vergeleken; een 
foetus met een grote meningomyelocele (20 weken postgestatie) en een 
gezonde foetus (21 weken postgestatie).  
Ter hoogte van de meningomyelocele werden geen aanwijzingen gezien voor 
een neurulatiedefect. Dit is in overeenstemming met de hypothese dat het 
ruggenmerg, ook in geval van een ernstige meningomyelocele, in eerste 
instantie normaal is aangelegd en secundair wordt beschadigd. Er werd echter 
wel een tethering en uitrekking gezien van het ruggenmerg. Het in utero 
bedekken of sluiten van het meningomyelocele defect voorkomt secundaire 
schade aan het ruggenmerg, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hierdoor de 
tethering en uitrekking van het ruggenmerg worden voorkomen. Dit kan het feit 
verklaren dat de resultaten van intra-uteriene chirurgie wat betreft 
neurologische uitval tot nu toe teleurstellend zijn. Ook zou dit een verklaring 
zijn voor de goede resultaten op beenfunctie die werden gezien na 
dierexperimenteel onderzoek. De chirurgische defecten in deze proefdieren 
werden immers pas aangebracht nadat er al een normale ontwikkeling van het 
ruggenmerg aan was vooraf gegaan. 
 
De dermale sinus (DS) is een zeldzame, maar bekende afwijking. Tot nu toe 
zijn er ongeveer 150 patiënten beschreven in de literatuur (persoonlijk 
observatie). Van deze patiënten presenteert 60% zich met een infectie in de 
vorm van een meningitis of intraspinaal empyeem, soms zelfs met dodelijke 
afloop2,3,6,9,30,35. 
In hoofdstuk 3 wordt de geïnfecteerde lumbosacrale DS beschreven. Het 
belang van goed klinisch onderzoek van de rug van een pasgeborene direct 
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postpartum wordt hier nogmaals benadrukt. Lumbosacrale dimpels komen vrij 
vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat een dimpel in of onder de bilnaad vaak 
voorkomt en niet moet worden geassocieerd met spinale of intraspinale 
afwijkingen42. Is de dimpel echter boven de bilnaad gelokaliseerd en is er 
tevens sprake van lokale huidafwijkingen, is de kans op een DS veel groter. 
Een DS die gemist wordt tijdens het postpartum onderzoek van de 
pasgeborene, kan later een dramatisch klinisch beeld veroorzaken. Kennis van 
de pathologische anatomie van deze afwijking is dan van essentieel belang 
voor de geconsulteerde neurochirurg. 
Hoewel de anatomie van een DS complex is, konden we een aantal typische 
kenmerken beschrijven. De dura omgeeft de DS met een soort mouw richting 
het spinale kanaal. Daarbij blijft de spinale arachnoidea intact en lekkage van 
liquor door een DS is dan ook zeer zeldzaam. Is er toch sprake van 
liquorlekkage uit de opening van een DS, moet ernstig rekening worden 
gehouden met hydrocefalus7,13,23.  
Indien er meningitis optreedt bij een patiënt met een DS, is dit waarschijnlijk het 
gevolg van het ruptureren van de locaal ontstoken en genecrotiseerde  
fistelgang41 of geassocieerde inclusietumor. Aangezien er nu een port d’entrée 
is ontstaan naar de subarachnoidale ruimte, kan er een bacteriële meningitis 
ontstaan. In geval van een geruptureerde inclusietumor kan dit aanleiding 
geven tot een chemicoleptomeningitis. Beide vormen kunnen weer leiden tot 
een postmeningitis hydrocefalus, die vanwege de hoge liquordruk en 
beschadigde arachnoidea lekkage van liquor uit een DS kan veroorzaken. 
Tussen de DS en de conus medullaris is in veel gevallen geen scheidingsvlak 
waar te nemen. Zelfs zonder dat het operatiegebied is aangetast door een 
eerder doorgemaakte infectie, kan het zeer moeilijk zijn om dit scheidingsvlak 
te vinden. We beschreven twee anatomische ‘landmarks’ die kunnen helpen 
om het niveau van de conus te identificeren; de laagst aftakkende radices en 
het filum terminale. Tevens beschreven we in dit hoofdstuk het eerste geval 
van twee parallelle dermale sinus op eenzelfde spinaal niveau. 
