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Een rughernia (voluit: hernia nuclei pulposi) is een veelvoorkomende en 

invaliderende ziekte. De huidige operatieve behandeling bestaat uit het 

verwijderen van het gehernieerde tussenwervelschijf weefsel (discectomie), 

waardoor de zenuwbeknelling wordt opgeheven. Hierbij wordt de beschadigde 

tussenwervelschijf zelf echter niet behandeld en veel patiënten houden hierna 

dan ook rugklachten. Voor het herstel van de tussenwervelschijf bestaat op dit 

moment nog geen goede therapie. In dit proefschrift worden potentiele nieuwe 

behandelingsopties ontwikkeld die regeneratie van de tussenwervelschijf tot doel 

hebben. In het eerste deel (hoofdstukken 2-4) worden materialen en cellen voor 

tussenwervelschijf regeneratie onderzocht en geoptimaliseerd. In het tweede deel 

(hoofdstukken 5-6) wordt een model ontwikkeld om de materialen te kunnen 

testen in vivo in geiten. 

 

In hoofdstuk 2 wordt eerst door middel van reologie de visco-elasticiteit van de 

geiten nucleus pulposus (NP) bepaald. Vervolgens wordt geprobeerd om deze 

visco-elasticiteit na te bootsen met type I collageen scaffolds. Hiervoor wordt met 

behulp van plastische compressie de dichtheid van deze scaffolds verhoogd. Ook 

wordt onderzocht wat de effecten van een standaard sterilisatie proces middels γ-

irradiatie zijn op de visco-elastische eigenschappen van de scaffolds. De NP blijkt 

qua visco-elasticiteit ongeveer overeen te komen met collageen scaffolds die een 

dichtheid van 23% hebben. De verhouding tussen de viscositeit en elasticiteit 

blijkt echter wel lager in de scaffolds vergeleken met de NP. Door behandeling 

met γ-irradiatie stijgt de elasticiteit, maar wordt het materiaal ook breekbaarder 

en neemt de zwelcapaciteit sterk af. 

 

In hoofdstuk 3 wordt alginaat als een potentieel scaffold materiaal voor de NP 

onderzocht. De alginaat scaffolds worden op 2 verschillende manieren gemaakt 

(via ‘diffusie’ en ‘in situ’ gelling) in concentraties tussen de 1 en 6% om zo te 

kijken welke de visco-elastische eigenschappen van de NP het dichtst benadert. 

Ook wordt onderzocht wat het effect van de verschillende stijfheden alginaat op 

het gedrag van natieve tussenwervelschijf cellen is. De 2% alginaat scaffolds, 

bereid via de diffusie methode, blijken de visco-elasticiteit van de NP het sterkst 

te benaderen. Echter, wanneer de scaffolds in kweekmedium worden gelegd 

treedt er een zeer snelle sterke afname van de stijfheid op. Ook blijkt dat het 

fenotype van de cellen weliswaar blijft behouden in alginaat, maar er blijkt geen 



Samenvatting 

 

173 173 

relatie met de stijfheid ervan. Dit laatste kan waarschijnlijk worden verklaard door 

de slechte binding van tussenwervelschijf cellen aan het alginaat. 

 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht of natieve tussenwervelschijf cellen in staat zijn 

om collageen scaffolds in te groeien in vitro. De ingroei van cellen uit de 

omgevende structuren, de (overblijfselen van de) NP of annulus fibrosus (AF), is 

een cruciale voorwaarde voor het gebruik van a-cellulaire scaffolds voor NP 

regeneratie. In dit hoofdstuk kijken we ook of de celmigratie kan worden 

bespoedigd met behulp van histatine-2, een chemokine uit menselijk speeksel 

waarvan is aangetoond dat het de migratie van fibroblasten versnelt. De 

celmigratie blijkt afhankelijk van de collageen concentratie en hoger voor NP 

vergeleken met AF cellen na 4 weken. De migratie blijkt pas op gang te komen na 

een bepaalde periode. Histatine-2 is geen migratie bevorderende factor bij onze 

celpopulatie en dit wordt ook bevestigd in een (2D) scratch assay. Ondanks dat de 

collageen dichtheden die in dit hoofdstuk worden onderzocht nog lager liggen dan 

de beoogde collageendichtheid (uit hoofdstuk 2), zijn de natieve cellen in staat 

zijn om de collageen scaffolds te in te groeien. Dit bevestigt dat a-cellulaire 

collageen scaffolds mogelijk kunnen worden gebruikt voor NP regeneratie. 

