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 SAMENVATTING

Veer tien hon den met kli ni sche symp to men com pa ti bel met een spi na le ar ach no ïdcyste wer den aang ebo den

en on der zocht op de vak groep voor Ge nees kun de en Kli ni sche Bi o lo gie van de Klei ne Huis die ren (Uni ver si -

teit Gent) tus sen no vem ber 2000 en sep tem ber 2004. De ty pi sche pre sen ta tie was deze van een traag pro -

gres sie ve, niet-pijn lij ke ataxie. De di ag no se van spi na le ar ach no ïdcyste werd ge steld door mid del van

my e log ra fie, in som mi ge gevallen aang evuld door com pu ter to mog ra fie. Zes hon den wer den chi rur gisch

be han deld. Drie hon den on der ging en du rec to mie en drie die ren du ro to mie. Alle hon den wa ren be schik -

baar voor een op vol ging op kor te ter mijn en vijf van de zes hon den voor een op vol ging op lang ere ter mijn

(meer dan 1 jaar post ope ra tief). De re sul ta ten op kor te en lang ere ter mijn ble ken veel be lo vend.

ABSTRACT

Four teen dogs with cli ni cal signs com pa ti ble with a spi nal ar ach noid cyst were pre sen ted and exa mi ned at the

De part ment of Me di ci ne and Cli ni cal Bi o lo gy of Small Ani mals (Ghent Uni ver si ty) be tween No vem ber 2000 and

Sep tem ber 2004. The ty pi cal pre sen ta ti on was a slow ly pro gres si ve non-pain ful ataxia. The di ag no sis of a spi nal

ar ach noid cyst was made by my e log rap hy, in some ca ses fol lo wed by com pu ted to mog rap hy. Six dogs were tre a -

ted sur gi cal ly. Three dogs un der went du rec to my and three dogs du ro to my. All dogs were avai la ble for short-term

fol low-up and five out of six dogs were avai la ble for long-term fol low-up (more than 1 year post sur ge ry). Both the

short-term and long-term re sults were pro mi sing. 

INLEIDING

Een spi na le ar ach no ïdcyste (SAC) is een lo ka le uit -

zet ting van de sub ar ach no ïdale ruim te (Skeen et al.,

2003). Ze wordt ge de fi nieerd als een met ce re bros pi naal 

vocht (CSV) ge vul de ver wij ding van de sub ar ach no ïdale

ruim te en wordt door kruist door ruwe ar ach no ïdale tra -

be cu lae. Deze hol te wordt af ge lijnd door ar ach no ïdea

en pia ma ter (Dyce et al., 1991; Cam brid ge et al., 1997;

Fryk man., 1999; Gal lo way et al., 1999; Skeen et al.,

2003). De ter mi no lo gie is mis lei dend aang ezien SAC’s

geen epi the li a le af lij ning be zit ten en dus per de fi ni tie

geen cys ten zijn. De term ‘holte’ wordt daar om voor ge -

steld als een meer ac cu ra te om schrij ving (Gal lo way et al., 

1999; Ry lan der et al., 2002, Gnirs et al., 2003; Ju ri na en

Gre vel, 2004). Nog an de re ter men die wor den ge bruikt:

ar ach no ïdale di ver ti cu la (Dyce et al., 1991; Ry lan der et

al., 2002; Gnirs et al., 2003), in tra-ar ach no ïdale cys ten

(Vite, 2003), sub ar ach no ïdale cys ten (Has hi zu me, 2000), 

me ning e a le cys ten (Dyce et al., 1991; Has hi zu me, 2000;

Ry lan der et al., 2002; Skeen et al., 2003), lep to me ning e a le

cys ten (Dyce et al., 1991, Has hi zu me, 2000; Ry lan der et

al., 2002; Skeen et al., 2003) en ar ach no ïdale pseu do cys -

ten (Ju ri na en Gre vel, 2004).
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In de hu ma ne ge nees kun de be staan er ver schil len de

cri te ria om SAC’s in ca te go rie ën op te de len. Eén van

die in de ling en is ge ba seerd op de re la tie van het let sel

tot de fy si o lo gi sche sub ar ach no ïdale ruim te. Bij SAC’s

die be ho ren tot ca te go rie 1 is de com mu ni ca tie met de

aang ren zen de sub ar ach no ïdale ruim te uit ge breid, zo -

dat een vrije pas sa ge van con trast vloei stof tus sen de

twee ruim ten mo ge lijk is. Bij SAC’s die be ho ren tot ca -

te go rie 2 is de com mu ni ca tie met de sub ar ach no ïdale

ruim te be perkt, zo dat de pas sa ge van con trast vloei stof

ver traagd wordt. SAC’s die be ho ren tot ca te go rie 3 zijn 

to taal ge ïsoleerd van de fy si o lo gi sche sub ar ach no ïdale 

ruim te (Brooks et al., 1988). Alle ge rap por teer de SAC’s

bij de hond val len on der ca te go rie 1 (Gnirs et al.,

2003). De eti o lo gie en pa tho ge ne se van SAC’s blij ken

zo wel in de hu ma ne als ve te ri nai re ge nees kun de gro -

ten deels on be kend en con tro ver sieel. De lae sies kun -

nen aang ebo ren of ver wor ven zijn (Dyce et al., 1991).

Ontwik ke lings stoor nis sen en trau ma ti sche, in flam ma -

toi re, he mor ra gi sche en cong eni ta le oor za ken wor den

ge sug ge reerd (Dyce et al., 1991; Gal lo way et al., 1999;

Ju ri na en Gre vel, 2004).

Deze stu die be schrijft de be vin ding en bij 14 hon -

den met SAC’s, met de na druk op het voor ko men, de

symp to ma to lo gie, prog no se en be han de ling.

RESULTATEN

Arach no ïdcysten be per ken zich hoofd za ke lijk tot

de cra ni a le cer vi ca le re gio (C1- C3) of de tho ra co lum -

ba le re gio (T10- L1). Deze twee ‘types’ wor den apart

be spro ken aang ezien er een ver schil be staat tus sen het

sig na le ment en de kli ni sche symp to men van hon den

met cer vi ca le en tho ra co lum ba le cys ten (Skeen et al.,

2003). 

Cer vi ca le Arach no ïdcysten

Arach no ïdcysten in de cer vi ca le re gio wer den ge -

di a gnos ti ceerd bij vier van de veer tien hon den. Ver -

de re ge ge vens wor den sa meng evat in Ta bel 1 (ge val 1

tot en met 4). Drie hon den be hoor den tot een gro ter ras 

(van af meer dan 20 kg). De hon den had den een ge mid -

deld ge wicht van 34 kg (va ri ërend van 10 tot 57 kg) en

een ge mid del de leef tijd van 26 maan den (va ri ërend van

10 tot 37 maan den).

