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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:156-8)

Ziektegeschiedenis
Een 64-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis een 
bipolaire I stoornis, hypercholesterolemie en hypo-
thyreoïdie meldt zich op de polikliniek Neurologie 
in verband met vallen. Zij is in ongeveer een half jaar 
tijd viermaal op straat plots voorover gevallen. Zij 
voelde het vallen niet aankomen, maar was wel altijd 
in gedachte afgeleid. Met name was er geen sprake 
van bewustzijnsverlies of incontinentie. Naast het 
vallen liep de patiënte reeds langere tijd wankel en 
wat onzeker.
Bij lichamelijk onderzoek was er geen sprake van  
orthostatische hypotensie. Neurologisch onderzoek 
liet een iets houterig en onzeker looppatroon zien, 
zonder paresen of extrapiramidale verschijnselen. De 
voetzoolreflex verliep beiderzijds volgens Babinski.

Figuur 2. A en B. Sagittale T2-gewogen MRI-opnames van de lumbosacrale wervelkolom.
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Figuur 1. Sagittale T2-gewogen MRI-opname van de thora-

cale wervelkolom.
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Een MRI-opname van het cerebrum en een MRI-
opname van de cervicale wervelkolom lieten geen 
afwijkingen zien. Vervolgens werden MRI-opnames 
van de thoracale wervelkolom (MRI-ThWK; zie  
Figuur 1) en de lumbosacrale wervelkolom (MRI-
LSWK; zie Figuren 2a en 2b) verricht. Wat zijn de 
afwijkingen op de getoonde afbeeldingen?

Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.

Figuur 3. A. Transversale T2-gewogen MRI-opname van de 

lumbosacrale wervelkolom ter hoogte van L5, waarbij een 

asymmetrische boog-L5 wordt gezien met een paramediane 

bifide processus spinosus rechts en met ter plaatse aan-

hechting van het myelum. B. Transversale T2-gewogen 

MRI-opname van de lumbosacrale wervelkolom ter hoogte 

van L4, waarbij het posterieur gelegen myelum zichtbaar is.
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Figuur 4. De röntgenopname van de LSWK (anterior-

posterior) toont een breed sluitingsdefect aan de achterzijde 

van het sacrum en tevens een beperkte lumbale scoliose. 
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MRI-beschrijving 
Op de MRI-ThWK-opname is sprake van congenitale asymmetrische blokwervelvorming van niveau Th5 tot en 
met Th8, zonder verdere afwijkingen in het myelum op dat niveau. Ten aanzien van het myelum op deze 
opname valt wel op dat dit te laag reikt. Dit wordt bevestigd op de MRI-LSWK-opname, waarop tevens zichtbaar 
is dat het myelum vastzit ter hoogte van niveau L5, met ter plaatse een gespleten processus spinosus (zie 
Figuur 3a, pagina 157). Op Figuur 2a (pagina 156) is ook goed het meer horizontale verloop van de wortels van 
de cauda equina te zien als gevolg van het laag eindigende myelum. Figuur 3b (pagina 157) laat ter bevestiging 
zien dat er op niveau L4 inderdaad sprake is van myelum en niet van bijvoorbeeld een verdikt of lipomateus 
filum terminale.

Diagnose: ‘Adult onset tethered cord syndrome’. Het ‘tethered cord’-syndroom (TCS) met een debuut van de klachten op 
volwassen leeftijd werd voor het eerst beschreven in 1982 en is nog relatief zeldzaam, hoewel het ziektebeeld de laatste 
jaren steeds vaker wordt herkend.1 In een recente review worden patiënten met een debuutleeftijd van de klachten tussen 
18 en 76 jaar beschreven.2

Evenals bij TCS op de kinderleeftijd is er sprake van fixatie van het ruggenmerg door inelastische structuren. Voor-
beelden van oorzaken zijn een fibreus filum terminale, een intraduraal lipoom of een (occulte) myelomeningokèle. Bij 
de beschreven patiënte is inderdaad sprake van een spina bifida occulta met een ontwikkelingsstoornis caudaal vanaf 
niveau L5 (zie Figuur 4, pagina 157).
Hoewel in de literatuur geen duidelijke relatie met thoracale blokwervelvorming is beschreven, worden ossale afwijkingen 
in met name de lumbale wervelkolom wel bij een groot deel van de patiënten met TCS beschreven, waaronder ook 
blokwervelvorming.2

Bij een TCS is sprake van een verminderde mitochondriale oxidatieve fosforylering in het myelum, dat onder caudale 
tractie staat, en een verminderde elasticiteit van het filum terminale.3,4

Verschillende verklaringen worden gegeven voor het pas op latere leeftijd ontstaan of het zelfs asymptomatisch blijven 
van de klachten. Enerzijds is er sprake van een cumulatief effect van oxidatieve schade, waarschijnlijk als gevolg van 
microtraumata door onder andere buigen en strekken van de wervelkolom. Anderzijds kunnen ook toename van  
fibrosering van het filum terminale en degeneratieve vernauwing van het wervelkanaal een rol spelen bij het ontstaan 
van symptomen van TCS.4

Patiënten presenteren zich over het algemeen met pijn in de bilregio of in de benen, die al dan niet uitstraalt vanuit 
de rug. Andere veel voorkomende klachten zijn krachtsvermindering en gevoelsstoornissen in de benen of autonome 
verschijnselen als urine-incontinentie en impotentie. Het krachtsverlies en de gevoelsstoornissen houden zich niet aan 
de typische verdeling volgens respectievelijk myo- en dermatomen en hierbij kan zowel hypo- als hyperreflexie optreden. 
Deze atypische presentatie leidt vaak tot een vertraging in het stellen van de diagnose.2,5 Bij onze patiënte lijkt het TCS 
zich met name te uiten als een dubbelzijdig piramidebaansyndroom met klinisch een wankele gang en valpartijen. 
TCS kan, afhankelijk van de oorzaak, chirurgisch behandeld worden waarbij het filum terminale wordt losgemaakt 
(zogenoemde ‘untethering’). Deze behandeling is gericht op zowel het beletten van progressie als het verbeteren van 
reeds bestaande klachten. Op korte termijn wordt in de meerderheid van de gevallen een verbetering van de pijnklachten 
gezien. Over de effecten op andere klachten wordt minder eenduidig gerapporteerd en ook over de effecten van de operatie 
op lange termijn is nog onvoldoende bekend. De vraag of en wanneer een operatie plaats moet vinden, staat nog ter 
discussie, hoewel bij progressie van klachten of bij ontstaan van nieuwe symptomen operatief ingrijpen wel wordt ge-
adviseerd.2,3,5,6 Tot nu toe is in overleg met de patiënte besloten tot een conservatief beleid.
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