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SAMENVATTING
Dit artikel is deel 2 van een drieluik over het ‘zware’ leven van de lumbale tussenwervelschijven. In deel 1,
gepubliceerd in editie 2020-3 van Physios, zijn de bouw, functie en de bloed- en zenuwvoorziening van de
lumbale discus besproken en is ingegaan op het verschil tussen discusveroudering en discusdegeneratie.
Deel 2 staat volledig in het teken van discusdegeneratie. Het artikel begint met definities van
discusdegeneratie en kenmerken van verschillende gradaties daarvan. Vervolgens wordt het veranderde
mechanische gedrag van een discus met discusdegeneratie besproken en de gevolgen hiervan voor de belasting van
de verschillende anatomische delen van de wervels. Kenmerkend voor discusdegeneratie is dat het een progressief
proces is, en zowel mechanische als biologische factoren spelen hierbij een rol. Tot slot komt de vraag aan bod waarom
een discus niet in staat is om te herstellen bij degeneratie of na een trauma.

Paul van der Meer
P.W. van der Meer, fysiotherapeut/manueel therapeut
particuliere praktijk te
Warmond; docent www.
fundamentfysiotherapie.nl;
gastdocent School voor Manuele
Therapie Nederland

LEERDOELEN
Na het bestuderen van dit
artikel:
 kent u de definitie en de
verschillende uitingen van
discusdegeneratie;
 kent u de indeling van twee
classificatiesystemen van
discusdegeneratie;
 begrijpt u de stressprofielen
die worden gemeten met
stressprofilometrie;
 weet u wat de invloed is van
discusdegeneratie op de
belasting van verschillende
delen van de wervels;
 bent u bekend met de
begrippen mechanotransductie en chemotransductie
in relatie tot discuscellen;
 begrijpt u hoe mechanische
en biologische factoren een
rol spelen bij de progressie
van discusdegeneratie;
 kunt uitleggen waarom een
discus nooit herstelt van een
beschadiging of degeneratie.
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Het ‘zware’ leven
van de lumbale disci
intervertebrales
Deel 2. Discusdegeneratie
Inleiding
In deel 1 van het drieluik ‘Het ‘zware’ leven van de
lumbale disci intervertebrales’ is te lezen dat degeneratieve veranderingen van een lumbale discus vaak starten
in een eindplaat, vervolgens optreden in de nucleus
pulposus en als laatste in de anulus fibrosus.1 Slechts een
kleine interruptie in de structurele integriteit van een
eindplaat is al voldoende om significante veranderingen
in het mechanische gedrag van een discus te veroorzaken, evenals in de diffusiepatronen die essentieel zijn
voor de voeding van de discus en de hydratie van de
nucleus pulposus.2,3 Discusdegeneratie die eenmaal
gestart is, neemt steeds verder toe, het is een progressief
proces.4-6 Ook een gezonde discus, dus een discus zonder
voorheen enige schade of degeneratie, is niet in staat om
een beschadiging ten gevolge van een trauma te
herstellen. De beschadiging zal altijd leiden tot discus
degeneratie.2,7-10
De prevalentie van discusdegeneratie ligt erg hoog, variërend van 30 tot 95 procent, afhankelijk van de leeftijdsgroep.11 Grote populatiestudies laten zien dat lage rugpijn
sterk geassocieerd is met de mate van discusdegeneratie.12-16 Bij volwassen patiënten met aspecifieke lage
rugpijn is de lumbale discus intervertebralis de bron van