 Tet ra pa re se en ataxie wer den bij alle hon den vast -

ge steld. Deze symp to men wer den in drie ge val len ge -

ka rak te ri seerd door een hy per me tri sche gang voor -

aan (pa ra de pas) en in min de re mate door het sle pen van 

de ach ter po ten. Eén ge val (ge val 3) had ini tieel enk el

een on sta bie le gang in de ach ter hand en slechts la ter

een ge lei de lij ke in sta bi li teit op de voor po ten. Bij deze

pa ti ënt werd een vent ra le lo ca tie van het let sel vast ge -

steld. Bij geen enk ele hond kon tij dens het neu ro lo -

gisch on der zoek nek pijn wor den uit ge lokt. In geen van 

de ge val len werd mel ding ge maakt van klach ten be -

tref fen de uri nai re en/of fe ca le in con ti nen tie. Bij alle

hon den be ston den reeds kli ni sche symp to men in het

eer ste le vens jaar. In drie van de vier ge val len ver lie pen

de symp to men traag pro gres sief en in één ge val (ge val

2) ble ven de symp to men sta biel. Bij geen enk el dier

was een ver le den van trau ma of ont ste king van het rug -

gen merg be kend.

 Bij drie van de vier hon den werd een on der zoek van

CSV ver richt (enk el niet in ge val 2). In geen van de ge -

val len werd een ver hoogd aan tal cel len aang etrof fen

en in twee van de drie ge val len (ge val 1 en 3) werd een

ver hoogd ei wit ge hal te vast ge steld. Bij geen enk el van

de ge val len wer den af wij king en vast ge steld bij het

con ven ti o neel ra di og ra fisch on der zoek. Bij alle hon -

den werd my e log ra fie uit ge voerd. In drie van de vier

ge val len (enk el niet in ge val 4) werd een bij ko mend

on der zoek door mid del van com pu ter to mog ra fie (CT)

uit ge voerd. Bij drie hon den (ge val 1, 2 en 4) werd een

dor saal ge lo ka li seer de, cra ni aal cer vi ca le SAC (C2-C3)

ge di a gnos ti ceerd met een ver bre ding van het dor sa le

deel van de sub ar ach no ïdale ruim te en een op sta pe ling

van con trast vloei stof ter hoog te van het let sel (Fig. 1a

en Fig. 1b). Bij één hond werd een vent raal ge lo ka li -

seer de, cau daal cer vi ca le SAC (C5) ge di a gnos ti ceerd

met een ver bre ding van het vent ra le deel van de sub ar -

ach no ïdale ruim te (Fig. 2a en 2b). 

In alle ge val len werd een ope ra tie ve ing reep ge ad vi -

seerd. Twee van de vier ge val len on der ging en de com -

pres sie ve chi rur gie (ge val 1 en 3). Bij de twee ove ri ge

ge val len (ge val 2 en 4) werd voor lo pig geen the ra pie

ing esteld. Ge val 1 on der ging dor sa le la mi nec to mie met

du ro to mie en een zo vol le dig mo ge lij ke re sec tie van de

ar ach no ïdea (Fig. 3a, Fig. 3b en Fig. 3c). Ge val 3 on der -

ging een vent ra le sleuf tech niek. We gens de be perk te

ruim te kon enk el een du ro to mie wor den uit ge voerd om

de cys te te la ten drai ne ren.

Ge val 1 ver toon de zes maan den post ope ra tief een

zeer lich te hy per me trie in de voor po ten. Twee jaar post -

ope ra tief was deze hond vol gens de ei ge naar symp -

toom loos. Ge val 3 ver toon de twee maan den post ope ra -

tief nog ataxie in de ach ter hand en een lich te vorm van

hy per me trie voor aan. Eén jaar en drie maan den post -

ope ra tief ver toon de de hond nog lich te hy perme trie
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Ta bel 1. Kli ni sche ge ge vens van 14 hon den met spi na le ar ach no ïdcysten.

Geval Signalement Incontinentie Pijn Progressief Diagnose en
Lokalisatie

Bijkomende
klinische

bevindingen

Behandeling Opvolging
(UG of Tel)

1 2j 3mnd, 32 kg, M,
American Stafford

Bullterrier

Nee Nee Ja MX, CT
C2-C3
dorsaal

Chirurgisch;
Durotomie

Tel, 2j postop;
symptoomloos

2 2j 6mnd, 10 kg, V,
Mopshond

Nee Nee Nee MX, CT
C2-C3
dorsaal

Geen Tel, 2j 2mnd na
diagnose; symptomen

stabiel

3 10mnd, 38 kg, V,
Duitse Herder

Nee Nee Ja MX, CT
C5-C6

ventraal

Chirurgisch;
Ventrale sleuf
met durotomie

UG, 1j 3mnd postop;
lichte hypermetrie en
soms slepen vooraan

4 3j, 57kg, M, Berner
Sennenhond

Nee Nee Ja MX, CT
C2-C3,
dorsaal

Geen Tel, 10 mnd na
diagnose; symptomen

stabiel

5 3j3 mnd, 13,5 kg,
M, Mopshond

Nee Nee Ja MX
T11-T12
dorsaal

Patellaluxatie re Chirurgisch;
Durectomie

UG,4j 4mnd postop;
ReAP stijfgehouden 

(heeft hier ook
patellaluxatie)

6 6j, 12kg, V, Franse
Bulldog

Nee Nee Ja MX
T9-T10
dorsaal

Aangeboren
wervelmisvorming

thv T9-T10
(hemivertebrae,
blockvertebrae)

Chirurgisch;
Durotomie

6 weken postop;
beterschap, nog

vertraagde proprioceptie

7 5j 11mnd, 10,5kg,
M, Mopshond

Nee Nee Ja MX, CT
T9-T10

dorsolateraal

(hypoplasie
13e rib Li)

Conservatief ;
corticosteroïden

Tel, 3j 7mnd na
diagnose; niet

symptoomloos, wel
onder controle

8 6j 8mnd, 10 kg, Mk, 
Franse Bulldog

Nee Nee Ja MX
T13-L1
dorsaal

Discus Hernia
T13-L1 vier jaar

voor
diagnosestelling

wervelmisvorming      
thv bijna alle

thoracale wervels

Conservatief;
corticosteroïden

Tel, 2j na diagnose;
euthanasie tgv

symptomen

9 4 mnd, 24 kg, V,
Berner Sennenhond

Nee Ja Ja MX, CT
T13-L1
dorsaal

Afwijkend 12e

thoracaal
wervellichaam

Chirurgisch;
Durectomie

UG, 2j postop; zwaait
ReAP naar buiten,
vooral afduwen op

LiVP bij rechtkomen

10 5j 10mnd, 14kg, M,
Franse Bulldog

Ja Nee Ja MX
T11

dorsaal

Vernauwde
tussenwervel-

ruimte
T11-12 en T13-L1

Chirurgisch;
Durectomie

Tel 1j 9mnd postop;
soms nog slepen AP

11 1j 6mnd, 13kg, M,
Franse Bulldog

Nee Nee Nee MX
T11

dorsaal

Discushernia
T13-L1

Conservatief;
corticosteroïden

Tel; 7mnd na diagnose
euthanasie tgv

symptomen

12 3j 9mnd, 7,8kg, Mk, 
Mopshond

Nee Nee Ja MX, CT
T6

dorsolateraal

Aangeboren (?)
hypermetrie vooraan

Conservatief;
corticosteroïden

UG, 1j 1mnd na
diagnose; (aangeboren?) 

hypermetrie vooraan

13 7j 9mnd, 35kg, M,
Boxer

Nee Ja Ja MX
T10-T11
dorsaal

Mastocytoma Conservatief;
corticosteroïden

(palliatief)

Geen opvolging
(Mastocytoma)

14 9mnd, 8,7kg, Vk,
Franse Bulldog

Nee Nee Nee MX
T8-T9
dorsaal

Afwijkende 4e

thoracale wervel
(trapeziumvormig)

Conservatief;
corticosteroïden

Geen opvolging

M = man ne lijk, V = vrou we lijk, Mk = man ne lijk ge cas treerd, Vk = Vrou we lijk ges te ri li seerd
MX = my e log ra fie, CT = com pu ter to mog ra fie
AP = ach ter poot, VP = voor poot, Re = rechts, Li = links
UG = Uni ver si teit Gent, Tel = te le fo ni sche con tro le



voor aan en soms sleep ten de voor po ten. Bij de twee ge -

val len die niet verd er wer den be han deld (ge val 2 en 4),

ble ven de symp to men vol gens de ei ge naars res pec tie -

ve lijk 2 en 1 jaar na de di ag no ses tel ling sta biel.

