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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 68-jarige man met hypertensie, hypercholesterole-
mie en een abdominaal aorta-aneurysma in de voorge-
schiedenis, werd naar de afdeling Spoedeisende Hulp 
verwezen wegens verdenking op een aortadissectie. Tij-
dens klussen in huis kreeg hij plots hevige pijn in zijn 
rechterarm en kort daarop ook in zijn linkerarm. De pijn 
was niet dermatoomgebonden. Vervolgens ontstond pijn 
tussen de schouderbladen en op de borst, gepaard gaand 
met een klam gevoel en transpireren. Na enkele minuten 
bemerkte hij krachtsverlies in beide armen, eerst proxi-
maal en later ook distaal. Bij de huisarts aangekomen had 
hij ook krachtsverlies in de benen. Neurologisch onder-
zoek toonde een parese MRC-graad 4 in beide benen, een 
paralyse van de gehele linkerarm en distaal in de rechter-
arm. In de rechterarm was proximaal zwakte (MRC-
graad 3) in de m. deltoideus en m. biceps brachii. Er was 
areflexie van armen en benen met behoud van de knie-
peesreflex beiderzijds, de voetzoolreflex was indifferent. 
Vitale sensibiliteit was intact; er was geen sensibel ni-
veau. De vibratiezin was distaal verminderd aan de be-
nen. CT-angiografie van de gehele aorta en halsvaten 
toonde geen dissectie of andere afwijkingen. Een MRI 
van het cervicale myelum was wel afwijkend (zie Figuur 
1). 
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FIGUUR 1. MRI van de cervicale wervelkolom bij opname. 

(A) Sagittale STIR-opname toont een verhoogd signaal intra-

medullair vanaf C2 tot niveau C7. (B) Axiale T2-gewogen op-

name toont een verhoogd signaal met name ventraal in het 

cervicale myelum.
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ARTERIA SPINALIS ANTERIOR-SYNDROOM

De dag na opname was er wel een sensibel niveau, Th4 
links en Th10 rechts. Nog een dag later lag de sensibele 
grens op niveau C5. De fijne tast- en discriminatiezin wa-
ren verminderd in beide armen vanaf C5-niveau. De gnos-
tische sensibiliteit in de benen was afgezien van de  afwe-
zige vibratiezin tot aan de heupen intact. Daarnaast toonde 
het onderzoek hyperreflexie in de armen en benen. Verder 
had de patiënt wisselend bradycardie en hypotensie, wat 
past bij autonome dysregulatie. Om orthostase tegen te 
gaan werden de benen gezwachteld en een buikband aan-
gemeten. De patiënt werd intermitterend gekatheteriseerd 
vanwege blaasretenties. 
Op basis van het klinische beeld, met acute pijn en zwakte 
meer uitgesproken in de armen dan in de benen, werd ge-
dacht aan een centraal myelumsyndroom door ischemie, 
bij vasculaire risicofactoren in de voorgeschiedenis. Diffe-
rentiaaldiagnostisch werd nog aan myelumcompressie, 
myelitis transversa of een intramedullaire bloeding ge-
dacht (zie Tabel 1). Een controle-MRI-scan van de cervica-
le wervelkolom toonde op de sagittale opname duidelijke 
zwelling van het cervicale myelum met een verhoogd sig-
naal van C3 tot C7 (zie Figuur 2A). De axiale opname toon-
de hetzelfde beeld met een symmetrische, bilaterale, circu-
laire hyperintensiteit ter hoogte van de motorische 
voorhoorn (zie Figuur 2B). Dit zijn de ‘owl’s eyes’ of ‘snake 
eyes’ die karakteristiek zichtbaar zijn bij ischemie van de 
arteria spinalis anterior. De uiteindelijke diagnose van de 
patiënt was myelumischemie op basis van atherosclerose.

Vascularisatie van het voorste tweederde deel van het mye-
lum geschiedt via de a. spinalis anterior (ASA) die een net-
werk vormt, de arteriële vasocorona, over de voorzijde van 
het myelum tot aan de a. spinalis posterior (ASP) beider-
zijds, die gezamenlijk het achterste eenderde deel van het 
myelum voorzien. Van C1 tot Th3 wordt de ASA gevoed 
door de arteriae vertebrales, en thoracolumbaal vanuit een 
beperkt aantal anterieure radiculomedullaire arteriën, af-
komstig uit de aorta descendens. De beide ASP worden 
gevoed door meer, 10-16, posterieure radiculaire arteriën. 
Hierdoor is het anterieure deel kwetsbaarder voor embo-
lieën. De grootste radiculomedullaire arterie is die van 
Adamkiewicz, die de ASA voedt vanaf Th7-9 tot Th12. De 
sacrale vascularisatie verloopt via de a. sacralis mediana. 
Myelumischemie is zeldzaam door deze goede collatera-
len. Ongeveer 1% van alle acute ischemische aandoenin-
gen van het centrale zenuwstelsel betreft myelumischemie. 
Myelumischemie kent diverse oorzaken (zie Tabel 2). Aor-
tachirurgie is de belangrijkste.1 Het meest voorkomende 