de pijn in 39 tot 42 procent van de gevallen.17,18 Dit laatste
is gebaseerd op het verdwijnen van de lage rugpijn na
injectie met lidocaïne (lokaal anestheticum) in gedegenereerde disci.19 Daarnaast gaat discusdegeneratie vooraf
aan andere pathologieën van de wervelkolom zoals spondylose (degeneratie van de anulus fibrosus tezamen met
de ringapofyse van de wervellichamen), spinale stenose
of ‘modic changes’ (degeneratieve veranderingen waarbij
zowel de eindplaten als de aanliggende wervellichamen
zijn betrokken en waarvan drie types onderscheiden
worden).20,21 Samenvattend: discusdegeneratie begint
vaak op jonge leeftijd, verloopt progressief, is geregeld de
bron van lage rugpijn en gaat vooraf aan meerdere pathologieën van de lumbale wervelkolom.
Opvallend is de grote overeenkomst tussen de pathologische processen bij discusdegeneratie en bij artrose.5,22,23
Gewrichtskraakbeen vertoont, net als een discus, zeer
trage tot geen enkele turn-over van de collagene matrix,
herstelt ook nooit na beschadiging door een trauma en
artrose is net als discusdegeneratie een progressief
proces.23,24 Een andere overeenkomst is dat artrose en
discusdegeneratie zowel symptomatisch, dus met
klachten, als asymptomatisch voorkomen en dat beeldvorming – röntgenfoto of MRI – bij beide aandoeningen
niet voorspelt of er wel of geen klachten zijn.25-27 Gezien
de grote gelijkenis van veel kenmerken van artrose en
discusdegeneratie is het opmerkelijk dat de fysiotherapie/kinesitherapieI heel verschillend tegen deze twee
beelden aankijkt.28 Zo leeft binnen de fysiotherapie sterk
het idee, zowel in het werkveld als uitgedragen in de
KNGF-richtlijn Lage rugpijn uit 2014, dat bij patiënten met
aspecifieke lage rugpijn er nauwelijks tot geen relatie is
tussen de lage rugpijn en pathologische veranderingen
zoals discusdegeneratie, terwijl dit idee niet leeft bij de
relatie tussen kniepijn en artrose van de knie.17,28,29
Mogelijk is dit de reden dat patiënten met aspecifieke
lage rugpijn zich vaak onbegrepen en gestigmatiseerd
voelen, terwijl patiënten met knieartrose hier geen last
van hebben.28,30
Het doel van het drieluik is onderbouwen dat het zeer
aannemelijk is dat structuren van de lage rug in veel
gevallen van aspecifieke lage rugpijn wel degelijk de
oorsprong van de pijn zijn. In dit artikel, tezamen met het
nog te verschijnen deel 3, wordt dit uitgewerkt aan de
hand van discusdegeneratie. De keuze is op de discus
gevallen omdat dit meestal de eerste structuur in de
lumbale wervelkolom is die degeneratieve veranderingen
vertoont, omdat lage rugpijn sterk geassocieerd is met de
mate van discusdegeneratie en omdat de discus het vaakst

I

In het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘fysiotherapie’.

de bron van lage rugpijn is. Dit artikel gaat vooral in op de
morfologische kenmerken van discusdegeneratie, de
veranderingen die optreden in het mechanische gedrag
van een discus met degeneratie en hoe mechanische en
biologische factoren een rol spelen bij het progressieve
verloop dat discusdegeneratie altijd kenmerkt.

Discusdegeneratie
In 2006 hebben Adams en Roughley verschillende definities voorgesteld aangaande discusdegeneratie.4 Zij deden
dit omdat er geen consensus was over het verschil tussen
discusdegeneratie en fysiologische processen zoals groei,
adaptatie en veroudering, en dit vaak tot onduidelijkheid
leidde bij het interpreteren van literatuur. Hun definities
zijn sindsdien algemeen in gebruik. Het proces van
discusdegeneratie hebben zij gedefinieerd als een afwijkende, celgemedieerde reactie op progressief structureel
falen. Een gedegenereerde discus definiëren zij als een
discus met structureel falen, gecombineerd met
versnelde of gevorderde tekenen van veroudering.4
Structureel falen – verlies van structurele integriteit –
kan zich op verschillende manieren uiten, zoals: fissuren
van de anulus fibrosus (figuur 1), een discusprotrusie,
eindplaatbeschadiging met een schmörlse nodule (de
holte waarin het discusmateriaal zich bevindt bij een
intervertebrale hernia), ‘internal disc disruption’ (naar
binnen klappen van het binnenste deel van de anulus
fibrosus), fors hoogteverlies van de discus in combinatie
met naar radiaal uitpuilen van de discus inclusief vertebrale osteofyten (figuur 2). In het laatste geval wordt de
discus wel voorgesteld als een ‘platte, lekke band’.4 De
celgemedieerde reactie op structureel falen is te zien als
de ‘final common pathway’ van het ziekteproces.4
Volgens Adams en Roughley is structureel falen een definiërend kenmerk van discusdegeneratie omdat het redelijk eenvoudig vast te stellen is, het een ondubbelzinnige
marker is van gestoord functioneren van de discus en het
meer gerelateerd is aan lage rugpijn en radiculaire pijn
dan welk ander kenmerk van degeneratie dan ook.31
Los van welke definitie gebruikt wordt: de prevalentie
van discusdegeneratie neemt toe met het ouder worden,
komt lumbaal het vaakst voor in de onderste twee disci
en als discusdegeneratie eenmaal gestart is, is er geen
weg meer naar herstel, het is een progressief proces.4-6,11