Tho ra co lum ba le ar ach no ïdcysten

Arach no ïdcysten in de tho ra co lum ba le re gio wer -

den ge di a gnos ti ceerd bij tien van de veer tien hon den.

Ver de re ge ge vens wor den sa meng evat in Ta bel 1 (ge -

val 5 tot en met 14). In te gen stel ling tot hon den met

cer vi ca le SAC’s be hoor den acht van de tien hon den

met tho ra co lum ba le SAC’s tot een klei ner ras (< 20kg).

De hon den had den een ge mid deld ge wicht van 15,5 kg

(va ri ërend tus sen 7,8 en 35 kg) en een ge mid del de leef -

tijd van 47 maan den (va ri ërend tus sen 4 en 93 maan -

den). Slechts drie van de tien hon den ver toon den al kli -

ni sche symp to men in het eer ste le vens jaar. Alle hon den

wer den aang ebo den met ataxie in de ach ter hand. Ne gen

hon den ver toon den pa ra pa re se (ge val 7 asym me tri sche

pa ra pa re se) en één hond mo no pa re se (ge val 12). Bij

twee van de tien ge val len (ge val 9 en 13) kon tij dens het

neu ro lo gisch on der zoek rug pijn wor den uit ge lokt. In

slechts één ge val (ge val 10) werd mel ding ge maakt van

klach ten be tref fen de uri nai re en fe ca le in con ti nen tie.

Bij acht pa ti ënten verliepen de symp to men pro gres sief

(enk el niet in ge val 12 en 14). Bij geen enk el dier was

een ver le den van trau ma of ont ste king van het rug gen -

merg be kend.

Bij ge val acht werd vier jaar vóór de di ag no ses tel ling

een dis cus her nia vast ge steld ter hoog te van T13L1. Op

deze lo ca tie werd ook de SAC ge di a gnos ti ceerd.
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Fi guur 1a. My e log ra fie bij ge val 1 na cer vi ca le in jec tie
van de con trast vloei stof. De la te ra le op na me toont di la -
ta tie van de dor sa le sub ar ach no ïdale ruim te met pool ing 
van con trast vloei stof ter hoog te van C2 C3 (pijl).

Fi guur 1b. CT bij ge val 1. Ver bre ding van de dor sa le sub -
ar ach no ïdale ruim te ter hoog te van C2 C3 (pijl).

Fi guur 2a. My e log ra fie bij ge val 3. De la te ra le op na me
toont drup pel vor mi ge ex pan sie van de vent ra le sub ar ach -
noïda le ruim te ter hoog te van C5 (pijl).

Fi guur 2b. CT bij ge val 3. Di la ta tie van de vent ra le
sub ar ach no ïdale ruim te ter hoog te van C5 (pijl).



Bij acht van de tien hon den (ge val 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13

en 14) werd een on der zoek van CSV ver richt. In ge val 8

werd het CSV niet verd er on der zocht we gens bloed bij -

meng ing. Het CSV ver toon de in drie ge val len een ver -

hoogd ei wit ge hal te (ge val 7, 10 en 13).

Alle hon den on der ging en ra di og ra fie. In drie ge val len

wer den hier bij geen af wij king en vast ge steld (ge val 5, 12

en 13). Ge val 6 ver toon de he mi ver te brae ter hoog te van

T9 en T10 met spon dy lo sis de for mans en blo k wer vels.

Ver der wer den ter hoog te van T6 en T7 mis vorm de wer -

vel licha men vast ge steld met een ver nauw de tus sen wer -

vel ruim te en met lich te spon dy lo sis de for mans. Bij ge -

val 7 wer den geen ra di og ra fi sche ab nor ma li tei ten van

de wer vel ko lom vast ge steld, enk el hy popla sie van de

der tien de rib links. Bij ge val 8 wer den ver schil len de ab -

nor ma le tho ra ca le wer vels ge zien. Ge val 9 ver toon de

een af wij kend wer vel lichaam ter hoog te van T12. Ge val 

10 had een ver nauw de tus sen wer vel ruim te ter hoog te

van T11- T12 en T13-L1. Ge val 11 ver toon de een ver -

nauw de tus sen wer vel ruim te tus sen T13 en L1. Bij ge val 

14 werd een af wij ken de vier de tho ra caal wer vel (tra pe -

zi um vor mig) vast ge steld.

 Bij alle hon den werd my e log ra fie uit ge voerd. Bij

acht van de tien hon den werd een dor saal ge lo ka li -

seer de SAC ge di a gnos ti ceerd met een ver bre ding van 

de sub ar ach no ïdale ruim te en een drup pel vor mi ge

op sta pe ling van con trast in de dor sa le con trast ko lom

ter hoog te van de lae sie (Fig. 4a en Fig. 4b).

Bij twee hon den (ge val 7 en 12) werd aan de hand

van de vent ro dor sa le op na me een la te ra li sa tie van de

SAC vast ge steld met een op sta pe ling van con trast meer

rechts dan links. Dit was in over een stem ming met de

symp to men. Ge val 7 ver toon de asym me tri sche pa ra pa -

re se en ge val 12 mo no pa re se. Bij ge val 8 werd vier

jaar vóór de di ag no ses tel ling, op de zelf de lo ca tie als

de SAC, een dis cus her nia vast ge steld. Bij het eer ste

my e log ra fisch on der zoek (vier jaar eer der) werd geen 

aan wij zing voor het be staan van een cys te ge von den.

Bij ge val 11 werd op een an de re lo ca tie dan de SAC,

op het zelf de mo ment een dis cus her nia ge di a gnos ti -

ceerd. Hier werd de SAC als toe vals be vin ding be -

schouwd. Bij één ge val (ge val 12) werd we gens

discre pan tie tus sen de symp to ma to lo gie en de lo ka li -

sa tie van het let sel ge twij feld aan de kli ni sche re le -

van tie van de vast ge stel de SAC. Ook hier zou het mo -

ge lijk een toe vals be vin ding be trof fen heb ben. Bij

vier pa ti ënten (ge val 7, 8, 9 en 12) werd aan vul lend

CT uit ge voerd. Op CT werd het let sel even eens ge ka rak -

teri seerd door een ver bre ding van de sub ar ach no ïdale
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Fi guur 3a. Intra o pe ra tie ve op na me ge val 1. Ter
hoog te van de SAC is de dura ma ter verd und en ver -
kleurd. Hierd oor ver krijgt ze een door schij nend as -
pect (pijl).