type myelumischemie is het arteria spinalis anterior-syn-
droom (ASAS). De klassieke presentatie is een acute, vaak 
pijnlijke para- of tetraplegie met lokalisatie van (radiculai-
re) pijn en een sensibele grens afhankelijk van het aange-
dane niveau.2 Typisch hierbij zijn een slappe parese met 
areflexie die overgaat in een hypertone parese met hyper-
reflexie, verlies van de spinothalamische pijn- en tempera-
tuurzin, en autonome disfunctie. De door de ASP gevascu-
lariseerde achterstrengen worden gespaard. Autonome 
verschijnselen zijn bradycardie en hypotensie (bij laesies 
op niveau Th6 of hoger), obstipatie, urineretentie en -in-
continentie en seksuele disfunctie. Laesies boven niveau 
C5 kunnen leiden tot respiratoire insufficiëntie door 
zwakte van het diafragma, en intercostale en abdominale 
zwakte.
De diagnose wordt ondersteund door karakteristieke be-
vindingen op een MRI-scan van het myelum. Op sagittale 
T2-gewogen opnamen is een ’pencil-like’, longitudinaal, 
hyperintens signaal anterieur in het myelum zichtbaar. Op 
axiale T2-gewogen opnamen is een bilateraal, symme-
trisch, hyperintens signaal in het anterolaterale deel van 
het myelum zichtbaar, de zogenoemde ‘owl’s eyes’ of ‘sna-
ke eyes’.3 Door cytotoxisch oedeem is het myelum vaak 
gezwollen, gevolgd door atrofie in een laat stadium. Er is 
geen of nauwelijks aankleuring na toediening van gadoli-
nium. Diffusiegewogen opnamen kunnen ischemische 
veranderingen in het myelum in een vroeg stadium aanto-
nen. De sensitiviteit is echter beperkt vanwege het kleine 
oppervlak en het optreden van arfacten. In de hyperacute 
fase kan het beeldvormend onderzoek niet-afwijkend zijn. 
Het herhalen van de MRI-scan van het myelum bij hoge 
klinische verdenking is dan ook zinvol. 
Naast behandeling van de eventuele onderliggende oor-
zaak worden plaatjesaggregatieremmers aanbevolen om 
nieuwe atherotrombotische ‘events’ te voorkomen. Intra-
veneuze trombolyse is slechts toegepast in een kleine 
‘case-serie’ en bij individuele patiënten. Bij 11 beschreven 
patiënten traden geen hemorragische complicaties op.4 

TABEL 1. Differentiaaldiagnose van myelum-
ischemie.

Myelumcompressie 
• spinaal epiduraal hematoom
• hernia
• epiduraal abces 
• maligniteit

Myelitis transversa
• infectieus 
• auto-immuun

Intramedullaire bloeding
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Een dergelijke behandeling is wellicht dus veilig, maar 
verder onderzoek is noodzakelijk om een verbetering van 
de uitkomsten te bevestigen. De focus ligt verder op reva-
lidatie en preventie van bekende complicaties bij een 
dwarslaesie. Zo lopen patiënten met een hoog cervicaal 
letsel risico op aspiratiepneumonie ten gevolge van dysfa-
gie en abdominale zwakte, wat resulteert in niet krachtig 
kunnen hoesten. Ook is het belangrijk om aandacht te 

hebben voor diep-veneuze trombose, decubitus, urineweg-
infecties, autonome disfunctie (neurogeen blaas- en darm-
lijden, orthostatische hypotensie, seksuele disfunctie), 
spasticiteit en chronische pijn.

Gezien de anatomie (grensgebied tussen de anterieure ra-
diculaire arteriën thoracaal) komt ASAS frequent op thora-
columbaal niveau voor (45%).1,5 De ernst van de klinische 
presentatie is de belangrijkste en beste prognostische de-
terminant. Patiënten met graad A of B volgens de Ameri-
can Spinal Injury Association hebben het grootste risico 
op een slechte uitkomst. Een recent onderzoek onder 133 
patiënten liet zien dat uiteindelijk 47% loopt zonder hulp-
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TABEL 2. Etiologie van myelumischemie.

Iatrogeen, proceduregerelateerd
• aortachirurgie 
• angiografie van de a. vertebralis
• extracorporele membraanoxygenatie
• embolisatie van de a. renalis
• intra-aortale ballonpomp

Embolie
• cardio-embolisch 
• fibrocartilagineuze embolie
• aorta athero-embolie
• decompressieziekte

Dissectie
• aorta
• a. vertebralis
• a. subclavia

Vasculitis
• syfilis
• varicellazostervirus
• systemische vasculitis
• primaire angiitis van het centrale zenuwstelsel

Atherosclerose

Systemische hypotensie
• hartstilstand
• systemische bloeding

Vasculaire malformatie
• spinale durale arterioveneuze fistel
• spinale arterioveneuze malformatie

Hypercoagulabiliteit
• maligniteit
• diffuse intravasale stolling
• sikkelcelanemie
• antifosfolipidensyndroom
• homocysteïnemie

FIGUUR 2. MRI van de cervicale wervelkolom na 5 dagen. 

(A) Sagittale STIR-opname toont een longitudinaal verhoogd 

signaal van C3 tot C7, waarbij met name de anterieure zijde is 

aangedaan met een iets gezwollen myelum. (B) Axiale T2-ge-

wogen opname toont anteromediaal beiderzijds een ver-

hoogde signaalintensiteit, passend bij zogenoemde ‘owl’s 

eyes’-teken. 
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middel, 10% met een stok, 15% met een looprekje, 26% 
rolstoelgebonden blijft en 2% komt te overlijden.5 Blaas-
disfunctie, afwezigheid van proprioceptie, voetzoolreflex 
volgens Babinski, uitgebreidheid van het afwijkende 
MRI-signaal, vrouwelijk geslacht, gevorderde leeftijd en 
ontbreken van klinisch herstel in de eerste 24 uur zijn 
eveneens geassocieerd met een slechtere prognose. 

Trefwoorden: arteria spinalis anterior-syndroom, myelumischemie, 

MRI, ‘owl’s eyes’-teken. 

Keywords: anterior spinal artery syndrome, spinal cord ischemia, 

MRI, owl’s eyes sign.
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