Classificatiesystemen
Er bestaan meerdere classificatiesystemen voor de mate
van discusdegeneratie, waarvan er hier twee besproken
worden: de Pfirrmann-classificatie en de discogram
classificatie.
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Figuur 1 Fissuren van de anulus fibrosus.
Bij fissuren van de anulus fibrosus treden
er radiale (R), transversale (T) en/of concentrische (C) separaties van vezels van
de anulus op. Van een transversale fissuur is ook sprake als de perifere anulus
afgescheurd is van de aanhechting op
het wervellichaam.

De vaak gebruikte Pfirrmann-classificatie kent vijf gradaties. Dit systeem beoordeelt de discus aan de hand van
T2-gewogen MRI-beelden op de volgende kenmerken:
homogeniteit en helderheid (signaalintensiteit) van de
nucleus pulposus, de overgang tussen de nucleus
pulposus en de anulus fibrosus, en de hoogte van de
discus (tabel 1).33 Uit biochemisch en histologisch onderzoek blijkt dat afnemende helderheid van de nucleus
pulposus correleert met een lagere concentratie van
proteoglycanen en een toename van degeneratieve
veranderingen van de discus.33 De helderheid van de
nucleus pulposus is op zichzelf dus al een goede afspiegeling van de mate van degeneratie van een discus.33
Bij het tweede classificatiesysteem wordt de discus
beoordeeld op basis van een discogram. Dit is een
CT-scan, gemaakt nadat met een dunne naald een vloei-

discusprotrusie

eindplaatbeschadiging
met een schmörlse nodule
no

stof in de nucleus pulposus is gespoten die geen röntgenstralen doorlaat. Met deze invasieve techniek is de
interne organisatie van een discus beter in beeld te
krijgen dan met MRI. De beoordeling van het discogram
kent ook vijf gradaties (figuur 3).34,35 Bij graad 0 blijft de
contrastvloeistof volledig in de nucleus. De gradaties 1 tot
en met 3 duiden op radiale fissuren waarbij de contrastvloeistof respectievelijk uitloopt tot in het binnenste,
middelste en buitenste deel van de anulus fibrosus. Bij
graad 4 heeft de radiale fissuur ook een of meer concentrische uitlopers in de anulus fibrosus.35
Provocatieve discografie
Provocatieve discografie of discusstimulatie is een diagnostische procedure waarbij gekeken wordt of de
kenmerkende rugpijn van een patiënt op te wekken is

vezelverloop bij gezonde discus

internal disc disruption
hoogteverlies

osteofyten

Figuur 2 Overzicht van degeneratieve kenmerken van de wervelkolom. Vrij naar Fardon
et al. (2014)32 en Adams et al. (2009).5
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Tabel 1 Pfirrmann-classificatie van discusdegeneratie. Vrij naar Pfirrmann et al. (2001).33
graad