Fi guur 3b. Intra o pe ra tie ve op na me ge val 1. Na het
uit voe ren van een in ci sie in de ar ach no ïdea bo ven op
de SAC wordt het let sel ge drai neerd. Er is een dui -
de lij ke de pres sie van het rug gen merg te zien ter
hoog te van de plaats van het let sel (pijl).

Fi guur 3c. Intra o pe ra tie ve op na me ge val 1. Na drai -
na ge van de SAC krijgt het rug gen merg gro ten deels 
haar oor spronk elij ke vorm te rug (pijl).

KLEUR 



ruim te met een op sta pe ling van con trast vloei stof ter

hoog te van het let sel (Fig. 4c).

In acht van de tien ge val len werd een ope ra tie ve in-

greep aang era den (niet in ge val 12 en 13). Vier hon den

wer den chi rur gisch be han deld (ge val 5, 6, 9 en 10). Het 

ope ra tief ing rij pen be stond in drie ge val len uit het uit -

voe ren van een la mi nec to mie ge volgd door een du -

rec to mie. In één ge val (ge val 6) werd een dor sa le la -

mi nec to mie met een aan slui ten de du ro to mie uit ge -

voerd. Zes hon den wer den con ser va tief be han deld

door mid del van cor ti cos te ro ïden (ge val 7, 8, 11, 12,

13 en 14). In één ge val werd deze the ra pie als pal li a -

tief be schouwd, aang ezien bij die hond al eer der de di ag -

nose van mas to cy to ma werd ge steld (ge val 13). De

hond was bij ge volg niet be schik baar voor verd ere op -

vol ging.

Ge val 5 stap te dui de lijk be ter van af de twee de week

na de ope ra tie. Vier maan den post ope ra tief ver toon de

de hond nog propri o cep tie ver lies. De hond had vóór de

ope ra tie ook al propri o cep tie ver lies en ver toon de toen

ook erge ataxie. Vier jaar en vier maan den post ope ra tief

hield de hond de rech ter ach ter poot nog een beet je stijf,

voor al bij het be gin van de be we ging (aan de rech ter ach -

ter poot kwam ook pa tel la luxa tie voor). Voor het ove ri ge 

was deze hond vrij van symp to men. Ge val 9 liep twee

maan den post ope ra tief veel be ter, maar ver toon de

nog wel propri o cep tie ver lies. Twee jaar post ope ra tief

zwaai de de hond de rech ter ach ter poot nog naar bui ten.

Bij het recht ko men duw de hij voor al af op de link er ach -

ter poot. Ge val 10 ver toon de vier we ken post ope ra tief

wel be ter schap maar was nog atac tisch in de ach ter hand. 

De hond was niet meer in con ti nent. Eén jaar en ne gen

maan den post ope ra tief sleep te de hond nog af en toe met 

de ach ter po ten en dit voor al na lange rust en bij plot se in -

span ning. Vóór de ope ra tie sleep te de hond con stant met 

de ach ter po ten (sleep wond jes). Ge val 6 kon twee we ken 

post ope ra tief zelf stan dig recht staan maar bij be we ging

zak te de hond door de ach ter po ten. De hond ver toon de

nog propri o cep tie ver lies en een ver hoog de spier to nus

van de ach ter hand. Van deze pa ti ënt zijn geen ge ge -
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Fi guur 4a. My e log ra fie bij ge val 9. De la te ra le op na me 
toont een drup pel vor mi ge uit zet ting van het dor sa le
deel van de sub ar ach no ïdale ruim te met pool ing van
con trast vloei stof ter hoog te van T13-L1 (zwar te pijl).
No teer het mis vormd wer vel lichaam ter hoog te van
T12 (wit te pijl).

Fi guur 4b. Ven tro dor sa le my e log ra fie bij ge val 9.
Pool ing van con trast vloei stof ter hoog te van T13L1
(pijl) ter hoog te van de dor sa le mid den lijn.

Fi guur 4c. CT bij ge val 9. Di la ta tie van de dor sa le sub -
ar ach no ïdale ruim te ter hoog te van T13L1 (pijl).



vens be schik baar be tref fen de de op vol ging op lang ere

termijn. Bij twee ge val len (ge val 8 en 11) werd, om dat 

de symp to men niet on der con tro le kon den wor den ge -

kre gen, be slo ten tot eu tha na sie. Bij ge val 8 ge beur de

dit twee jaar en bij ge val 11 ze ven maan den na de dia g -

no ses tel ling. De cor ti cos te ro ïdentherapie leid de in

ge val 11 slechts tot een tij de lij ke ver be te ring. Bij deze 

hond werd de SAC ech ter als toe vals be vin ding be -

schouwd en wer den de kli ni sche symp to men toe ge -

schre ven aan de ge lijk tij dig op tre den de dis cus her nia.

Bij ge val 8 werd we gens ne ve nef fec ten de cor ti cos te -

ro ïdentherapie stop ge zet waard oor de hond her viel.

Ge val 7 werd drie en een half jaar na de di ag no ses tel -

ling nog steeds be han deld met cor ti cos te ro ïden. De

hond was niet symp toom loos maar het pro bleem was

vol gens de ei ge naar on der con tro le. Ge val 12 werd

drie we ken be han deld met cor ti cos te ro ïden. De hond

ver toon de één jaar na de di ag no ses tel ling hy per me -

trie in de voor po ten (deze di ag no se was niet in over -

een stem ming met de lo ka li sa tie van het let sel en vol -

gens de ei ge naar was dit symp toom al van bij de

ge boor te aan we zig). Voor het ove ri ge was deze hond

symp toom loos. Dit was al het ge val na drie we ken be -

han de ling. 

DISCUSSIE

Voor ko men

Arach no ïdcysten zijn een zeld za me oor zaak van

rug gen merg com pres sie in de ve te ri nai re ge nees kun de

(Dyce et al., 1991; Fryk man, 1999; Gal lo way et al.,

1999; Gnirs et al., 2003; Skeen et al., 2003). Van deze

lae sies wor den de laat ste ja ren ech ter op mer ke lijk

meer di ag no sen ge steld. In de hui di ge stu die werd één 

ge val ge di a gnos ti ceerd in 2000, twee in 2001, één in

2002, vijf in 2003 en vijf in 2004. Dit kan het ge volg zijn

van de voor uit gang ge maakt in de me di sche beeld vor -

mings tech nie ken, zo als CT en Nu cle ai re Mag ne ti sche

Re so nan tie (NMR), hoe wel de mees te ge val len ge dia g -

nos ti ceerd wor den door mid del van my e log ra fie

(Vig no li et al., 1999; Skeen et al., 2003, Vite, 2003).

SAC’s wor den fre quen ter vast ge steld bij de hond dan

bij de kat. Bij deze laat ste zijn slechts vier ge val len

be schre ven (Sha mir et al., 1997; Gal lo way et al.,

1999; Vig no li et al., 1999).