In hoofdstuk 4 wordt een variant van de DS beschreven, die we de DS-like 
stalk hebben genoemd. Dit kan worden vertaald als de ‘DS-achtige streng’. 
Deze afwijking lijkt erg op een DS, maar toch beschreven we een aantal 
essentiële verschillen. Tijdens macroscopisch onderzoek van de strengen viel 
reeds op dat deze niet het gladde witglanzende aspect hadden zoals vaak 
wordt gezien bij een DS, maar er meer fibreus uitzagen. Ook bleek dat de 
durale mouw, zoals we die beschreven in hoofdstuk 3, niet richting het spinale 
kanaal gericht was, maar in een tegengestelde (ventrodorsale) richting. Het 
meest belangrijke verschil werd echter gezien na histopathologisch onderzoek. 
De streng bleek geen lumen te bevatten en was opgebouwd uit bindweefsel, 
vet, spier, sporen van dura en zelfs een paar neurale elementen. In 
tegenstelling tot de DS, die is opgebouwd uit ectodermale componenten, 
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bestaat de DS-like stalk dus met name uit mesodermale derivaten. Daaruit 
concludeerden we dat er ook een verschil moet zijn in de etiologie van beide 
afwijkingen. 
Het klinisch belang van deze bevindingen is dat een DS-like stalk, aangezien 
deze geen lumen bevat, geen aanleiding zal geven tot een infectie. Ook zal er 
geen cutane inclusietumor ontstaan.  
Beide afwijkingen (DS en DS-like stalk) ontstaan waarschijnlijk als gevolg van 
een nondisjunctie tussen neuraal- en oppervlakte ectoderm. In het geval van 
een DS-like stalk is er sprake van een mesodermale structuur, die tijdens de 
embryologische ontwikkeling richting het huidoppervlak wordt meegesleept, 
waarbij de durale mouw zich in dezelfde richting ontwikkelt. Dit in tegenstelling 
tot de DS waarbij gedacht wordt dat na de nondisjunctie, het oppervlakte 
ectoderm niet loslaat van het neurale ectoderm en het omgevende mesoderm 
en in een dorsoventrale richting wordt meegesleept richting het spinale kanaal. 
In dit geval resulteert dit in een inwaarts gerichte durale mouw. 
Het eerder genoemde mechanisme van nondisjunctie is tot op heden niet 
bekend. Hoewel er in de literatuur consensus bestaat over het feit dat dit 
mechanisme verantwoordelijk moet zijn voor het ontstaan van een DS, werd dit 
nooit eerder experimenteel getoetst. Om die reden ontwikkelden wij een 
experimenteel diermodel waarbij onze hypothese was dat een lokaal 
sluitingsprobleem van de neurale buis zou kunnen leiden tot een lokale 
nondisjunctie. Deze hypothese werd getest in een experimenteel diermodel, 
waarbij gebruik werd gemaakt van 50 in ovo geopereerde kippenembryo’s. Dit 
experiment, dat inderdaad resulteerde in afwijkingen die sterke overeen-
komsten vertoonden met een DS, wordt beschreven in hoofdstuk 5. We 
concludeerden dat de ontwikkeling van een DS kan worden nagebootst 
middels een experimentele verlenging van de verbinding tussen de neurale 
buis en het oppervlakte ectoderm. Deze bevinding steunt de hypothese dat ook 
de menselijke DS het resultaat is van een nondisjunctie tussen de neurale buis 
en het oppervlakte ectoderm. Het blijft echter onduidelijk waarom deze 
nondisjunctie optreedt. 
Bij sommige kippenembryo’s werd gedurende het hierboven beschreven 
experiment een split cord malformation (SCM) vastgesteld. Deze term kan 
worden vertaald als gespleten of verdubbeld ruggenmerg. De SCM is 
uitgebreid bestudeerd door Pang et al.27,28, die twee vormen van SCM 
beschreef. Bij een SCM type I is het ruggenmerg gespleten, waarbij iedere helft 
is omgeven door een eigen dura. Tussen beide duraalzakken bevindt zich een 
stevig osteofibreus septum. In geval van een SCM type II liggen beide helften 
samen in een duraalzak en zijn slechts van elkaar gescheiden door een 
dunwandig, vliezig septum. 