structuur

onderscheid tussen
nucleus en anulus

signaalintensiteit

hoogte van de discus

I

homogeen, helder wit

duidelijk

hyperintens, net zoals liquor
cerebrospinalis

normaal

II

inhomogeen met of zonder
horizontale banden

duidelijk

hyperintens, net zoals liquor
cerebrospinalis

normaal

III

inhomogeen, grijs

onduidelijk

tussenvorm

normaal tot iets afgenomen

IV

inhomogeen, grijs tot zwart

afwezig

tussenvorm tot hypointens

normaal tot behoorlijk
afgenomen

V

inhomogeen, zwart

afwezig

hypointens

ingeklapte discushoogte

door de nucleus steeds verder onder druk te zetten door
geleidelijk meer contrastvloeistof in de nucleus te
spuiten.35 Deze test is gebaseerd op de premisse dat de
pijn die optreedt als de discus in het dagelijkse leven
mechanisch belast wordt, ook ontstaat als de discus van
‘binnenuit’ onder druk gezet wordt met het ingespoten
contrastmiddel.35,36 Provocatieve discografie is de gouden
standaard voor het diagnosticeren van discogene pijn.35
Sinds Carragee en collega’s in 2009 hebben laten zien dat
discografie leidt tot versnelde discusdegeneratie, extra
discushernia’s, verlies van discushoogte, afname van
signaalsterkte en de ontwikkeling van reactieve eindplaatveranderingen,37 wordt er echter geregeld tegen
deze procedure gewaarschuwd.

Prevalentie
Discusdegeneratie ontwikkelt zich tijdens de adolescentie en vordert met de leeftijd.21,38,39 In een Japanse
cohortstudie met 975 deelnemers (324 mannen en 651
vrouwen) in de leeftijd van 21 tot 97 jaar bleek 69,1

graad I

procent van de mannen en 75,8 procent van de vrouwen
discusdegeneratie (Pfirrmann-classificatie IV of V) te
hebben op niveau L4-L5.21 In een andere studie, onder
232 mannen met een gemiddelde leeftijd van 49,3 jaar
(range 35-69), werd met MRI een afgenomen signaalintensiteit gezien vergelijkbaar met graad III tot V van de
Pfirrmann-classificatie bij 41,6 en 86,0 procent van de
deelnemers op respectievelijk niveau L1-L2 en L5-S1.40
Daarnaast was de discushoogte gereduceerd bij 11,6
procent op niveau L1-L2 en bij 49,8 procent op niveau
L5-S1.40 In een populatiestudie met 831 vrijwillige deel
nemers (gem. leeftijd 54 ± 8 jaar), waarin graad IV en V
van de Pfirrmann-classificatie beschouwd worden als
discusdegeneratie, was de laagste prevalentie van discusdegeneratie te zien op niveau L1-L2 (9,3%) en de hoogste
op niveau L4-L5 (28,6%). Voor de niveaus L2-L3, L3-L4 en
L5-S1 waren de percentages respectievelijk 15,3, 19,9 en
26,8.3 Ook andere studies laten zien dat de prevalentie
van discusdegeneratie op de onderste twee lumbale
niveaus hoger ligt dan op de bovenste drie niveaus.38,41
Een meta-analyse van Brinjikji en collega’s uit 2015 van
veertien studies, met in totaal meer dan drieduizend individuen tussen de 15 en 50 jaar, laat zien dat de prevalentie van allerlei degeneratieve veranderingen in de
lumbale wervelkolom hoger ligt bij mensen met lage
rugpijn dan bij mensen zonder lage rugpijn (tabel 2).25

graad II

Mechanisch gedrag van
gedegenereerde discus
graad III

graad IV

Figuur 3 Verschillende gradaties van fissuren zoals
te zien via CT-discografie. In graad IV zijn behalve een
radiale fissuur ook concentrische uitlopers te zien. Vrij
naar Kallewaard et al. (2010).35

Zoals in deel 1 van dit drieluik beschreven is, absorberen
gezonde disci meer dan 90 procent van de axiale of
compressiekrachten die op de wervelkolom staan en
transporteren deze krachten gelijkmatig van het ene
wervellichaam naar het andere.42 Het gelijkmatige transport vindt plaats doordat de nucleus pulposus en het
binnenste en middelste anatomische deel van de anulus
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Tabel 2 Prevalentie van degeneratieve veranderingen in de lumbale wervelkolom op MRI-opnames van
asymptomatische en symptomatische volwassenen van 50 jaar of jonger. Vrij naar Brinjikji et al. (2015).25
uitkomstmaat

aantal studies

prevalentie asymptomatisch

prevalentie symptomatisch

anulaire scheur

6

11,3%

20,1%

high-intensity zone (anulaire fissuur
waarin zich nucleusmateriaal bevindt)