 Er zijn geen sig ni fi can te ge ge vens be schik baar be -

tref fen de ras pre dis po si tie. Gro te ras sen blij ken meer

aang etast dan klei ne (Has hi zu me, 2000, Gnirs et al.,

2003). Uit ver schil len de pa ti ëntenbestanden blijkt

ech ter een over aan bod van Rot twei lers (Fryk man,

1999; Ry lan der et al., 2002; Gnirs et al., 2003). De

lae sies wer den ook aang etoond bij twee aan ver wan te

Schip per kes (het zelf de moe der dier) (Fryk man, 1999)

en bij twee Shih-Tzu nest ge no ten (Ness, 1998). Ande re

ras sen die in de li te ra tuur wor den ver meld zijn de

Rho de si an Rid ge back (Dyce et al., 1991; Gal lo way et 

al., 1999) en de Wei ma ra ner (Dyce et al., 1991; Sha -

mir et al., 1997; Gal lo way et al., 1999). In te gen stel -

ling tot deze ge ge vens be hoor den de mees te (9/14)

hon den van ons pa ti ëntenbestand tot een klein ras en

werd er geen enk el ge val ge zien bij Rot twei lers. In

ons pa ti ëntenbestand kwa men de Fran se Bulldog vijf -

maal, de Mops hond vier maal en de Ber ner Sen nen hond

twee maal voor. 

Er is geen be we zen ge slachts pre dis po si tie maar in

ver schil len de on der zoe ken wordt een ver hoog de fre -

quen tie van SAC’s bij man ne lij ke die ren aang etoond

(Dyce et al., 1991; Fryk man, 1999; Gnirs et al., 2003;

Ju ri na en Gre vel, 2004). Tij dens onze stu die werd de

aan doe ning niet op mer ke lijk va ker ge di a gnos ti ceerd

bij hon den van het man ne lij ke ge slacht (slechts 8/14).

Vele aang etas te die ren zijn jong er dan 1 jaar maar

SAC’s zijn be schre ven bij die ren van elke leef tijd (Vite,

2003). Vol gens één on der zoek be gin nen de symp to men

tus sen 11 en 24 maan den (Fryk man, 1999), vol gens een

an der on der zoek  tus sen 4 en 16 maan den met een ge -

mid del de van 8 maan den (Dyce et al., 1991). Ze ven

hon den uit onze stu die ver toon den al kli ni sche symp -

to men tij dens het eer ste le vens jaar. Uit het on der zoek

van Ju ri na en Gre vel (2004) blijkt dat alle hon den met

cau da le cer vi ca le cys ten ou der zijn dan 3,5 jaar. In te -

gen stel ling tot die stu die was de hond met de cau daal

cer vi ca le SAC in onze stu die (ge val 3) slechts 10

maan den oud.

SAC’s zijn hoofd za ke lijk dor saal ge lo ka li seerd, oc -

ca si o neel dor so la te raal en zel den vent raal en dit voor al

op plaat sen van hoge spi na le mo bi li teit (Gnirs et al.,

2003; Skeen et al., 2003; Ju ri na en Gre vel, 2004).

Slechts bij twee van de veer tien ge val len uit onze stu -

die be vond de SAC zich dor so la te raal (ge val 7 en 12)

en in één ge val vent raal (ge val 3). De let sels be per ken

zich hoofd za ke lijk tot twee regio’s, of wel cra ni aal cer -

vi caal (C1-C3) of wel cau daal tho ra caal (T8- T13)

(Fryk man, 1999; Gnirs et al., 2003; Skeen et al., 2003;

Ju ri na en Gre vel, 2004). De cys ten kun nen in min de re

mate ook op an de re plaat sen voor ko men, zo als cau daal 

cer vi caal (Ju ri na en Gre vel, 2004). In onze stu die had

één SAC een cau daal cer vi ca le (C5) (ge val 3) en één

een uit ge spro ken tho ra ca le (T6) (ge val 12) lo ka li sa tie.
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In de ove ri ge ge val len be perk te het let sel zich, zo als in

de li te ra tuur be schre ven staat, tot de cra ni aal cer vi ca le

of cau daal tho ra ca le re gio.

 Naar ana lo gie met de stu die van Skeen et al.(2003)

bleek dat hon den met cra ni aal cer vi ca le cys ten op mer -

ke lijk gro ter (van af meer dan 20 kg) en jong er (ge mid -

deld 26 maan den oud) zijn dan hon den met tho ra co lum -

ba le cys ten (ge mid deld 47 maan den). Ook mul ti pe le en

ge bi lo beer de SAC’s zijn be schre ven. Mul ti pe le cys ten

kun nen op de zelf de plaats voor ko men of op ver schil len -

de ana to mi sche lo ca ties. Tot hier toe wer den mul ti pe le

of ge bi lo beer de SAC’s enk el vast ge steld bij de Rot twei -

ler (Ry lan der et al., 2002).

Eti o lo gie en pat ho ge ne se

De eti o lo gie en pa tho ge ne se van SAC’s blij ken gro -

ten deels on be kend en hun ver kla ring is hoofd za ke lijk

ge ba seerd op hy po the sen. De lae sies kun nen aang ebo ren of

ver wor ven zijn (Dyce et al., 1991). Ontwik ke lings stoor nis -

sen en trau ma ti sche, in flam ma toi re, he mor ra gi sche en con -

g eni ta le oor za ken wor den voor ge steld (Dyce et al.,

1991; Sha mir et al., 1997; Ness, 1998; Gal lo way et al.,

1999; Has hi zu me, 2000; Ju ri na en Gre vel, 2004).

Er wordt ver on der steld dat ver schil len de pa tho lo -

gi sche pro ces sen kun nen lei den tot het zelf de re sul taat 

of dat een sub kli nisch cong eni ta le, spi na le af wij king

aan lei ding kan ge ven tot de vor ming of pro gres sie van 

een SAC wan neer een an de re pa tho lo gi sche ge beur -

te nis, zo als trau ma of ont ste king, plaats grijpt (Sha mir 

et al., 1997).

Bij het me ren deel van de ge val len uit onze en uit

eer der ge rap por teer de stu dies is er geen spra ke van

trau ma, aan doe ning en van de tus sen wer vel schijf of

ont ste kings pro ces sen.

Dit en de jonge leef tijd van het me ren deel van de

aang etas te die ren doen een cong eni ta le eti o lo gie ver -

moe den (Dyce et al., 1991; Sha mir et al., 1997; Fryk -

man, 1999; Has hi zu me, 2000). Een ont wik ke lings -

stoor nis ge du ren de de vor ming van de ar ach no ïdale

mem braan of de ar ach no ïdale ve zels is waar schijn lijk

een pre dis po ne ren de fac tor voor la te re cys te vor ming

(Fryk man, 1999). De na druk ke lij ke aan we zig heid van

Rot twei lers in be paal de stu dies (Fryk man, 1999; Ry lan -

der et al., 2002; Gnirs et al., 2003; Ju ri na en Gre vel,

2004) doet een over erf ba re eti o lo gie ver moe den die

mo ge lijk ge as so cieerd is met de con for ma tie van de

hond (het ge wicht van het hoofd) (Gnirs et al., 2003). De 

aan we zig heid van SAC’s bij aan ver wan ten en nest ge -

no ten kan als be wijs gel den van een over erf ba re eti o lo -

gie, hoe wel een in tra-ute rie ne in fec tie, te ra to ge nen of

toe val niet kunnen wor den uit ge slo ten (Ness, 1998;

Fryk man, 1999). Ver der stam boom on der zoek is ver eist

om een even tu eel aan we zi ge er fe lij ke com po nent na te

gaan (Ju ri na en Gre vel, 2004).