 

Er is in de afgelopen decade veel onderzoek gedaan naar de regeneratie van de 

NP. Hieruit blijkt steeds meer de noodzaak om een therapie te ontwikkelen die 

het defect in de omringende AF aanpakt, om zo het aantal re-herniaties te 

verlagen en het succes van potentiele NP regeneratie therapieën te verhogen. In 

hoofdstuk 5 geven we een overzicht van alle beschikbare literatuur over het 

sluiten van de AF. Er blijken diverse pogingen gedaan te zijn om de AF te 

repareren of regenereren, maar een succesvolle klinische therapie lijkt nog ver 

weg. Bij de beschreven regeneratieve pogingen ontbreekt vaak een duidelijke 

visie betreffende de uiteindelijke toepassing, terwijl bij de directe 

repareerpogingen juist een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. 

 

In Hoofdstuk 6 testen we enkele zelfontworpen implantaten om het AF defect ons 

geiten model te sluiten. Eerst wordt een gestandaardiseerd 3 mm groot defect 

gemaakt lateraal op de AF, waardoor de NP wordt uitgeruimd (discectomie). Het 

defect in de AF wordt vervolgens gesloten de afsluit implantaten. We testen 

tussenwervelschijven waar alleen een AF implantaat wordt ingebracht als ook die 
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waar ook een collageen NP implantaat wordt ingebracht. In het eerste deel van de 

eerste experimenten worden de implantaten in tussenwervelschijven ex vivo 

getest. Hierbij blijkt een 3.5 mm groot AF afsluit implantaat met vier zijringen de 

hoogste axiale belasting aan te kunnen. Ook blijkt dat de toegenomen flexie-

extensie en lateroflexie die optreedt na een discectomie weer kan worden 

hersteld met behulp van een AF en collageen NP implantaat samen. De positieve 

resultaten worden bevestigd in 2 geiten in vivo na 2 weken follow up. Na 6 weken 

follow up (n=8) blijken echter de meeste AF afsluit implantaten gedestrueerd en 

verplaatst. Ook blijkt op 2 niveaus sprake van een forse eindplaatreaktie, 

waarschijnlijk door continu frictie van de AF implantaten. Er lijkt een trend dat de 

AF afsluit implantaten het iets beter doen wanneer ze gebruikt worden samen 

met een collageen implantaat dan wanneer standalone. 

 

In het eerste addendum bij hoofdstuk 6 wordt de ontwikkeling van het diermodel 

gedetailleerder beschreven. Er wordt begonnen om met behulp van een perspex 

model van de geiten tussenwervelschijf de benodigde instrumenten en 

implantaten te ontwikkelen met juiste dimensies. De instrumenten bestaan uit 

metalen holle buisjes, welke over een voordraad en over elkaar kunnen worden 

opgevoerd door de laterale AF. Door de grootste buis (buitenste diameter 3 mm) 

kunnen vervolgens alle andere instrumenten en implantaten, behoudens de AF 

afsluit implantaten, worden geïntroduceerd. In het tweede addendum bij 

hoofdstuk 6 worden de collageen scaffolds, die in combinatie met de ACD’s waren 

gebruikt in hoofdstuk 6, geanalyseerd. Deze analyse omvat de 

tussenwervelschijfhoogte, macro- en microscopie en MRI. Na 6 weken blijkt de 

hoogte van de tussenwervelschijf in de geiten die werden behandeld met een 

collageen implant niet significant afgenomen ten opzichte van onbehandelde 

controle niveaus. De tussenwervelschijven die worden behandeld met alleen een 

discectomie of een AF implantaat zonder collageen implantaat tonen wel een 

significante afname. Macroscopisch blijkt het collageen na 6 weken nog niet te 

zijn vastgegroeid met de omgeving waardoor het grotendeels verloren gaat 

tijdens het zagen en voorbereiden voor histologie. Voorts blijken bestaande 

histologische en MRI scores niet bruikbaar om de resultaten na 6 weken te 

evalueren. Er is geen significant verschil in aantallen cellen tussen de verschillende 

behandelingen.  
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In dit proefschrift toonden we aan dat de visco elastische eigenschappen van de 

tussenwervelschijf kan worden nagebootst met scaffold materialen. Deze 

materialen laten ook de invasie van natieve cellen toe. De bemoedigende 

resultaten kunnen echter niet in vivo worden bevestigd door het gebrek aan een 

adequate annulus sluiting.