In hoofdstuk 6 beschreven we een patiënt met een bijzondere variant van een 
SCM. In dit geval was er sprake van een misvorming met kenmerken van 
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zowel een type I als een type II SCM. We concludeerden dat er geen goed 
onderscheid kan worden gemaakt tussen beide types en dat deze beiden 
onderdeel zijn van een spectrum van afwijkingen. De hoeveelheid meninx 
primitiva die tussen beide ruggenmergshelften aanwezig is, is bepalend voor 
de mate van ernst waarin de SCM tot uiting komt. Zoals ook eerder door Pang 
et al. werd gesuggereerd, worden alle vormen van SCM meest waarschijnlijk 
veroorzaakt door de aanwezigheid van een extra neurenterisch kanaal. 
De meeste vormen van spina bifida kunnen op ieder spinaal niveau 
voorkomen. Er zijn echter ook vormen die een bepaalde voorkeurslokalisatie 
hebben. De trias van Currarino is een syndroom dat veroorzaakt wordt door 
een stoornis in de aanleg van de caudale eminentie. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat dit syndroom zich beperkt tot het meest caudale gedeelte van 
de wervelkolom. De trias van Currarino is een autosomaal dominante aan-
doening die verbonden is aan de 7q36 regio19,22,31. Wereldwijd zijn er ongeveer 
250 patiënten bekend met dit syndroom, dat bestaat uit een benig defect in het 
sacrum, een anorectale misvorming en een presacrale tumor8,20. In de meeste 
gevallen is deze presacrale tumor een teratoom, een anterieure meningo-
myelocele, of een combinatie van beiden16,20,21,43. 
In hoofdstuk 7 beschreven we vijf patiënten met de trias, waarbij de nadruk is 
gelegd op de neurochirurgische behandeling. We concludeerden dat fistels 
tussen het colon en de intradurale ruimte onmiddellijk dienen te worden 
gesloten. Het blijft een onderwerp van discussie of het tethered cord moet 
worden geopereerd. De enige indicatie hiervoor is een progressief tethered 
cord syndroom. Omdat obstipatie in vrijwel iedere patiënt met de trias 
aanwezig is, kan dit niet worden beschouwd als een betrouwbare manifestatie 
van een tethered cord. We hebben geen bewijs gevonden voor het feit dat een 
eventueel aanwezige anterieure meningomyelocele operatief moet worden 
verwijderd. Omdat er in de literatuur melding wordt gemaakt van maligne 
teratomen bij patiënten met de trias, dienen alle vaste tumoren te worden 
verwijderd, tenzij de diagnose van een teratoom kan worden uitgesloten. 
 
Inclusietumoren zijn niet ongewoon in combinatie met spina bifida. In de 
meeste gevallen betreft het hier dermoiden, epidermoiden of lipomen. De 
etiologie van intraspinale dermoiden en epidermoiden lijkt verschillend te zijn 
naar gelang er sprake is van spina bifida aperta of van spina bifida occulta. In 
geval van spina bifida aperta, wordt verondersteld dat deze tumoren ontstaan 
als gevolg van het achterblijven van huidresten in de subdurale ruimte tijdens 
het sluiten van het meningomyelocele/meningocele defect17,29,33,36. In spina 
bifida occulta patiënten, die nooit geopereerd zijn, ontstaan deze 
inclusietumoren meest waarschijnlijk als gevolg van een cutane inclusie tijdens 
de verstoorde embryologische ontwikkeling. 
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In hoofdstuk 8 beschreven we de intraspinale dermoiden en epidermoiden. Het 
betreft hier de grootste serie tot nu toe in de literatuur. We concludeerden dat 
het vrijwel onmogelijk is om een onderscheid te maken tussen een dermoid en 
een epidermoid op basis van klinische of radiologische presentatie. 
Histopathologisch onderzoek is en blijft de gouden standaard. 