Vol gens ver schil len de au teurs dra gen cong eni ta le

mal for ma ties van het rug gen merg en het wer vel ka -

naal bij tot de eti o lo gie van SAC’s. Mo ge lij ke con g e -

ni ta le lae sies die een eti o lo gi sche rol zou den kun nen

spe len, zijn spi naal dys rap his me,  spi na bi fi da, fo ca le

sy ring omy e lie/ hy dro my e lie, he mi ver te brae en sco lio -

sis (Dyce et al., 1991; Gal lo way et al., 1999; Vig no li

et al., 1999; Ry lan der et al., 2002; Gnirs et al., 2003;

Vite, 2003). Mecha ni sche stress in een wel be paald rug -

gen merg seg ment, mo ge lijk met een cong eni ta le oor -

zaak, kan re sul te ren in een snel le in stroom en een tra ge

uit vloei van CSV (Ju ri na en Gre vel, 2004). Cong eni ta le

mal for ma ties (mis vorm de wer vels) die even tu eel kun -

nen bij dra gen tot het ont staan van SAC’s, wer den in de

hui di ge stu die bij vier hon den vast ge steld (ge val 6, 8, 9

en 14).

Trau ma ti sche her ni a tie van de ar ach no ïdea ten ge -

vol ge van een de fect in de dura ma ter wordt ver meld

als mo ge lij ke eti o lo gi sche fac tor (Webb, 1999).

Spi naal trau ma of eer der on der ga ne chro ni sche ont -

ste kings re ac ties kun nen ar ach no ïdale ad he sies ver oor -

za ken, die op hun beurt tur bu len tie of een blok ka de van

de CSV-stroom kun nen ver oor za ken en mo ge lijk een ar -

chi tec tu ra le re or ga ni sa tie te weeg breng en. Op die wij ze

kan een  trau ma of een ont ste king bij dra gen tot het ont -

staan van SAC’s (Dyce et al., 1991; Gnirs et al., 2003).

Een func ti o ne le ‘een rich tingsklep’ aan de cra ni a le ing ang 

van de lae sie kan re sul te ren in een lo ka le op ho ping van

CSV (Dyce et al., 1991). 

Trau ma (bij voor beeld een wer vel frac tuur) of een

dis cus her nia kan aan lei ding ge ven tot SAC’s die zich

nog ja ren na het ei gen lij ke let sel kun nen ont wik ke len. 

Aang ezien my e log ra fie te zelf der tijd van het ini ti ële

let sel geen te ke nen van SAC’s ople vert, moe ten deze

lae sies zich op een la ter tijd stip ont wik ke len (Gal lo -

way et al., 1999; Ry lan der et al., 2002; Skeen et al.,

2003). Bij één hond uit onze stu die (ge val 8) werd vier 

jaar vóór de ei gen lij ke di ag no ses tel ling een dis cus -

her nia vast ge steld. Hier zou de SAC se cun dair kun -

nen ge weest zijn aan het ini ti ële let sel. Arach no ïd -

cysten se cun dair aan spi na le chi rur gie wor den in de

ve te ri nai re li te ra tuur slechts zel den be schre ven (Gal lo -

way et al., 1999; Ry lan der et al., 2002). Post trau ma tisch

kan in het rug gen merg zelf he ma to my e lie ont staan. Ve -

ran de ring en in druk ge as so cieerd met flexie/ex ten sie
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van het rug gen merg kun nen op deze ma nier in ‘holte -

vor ming’ re sul te ren, cor res pon de rend met deze regio’s

van zwak te. Het is mo ge lijk dat ar ach no ïdale lae sies

op zich niet ve rant woor de lijk zijn voor de vor ming

van SAC’s, maar dat er een sy ner gie be staat tus sen

deze en de on der lig gen de zwak te van het rug gen merg

(Dyce et al., 1991). Het is ook mo ge lijk dat trau ma als

‘trigger’ fung eert voor SAC’s die cong eni taal al la tent 

aan we zig zijn (Agno li et al., 1982). Aang ezien de lae -

sies voor al voor ko men in regio’s van hoge spi na le

mo bi li teit wordt ver on der steld dat her haald mi cro-

trau ma kan bij dra gen tot de vor ming van in tra-ar ach -

no ïdale hol ten (Gnirs et al., 2003).

Bij de mens wordt ad he sie ve ar ach noi di tis se cun -

dair aan vo ri ge ont ste kings pro ces sen (bij voor beeld

na ne o na ta le in fec tie) be schre ven als po ten ti ële oor -

zaak van cys te vor ming (Pal mer, 1974). In de dier ge -

nees kun de blijkt ont ste king als eti o lo gi sche fac tor op

zich ech ter on be lang rijk. Uit on der zoek van CSV

blijkt geen ont ste kings beeld en een his top atho lo gisch

on der zoek van het ge re se ceer de ma te ri aal wijst meest al

op chro ni sche pro li fe ra tie van me sen chy maal weef sel

en slechts mi ni ma le in fil tra tie met neu tro fie len en en-

kele lym fo cy ten (Gal lo way et al., 1999; Ry lan der et al.,

2002; Gnirs et al., 2003; Skeen et al., 2003; Ju ri na en

Gre vel, 2004). 

Symp to men

De ty pi sche pre sen ta tie is deze van een niet-pijn lij ke

pro gres sie ve ataxie, die fre quent ge paard gaat met

hy per me trie en fe ca le en/of uri nai re in con ti nen tie

(Skeen et al., 2003). Zeer ka rak te ris tiek is de af we zig heid 

van pijn. Arach no ïdcysten kun nen lange tijd asym p to -

ma tisch blij ven zelfs als het een vrij om vang rijk let sel be -

treft (Dyce et al., 1991; McKee en Ren wick, 1994). Deze

lae sies kun nen dan ook soms als toe vals be vin ding wor -

den be schouwd (ge val 11 en even tu eel ge val 12). De kli -

ni sche symp to men van SAC’s zijn de zelf de als deze van

elke an de re oor zaak van fo ca le rug gen merg com pres sie

ver oor zaakt door traag groei en de lae sies die lei den tot

chro nisch pro gres sie ve symp to men (Dyce et al., 1991).

Als de cys te zich vult met CSV en pro gres sief uit zet,

drukt ze het rug gen merg of de ze nuw wor tels ge lei de lijk

sa men en ver oor zaakt ze op deze ma nier neu ro lo gi sche

uit val (Har die et al., 1996). De symp to men zijn ech ter

niet per de fi ni tie pro gres sief en eni ge spon ta ne be ter -

schap kan op tre den (Dyce et al., 1991). In onze stu die

ver lie pen de symp to men bij drie van de veer tien ge val len

(ge val 2, 4 en 14) niet pro gres sief. Ge zien hun typische

lo ka li sa tie kun nen cer vi ca le en tho ra co lum ba le syn -

dro men ver wacht wor den (Vite, 2003). Incon ti nen tie

bij hon den met hoge mo ton eu ron symp to men is ong e -

brui ke lijk bij aan doe ning en van het rug gen merg en

dit kan een ui ting zijn van de dor sa le lo ka li sa tie van

het let sel (Skeen et al., 2003). Incon ti nen tie werd

slechts bij één hond uit onze stu die op ge merkt (ge val

10).

