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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109;367-8)  

Ziektegeschiedenis
Een 60-jarige vrouw werd gezien vanwege nekpijn
die uitstraalde naar het achterhoofd en met name
het gebied rond het linkeroor. Bij neurologisch
onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. De
voorgeschiedenis vermeldde geen bijzonderheden.
De MRI toonde een extradurale laesie ter hoogte
van C1-C2, achter de dens, met compressie op het
myelum vanuit ventraal (zie Figuur 1). De maximale
diameter van de cyste bedroeg 14 mm. 

Kunt u met deze gegevens een diagnose
stellen? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 367.
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Figuur 1. Sagittale (A) en axiale (B) T2-gewogen MRI-opnamen van de cervicale wervelkolom tonen een scherp begrensde,
hyperintense afwijking ter hoogte van het ligamentum transversum met compressie op het myelum. Op T1-gewogen opnamen
werd een hypo-intens signaal gezien (niet getoond).
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Figuur 2. A. Postoperatieve sagittale T2-gewogen MRI-opname (4 maanden na de operatie) toont een duidelijke afname van de
cyste. B. Röntgenopname toont de spondylodese van C1-C2.
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Diagnose: Atlanto-axiale synoviale cyste. 
De pathogenese van spinale synoviale cysten is onduidelijk. Een dergelijke cyste heeft een relatie met het facetgewricht
en komt meestal in de laag lumbale wervelkolom voor. Een oorzakelijke relatie lijkt te bestaan met degeneratieve
veranderingen van het facetgewricht en met een verhoogde (pathologische) beweeglijkheid op dit niveau.

1
Een syno-

viale cyste ter hoogte van C1-C2 is zeer zeldzaam. In de literatuur zijn ongeveer 20 gevallen beschreven; de eerste
casus werd door Onofrio en Mih beschreven in 1988.

2
Verondersteld wordt dat de cyste communiceert met hetfacet-

gewricht C1-C2, of uitgaat van het ligamentum transversum.
3,4

In alle gevallen was sprake van degeneratieve ver-
anderingen en een aantal keren ook van radiologisch aantoonbare atlanto-axiale instabiliteit. Bij pathologisch-
anatomisch onderzoek wordt een fibreuze of kraakbenige cystewand met een synoviale bekleding gevonden, veelal
met een muceuze inhoud. 
Aanvankelijk werd in de literatuur als behandeling alleen resectie van de cyste beschreven via een transorale of postero-
laterale route, al dan niet gecombineerd met een spondylodese. Chang et al. beschreven in 2000 voor het eerst
regressie van de cyste en een verbetering van de neurologische uitvalsverschijnselen na alleen een spondylodese bij
een patiënt met atlanto-axiale subluxatie.

3
Later werd dit door anderen bevestigd.

4
In deze gevallen lijkt de cyste

geassocieerd met instabiliteit op C1-C2-niveau.
Bij onze patiënte vertoonde de radiologische beeldvorming geen verhoogde beweeglijkheid van de C1-C2-overgang.
Een posterieure fusie werd verricht (bilaterale transarticulaire schroeven in combinatie met rechtszijdige staaffixatie
van C1-C2, om zo in geval van reoperatie nog via de linkerzijde de cyste te kunnen benaderen), waarna de pijn-
klachten geheel zijn verdwenen. Waarschijnlijk is de pijn veroorzaakt door de cyste en/of door de overige degeneratieve
veranderingen rond het linker atlanto-axiale gewricht.

5,6
Een MRI-scan 4 maanden na de operatie toont een duidelijke

afname van de cyste (50% afname in diameter; zie Figuur 2). Posterieure fusie zonder directe resectie van de
afwijking is derhalve een goed alternatief wanneer resectie van de cyste een operatie vereist die gepaard gaat met een
aanzienlijke morbiditeit.