Hoewel de peroperatieve inschatting van de neurochirurg de meest betrouw-
bare klinische parameter bleek wanneer het gaat om de differentiatie tussen 
beide tumorsoorten, bleek ook dat slechts in 8/18 gevallen overeen te komen 
met de uiteindelijke histopathologische diagnose. 
Het verschil tussen het intraspinale dermoid en epidermoid is daarom niet 
klinisch relevant. Bovendien is de term ‘dermoid’ een foutieve benaming, 
aangezien deze tumoren een epidermale/ectodermale oorsprong hebben. Het 
onder-scheid tussen dermoid en epidermoid is gebaseerd op de onjuiste 
aanname dat alle huidadnexen (haren, zweet- en talgklieren) zich ontwikkelen 
uit de dermis. We concludeerden dan ook dat beide tumorsoorten kunnen 
worden samengevat onder de naam ‘spinale cutane inclusietumoren’. 

Aanbevelingen 

Er wordt steeds meer bekend over spina bifida. Toch blijven er nog veel vragen 
onbeantwoord, of in ieder geval onderwerp van discussie. Een continue actieve 
houding ten aanzien van deze patiëntengroep is dan ook gerechtvaardigd. Alle 
patiënten moeten systematisch worden onderzocht door een ervaren kinder-
neuroloog en goede radiologische beeldvorming is een vereiste. De neuro-
chirurg moet oog hebben voor peroperatieve details en indien er weefsel voor 
histopathologisch onderzoek wordt ingestuurd, dient dit een relevant gedeelte 
van de afwijking te bevatten. 
Hoewel neurochirurgen met name geïnteresseerd zijn in klinische presentatie, 
anatomie en chirurgische details, zal het toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek naar spina bifida zich vooral moeten richten op de genetische 
ontwikkeling van het ectoderm, het mesoderm, het proces dat disjunctie wordt 
genoemd en het pathologische mechanisme achter nondisjunctie. 
Een beter begrip van deze processen zal van belang zijn bij het ontrafelen van 
de factoren die een rol spelen bij de etiologie van veel aan spina bifida 
gerelateerde afwijkingen. 
De ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel hangt sterk samen met de 
ontwikkeling van de huid. Wat betreft de kennis van de ontwikkeling van de 
huid, en dan met name de ontwikkeling van de epidermis, is er de laatste jaren 
vooruitgang geboekt10,11,12. In toekomstige experimenten die zich richten op de 
etiologie van spina bifida, zullen deze dermatologische ontwikkelingen zeker 
betrokken moeten worden. 
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In 2007 ontdekten Zweedse wetenschappers het genetische defect dat een DS 
veroorzaakt in de Rhodesian ridgeback, een hondenras32. Deze honden, die 
afstammen van een zeer oud Afrikaans hondenras hebben een typerende 
richel haar op de middellijn van hun rug. In deze richel groeien de haren in 
tegenovergestelde richting ten opzichte van de haren in de rest van de vacht. 
Bij de Rhodesian ridgebacks wordt er in 8-10% een DS vastgesteld. Zowel de 
afwijkende haargroei in de middellijn, als ook de DS zijn vermoedelijk het 
resultaat van een dominante mutatie, waarbij de duplicatie van het genetisch 
materiaal van drie fibroblast groeifactoren (FGF) een belangrijke rol speelt. 
The relatie tussen haren die een andere groeirichting hebben en het 
ontwikkelen van een DS is nog niet duidelijk. Bij een aantal van onze patiënten 
met een DS hebben we DNA onderzoek (single nucleotide polymorphism 
analyse) op bloedmonsters verricht, met specifieke aandacht voor de genen 
die betrokken zijn bij de expressie van FGF. Tot nu toe konden we de defecten, 
zoals aangetoond bij de Rhodesian ridgeback, echter niet aantonen bij de 
mens. 
Los van de vooruitgang in het genetisch onderzoek, die veelbelovend is, blijft 
het erg belangrijk om alle misvormingen die worden gezien in een spina bifida 
patiënt te beschrijven, ook als dit niet-neurologische afwijkingen betreft.  
De trias van Currarino is een van de voorbeelden van een multidisciplinair 
raadsel, dat werd opgelost, maar er bestaan zeker andere syndromen die nog 
beschreven en genetisch geëvalueerd moeten worden.  
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