Di ag no se

Spi na le ar ach no ïdcysten wor den ge di a gnos ti ceerd

door mid del van my e log ra fie, com pu ter to mog ra fie

(CT), nu cle ai re mag ne ti sche re so nan tie of in tra o pe ra -

tie ve echog ra fie (Har die et al., 1996; Gal lo way et al.,

1999; Ju ri na en Gre vel, 2004). De re sul ta ten van aan -

vul len de tests, zo als bloed on der zoek, se rum bi oche mie

en uri ne on der zoek, zijn meest al nor maal en dra gen bij -

ge volg niet bij tot de di ag no ses tel ling (Har die et al.,

1996; Gal lo way et al., 1999). Onder zoek van CSV bij

pa ti ënten met een SAC re sul teert re gel ma tig in een ver -

hoogd ei wit ge hal te (Ry lan der et al., 2002). Bij elf van

de veer tien hon den werd een on der zoek van CSV ver -

richt en in vijf ge val len re sul teer de dit in een ver hoogd

ei wit ge hal te. Pri mair de ge ne ra tie ve of de my e li ni se ren -

de aan doe ning en, ne opla sie ën, in farc ten of een com -

pres sie van het cen tra le ze nuw stel sel kun nen een toe na -

me van CSV-pro te ïnen ver oor za ken zon der een stij ging

van cel len (Lo renz en Kor ne gay, 2004).

Ra di og ra fi sche over zichts op na men zijn meest al nor -

maal en dra gen niet bij tot de di ag no se van SAC’s. Even -

tu eel ge as so cieer de af wij king en, zo als sco li o sis, he mi -

ver te brae en an de re been de ri ge ab nor ma li tei ten kun nen

daar mee wel wor den vast ge steld (Har die et al., 1996;

Gal lo way et al., 1999).

My e log ra fie is di a gnos tisch voor SAC’s in bij na

alle ge val len. Het my e log ra fi sche beeld van de cys te

wordt ge ka rak te ri seerd door een bul bai re of drup pel -

vor mi ge ex pan sie van de sub ar ach no ïdale ruim te in

de dor sa le mid den lijn met een ver smal ling van het on -

der lig gen de rug gen merg (Har die et al., 1996; Gal lo -

way et al., 1999; Ju ri na en Gre vel, 2004). De SAC

ver oor zaakt een par ti ële blok ka de van de CSV- stroom

ter hoog te van het let sel (Gal lo way et al., 1999). Deze

tech niek kan niet-di a gnos tisch zijn in dien de SAC

zich niet vult met con trast vloei stof (Gal lo way et al.,

1999; Skeen et al., 2003). Dit wordt mo ge lijk ver oor -

zaakt door de aan we zig heid van een func ti o ne le

‘eenrichtingsklep’, die slechts pe ri o diek opent in

func tie van ve ran de ring en in de CSV-druk. Een an der
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mo ge lij ke ver kla ring be staat erin dat de ope ning van

de SAC bij deze pa ti ënten zich in zulk een po si tie be -

vindt dat de con trast vloei stof enk el in een wel be paal -

de rich ting in de SAC kan stro men (Skeen et al.,

2003). Om deze re de nen wordt aan be vo len om steeds

zo wel de lum ba le als de ce re bel lo me dul lai re punc tie -

tech niek toe te pas sen in dien er twij fel be staat be tref -

fen de de aard en om vang van het let sel (Ju ri na en Gre -

vel, 2004). In onze stu die wer den alle di ag no sen

ge steld door mid del van my e log ra fie. In enk ele ge val -

len was het nood za ke lijk om ge bruik te ma ken van zo -

wel de lum ba le als de ce re bel lo me dul lai re tech niek

(Fig 5).

CT draagt bij tot een meer ac cu ra te be schrij ving

van SAC’s door een be te re vi su a li sa tie van de cau da le

li mie ten van de SAC en door de la te ra li sa tie (Gal lo -

way et al., 1999). Deze tech niek geeft geen bij ko men -

de in for ma tie be tref fen de de om vang van het let sel, de 

aan we zig heid van een mem braan of over ab nor ma li -

tei ten van het rug gen merg (Gnirs et al., 2003). CT laat 

een ac cu ra te be pa ling van de graad van rug gen merg -

com pres sie toe en dit maakt deze tech niek een waar -

de vol hulp mid del in het be pa len van de prog no se

(Gal lo way et al., 1999). In onze stu die werd zes maal ge -

bruik ge maakt van CT ter be ves ti ging van de di ag no se.

Door mid del van nu cle ai re mag ne ti sche re so nan tie 

(NMR) zijn de cys ten di rect te her ken nen (Gal lo way

et al., 1999).

Nu cle ai re mag ne ti sche re so nan tie wordt be schouwd

als su pe rieur in de di ag no se van SAC’s om dat deze

tech niek een be te re con trast re so lu tie en ana to mi sche

de fi ni tie toe laat die op haar beurt leidt tot een be te re

ka rak te ri se ring van de in houd van de cys te. Een in -

flam ma toi re, ne oplas ti sche of he mor ra gi sche in houd

toont een an de re in ten si teit dan CSV (Gnirs et al.,

2003). De sig naal in ten si teit van de mees te SAC’s is

equi va lent aan deze van CSV. Nu cle ai re mag ne ti sche

re so nan tie laat ook de even tu e le de tec tie toe van een

sy ring omy e lie cau daal van het let sel (Gal lo way et al., 

1999). 

Intra o pe ra tie ve echog ra fie is nut tig om de wand van

de SAC te de fi ni ëren en de in ter ne ar chi tec tuur van de

cys teu ze hol te en het rug gen merg te ka rak te ri se ren

(Gnirs et al., 2003). Intra o pe ra tie ve me ting en ter be pa -

ling van de graad van maxi ma le rug gen merg com pres sie 

ge ven ge lij kaar di ge re sul ta ten als de me ting en ge maakt

door mid del van CT. Hier voor wor den me ting en van sa -

git ta le di men sies van de SAC en het rug gen merg ge -

maakt ter hoog te van de plaats van de maxi ma le com -

pres sie (Gal lo way et al., 1999). Nu cle ai re mag ne ti sche

re so nan tie en in tra o pe ra tie ve echog ra fie zijn waar de -

vol le tech nie ken om ge as so cieer de aan doe ning en van

het rug gen merg di rect vast te stel len (Gal lo way et al.,

1999; Gnirs et al., 2003).

Be han de ling en prog no se

Arach no ïdcysten kun nen con ser va tief of chi rur -

gisch wor den be han deld. Een con ser va tie ve be han -

de ling door mid del van cor ti cos te ro ïden en fy si ot he -

ra pie geeft slechts een tij de lij ke ver be te ring en kan in

over we ging wor den ge no men bij ou de re die ren (Dyce

et al., 1991). Eén hond (ge val 12), die drie we ken met

cor ti cos te ro ïden werd be han deld, was reeds na deze

be han de ling en één jaar na de di ag no ses tel ling nog

steeds symp toom loos, al ver toon de het dier wel aang e -

bo ren hy per me trie in de voor po ten. Bij deze hond werd

wel sterk ge twij feld aan de kli ni sche re le van tie van de

vast ge stel de SAC. Mo ge lijk wer den de symp to men hier 

ver oor zaakt door een an der, niet vast ge steld let sel. Bij

de an de re hon den die con ser va tief wer den be han deld,

bleek cor ti cos te ro ïden the rapie niet te re sul te ren in een

per ma nen te ver be te ring.