4

9,5%

10,4%

centrale kanaalstenose

2

14,0%

59,5

discusuitpuiling

3

5,9%

43,2%

12

34,4%

57,4%

discusextrusie

4

1,8%

7,1%

discusprotrusie

9

19,1%

42,%

modic changes

5

12,1%

23,2%

modic changes type I

2

3,2%

6,7%

spondylolisthesis

4

3,2%

6,2%

spondylolysis

2

1,8%

9,4%

discusdegeneratie

fibrosus van een gezonde discus zich mechanisch
gedragen als een vloeistof die onder druk staat.5 Als een
discus echter degenereert, dan verandert zijn mechanische gedrag. Zo neemt een gedegenereerde discus
minder axiale belasting op en gedragen de nucleus
pulposus en het binnenste en middelste anatomische
deel van de anulus fibrosus zich niet meer als een vloeistof die onder druk staat. Dit betekent dat een deel van de
axiale belasting ‘verschuift’ naar de neurale boog en de
facetgewrichten, en dat de discus de opgenomen axiale
belastingen niet meer gelijkmatig over de wervellichamen distribueert.42-44 Deze veranderingen zijn geconstateerd bij drukmetingen in de discus met ‘stressprofilometrie’. Deze techniek wordt in deze paragraaf nader
belicht en vervolgens wordt het verschil in mechanisch
gedrag tussen een gezonde en een gedegenereerde discus
verder uitgewerkt. Ook wordt duidelijk waarom ouderen
bij bukken een fractuur van een lumbaal wervellichaam
kunnen oplopen.

Stressprofilometrie
Een kleine dertig jaar geleden is ‘stressprofilometrie’
ontwikkeld door de onderzoeksgroep waaraan de
bekende rugonderzoeker Michael Adams verbonden is.
Deze techniek is veelvuldig door hen gebruikt en heeft
veel inzicht opgeleverd in de verandering van het mechanische gedrag van de discus bij degeneratie en in de
invloed van mechanische factoren op de progressie van
discusdegeneratie.8,31
De drukkrachten die in een belaste discus heersen,
zowel qua locatie als qua grootte, zijn een afspiegeling
van de axiale belasting die de aangrenzende wervellichamen ondervinden. Om de drukkrachten in een
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discus (dit is hydrostatische druk) te bepalen wordt dus
gebruikgemaakt van stressprofilometrie. Met deze techniek wordt een bewegingssegment van een kadaver, dat
bestaat uit twee wervels en de tussenliggende discus en
ligamenten, in een apparaat geklemd dat axiale belasting (ook drukbelasting of compressiebelasting
genoemd) kan uitoefenen (figuur 4). De wervels zijn
hierbij gefixeerd in een pasta die tandartsen ook
gebruiken als zij een afdruk van een gebit maken.42,44
Door de hoogte van de achterste roller van het apparaat
te variëren kan de onderlinge positie van de wervels
(neutraal, flexie en extensie) ingesteld worden. Als het
apparaat de wervels belast, remmen de rollers op geen
enkele manier eventuele ‘zich zettende‘ horizontale
bewegingen tussen de wervels.44 Voor de aangebrachte
belasting wordt vaak 200 kg gebruikt, dit is vergelijkbaar
met de belasting die lumbale disci ondervinden bij licht
fysiek werk.45 Als de axiale belasting is aangebracht, zijn
er stressprofielen van de discus te bepalen. Een stress
profiel bestaat uit de waardes die een druktransducer
meet terwijl een naald, waarin de transducer zich
bevindt, door de mid-sagittale diameter van een belaste
discus gedrukt wordt (figuur 4).
Stressprofielen geven dus de distributie weer van de
heersende drukkrachten in de mid-sagittale diameter
van de discus. Dit zijn dus de drukkrachten in het
centrum van de discus in voor-achterwaartse richting. In
figuur 5 zijn de stressprofielen weergegeven bij belasting
van 200 kg van een jonge gezonde lumbale discus, een
discus van middelbare leeftijd met lichte degeneratie, en
een fors gedegenereerde discus. Doordat de naald
gedraaid kan worden, is de druktransducer zowel horizontaal als verticaal te positioneren en kunnen er stress