Ver schil len de chi rur gi sche tech nie ken zijn be schre -

ven in de ve te ri nai re li te ra tuur (Vite, 2003). Chi rur gi sche

de com pres sie stopt de pro gres sie van neu ro lo gi sche symp -

tomen. Door het ont bre ken van een per ma nen te drai na ge

voor CSV be staat er ech ter een gro te kans dat de pa ti ënt

her valt (Has hi zu me, 2000). Dor sa le la mi nec to mie met

du ro to mie of met du rec to mie werd lange tijd be schouwd

als de chi rur gi sche tech niek bij uit stek. Bij een du ro -

to mie wordt er een long itu di na le in ci sie in de dura
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Fi guur 5. My e log ra fie bij ge val 1. Slech te vul ling van 
de SAC na een lum ba le in jec tie. Na een bij ko men de
cer vi ca le in jec tie ont stond goe de vul ling van de cys te 
(zie Fig.1).



ma ter bo ven op de spi na le ar ach no ïdcyste uit ge voerd.

Bij een du rec to mie wordt de cys te vrij ge dis se ceerd van

de pia ma ter en kan zo ver wij derd wor den sa men met de

bo ven lig gen de dura ma ter. Noch tans kan ook hier re ci -

di ve ring met bij ko men de rug gen merg com pres sie en

neu ro lo gi sche uit val op tre den door het ont bre ken van 

een ade qua te, per ma nen te drai na ge van de CSV. In de

li te ra tuur zijn ver schil len de ge val len be schre ven die

mel ding ma ken van we der op tre den de SAC’s ver -

schil len de maan den na het uit voe ren van een du rec to -

mie (McKee en Ren wick, 1994; Fryk man, 1999;

Skeen et al., 2003). Bij mar su pi a li sa tie wordt per ma -

nen te drai na ge be ko men door de dura vast te hech ten

aan de wand van het la mi nec to mie de fect. Op deze

ma nier wor den re ci die ven ver me den en bij ge volg

laat deze tech niek toe om een blij ven de de com pres sie

van het rug gen merg te be werk stel li gen. Het vast hech -

ten van de dura ma ter aan het om lig gen de pe ri ost is tech -

nisch moei lijk, voor al bij klei ne hon den ras sen (McKee

en Ren wick, 1994). Dit kan vol gens Skeen (2003) op -

ge lost wor den door de rug gen merg vlie zen vast te

hech ten aan de pa ra spi na le fas cie. Dit is een tech nisch

mak ke lij ke re ing reep. Ver de re stu dies zijn aang ewe zen

om uit te ma ken of mar su pi a li sa tie daad wer ke lijk de

voor keur ge niet bo ven du rec to mie ter be han de ling van

SAC’s (McKee en Ren wick, 1994).

Ondanks het klei ne aan tal be schre ven ge val len blijkt

de prog no se gun stig te zijn in dien de SAC wordt be han -

deld door mid del van de com pres sie ve chi rur gie ge kop -

peld aan een drai na ge pro ce du re (Har die et al., 1996). In

de li te ra tuur zijn zo goed als geen sta tis ti sche ge ge vens

be schik baar be tref fen de fac to ren die be pa lend zijn voor

de prog no se. Vol gens Skeen (2003) zijn de re sul ta ten op

lang ere ter mijn mo ge lijk af hank elijk van de vol gen de

fac to ren: leef tijd min der dan drie jaar, slechts vier maan -

den of min der kli ni sche symp to men, mar su pi a li sa tie als

chi rur gi sche tech niek en het aan we zig zijn van ge as so -

cieer de aan doe ning en van het rug gen merg. 

Zes van de veer tien hon den uit onze stu die on der ging en

chi rur gie. Drie hon den on der ging en du rec to mie en drie

hon den du ro to mie. Alle hon den wa ren be schik baar voor

een op vol ging op kor te ter mijn. Vijf van de zes hon den

wa ren be schik baar voor een op vol ging op lang ere ter -

mijn (> 1 jaar). De re sul ta ten op kor te en lang ere ter mijn

wa ren be vre di gend. Alle ge con tac teer de pa ti ënten ble -

ken op lang ere ter mijn gro ten deels her steld te zijn. Mo ge -

lijk had men nog betere re sul ta ten ver kre gen in dien

men ge bruik had kun nen ma ken van de mar su pi a li sa -

tie tech niek*. 

BESLUIT

Spi na le ar ach no ïdcysten bij hon den vor men een

zeld za me oor zaak van rug gen merg com pres sie, die de 

laat ste ja ren toch op mer ke lijk meer wordt ge di a gnos -

ti ceerd. Nu cle ai re mag ne ti sche re so nan tie is de di a g -

nos ti sche tech niek bij uit stek, maar de di ag no se kan

ook wor den ge steld door mid del van my e log ra fie,

even tu eel aang evuld door com pu ter to mog ra fie. De

be han de ling be staat uit de com pres sie ve chi rur gie ge -

kop peld aan een drai nag etech niek. De prog no se op

kor te en lang ere ter mijn blijkt re la tief gun stig.
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KA POE NEN

Het cas tre ren van ha nen lijkt ons op het eer ste

zicht een nau we lijks te ver kla ren prak tijk. Wel ke

voord elen kan dat toch in he mels naam op ge le verd

heb ben? Als we de zeld za me he den daag se cu li nai -

re snobs die persé dat soort bees ten op ta fel wil len,

even ter zij de la ten, moe ten we toch er ken nen dat

het ‘kapoe ni seren’ een toch wel wijd ver brei de

prak tijk ge weest is, al moet daar aan toe ge voegd

wor den dat kip pen vlees tot rond de Eer ste We rel -

door log luxe voed sel was dat slechts bij rij ken op

ta fel kwam.

In een ooit erg be kend werk Schat der Ges ond -

theydt (eer ste druk Amster dam, 1636) door Jo han

van Be ver wijck, be faamd ge nees heer van een aan -

zien lij ke fa mi lie, vin den we de ver kla ring:

De deughden die de Ha nen ont bre ken, wer den

over vloe digh be von den, als se by tijdts ge lubt wer -

den, te we ten, de Ca poe nen. Want haar vleesch dat 

an ders door haer hit te en ghes ta digh spring hen op de Hin nen, droogh, mag her en hardt is, werdt door het lub ben

voch tigh en mals. En uyt-trek ken de de hit te ende drooghte, wert in alle ge ma tig he den vol ko men ge ma tight, licht

om te ver tee ren, goedt voet zel ge ven de, het bes te bloedt ma ken de, en onze na tu er lijc ke warm te ver meer de ren de.

Soo dat de Ca poe nen met groote re den on der ’t bes te op Ta fel mach ko men kon nen ge re kent wor den.

Uit: van der Lin den R. (1978). Vees nij ders in Vlaan de ren. Ver volg en slot. Oost vlaam se Zan ten, 53, p. 191-200.
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