element voor uitoefenen
axiale belasting

voorste roller

achterste roller
goniometer
α

naald met
druk-transducer

2,0 mm
transducer

naald

1,3 mm
150 mm

Figuur 4 Opstelling voor stressprofilometrie. Het afgebeelde bewegingssegment is in lichte flexie gepositioneerd.
De dimensies van de druktransducer en naald zijn weergegeven in het onderste deel van de figuur. Door de naald te
draaien kan de druktransducer zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden en kan de druk in de discus respectievelijk in verticale en horizontale richting gemeten worden. Vrij naar Stefanakis et al. (2014).8

profielen in respectievelijk verticale en horizontale richting bepaald worden. De blauwe lijnen in figuur 5 geven
de stressprofielen in horizontale richting weer en de
gestippelde rode lijnen die in verticale richting.
Zoals te zien in figuur 5 hebben de gezonde discus en de
discus van middelbare leeftijd een centraal gebied
waarin de gemeten stress in horizontale en verticale richting gelijk zijn. Dit gebied wordt de ‘functionele nucleus’
genoemd en representeert zowel de nucleus pulposus als
het binnenste en middelste anatomische deel van de
anulus fibrosus.5 In dit gebied gedraagt de discus zich als
een vloeistof die onder druk staat.5 De steile gedeeltes
van de stressprofielen, aan de linker- en rechterzijde van
de curves, representeren het centrale deel van het
buitenste anatomische deel van de anulus fibrosus. De
buitenste 2 tot 4 mm van de anulus fibrosus nemen
vooral trekkrachten op en deze krachten zijn niet met de
druk-transducer te meten.44 Validatie-experimenten
hebben laten zien dat stressprofielen reproduceerbaar
zijn, niet afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de
naald door de discus getrokken wordt en dat de gemeten
stress evenredig op- en afloopt bij toename of afname
van de aangebrachte belasting.5

Verandering mechanisch gedrag
Deze subparagraaf bespreekt de verschillen tussen de
stressprofielen van een gezonde en een gedegenereerde
discus en de consequenties hiervan voor de wijze waarop
de axiale belasting van de ene op de andere wervel wordt
overgedragen. De gevolgen van de verandering van
stressprofielen op de progressie van discusdegeneratie
komt in een volgende paragraaf aan bod.
In figuur 5 is te zien dat de stressprofielen van een
gezonde en een gedegenereerde discus sterk verschillen.
Het stressprofiel van de gedegenereerde discus (figuur
5C) laat zien dat de nucleus pulposus en het grootste deel
van de anulus fibrosus substantieel gedecomprimeerd
zijn en dat er meerdere stressconcentraties (pieken in de
curves) optreden in de anulus fibrosus, vooral in het
posteriore deel.5 Dit betekent dat een deel van de axiale
belasting bij een gedegenereerde discus naar de facet
gewrichten en de neurale boog is verschoven.43 Vanuit de
stressprofielen van figuur 5A en 5C is dit te begrijpen.
Het oppervlak onder de curves in figuur 5C is namelijk
veel kleiner dan onder die van figuur 5A en de grootte
van dat oppervlak weerspiegelt de grootte van de opgenomen axiale belasting door de discus. Hierbij moet
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Figuur 5 Stressprofielen die de distributie van de
drukkrachten door de mid-sagittale diameter van een
lumbale discus laten zien terwijl die met 200 kg axiaal
belast wordt. (A) Gezonde jonge discus. (B) Discus van
middelbare leeftijd. (C) Gedegenereerde discus (graad III)
met meerdere stressconcentraties in de anulus fibrosus
(zie pijlen). In alle drie de grafieken is zowel de stress

Dat bij een gedegenereerde discus in rechtopstaande
stand een groot deel van de belasting via de neurale boog
en facetgewrichten gaat lopen, is te zien in figuur 6A,
terwijl figuur 6B laat zien dat dit niet opgaat in flexiestand. Ook bij de gedegenereerde discus loopt in flexiestand bijna de volledige axiale belasting door de discus
en dus ook door de wervellichamen.
In deel 1 van dit tweeluik is besproken dat bij ouderen
met discusdegeneratie geregeld compressiefracturen van
de wervellichamen voorkomen. Ook dit is te begrijpen
aan de hand van figuur 6. In figuur 6A is te zien dat bij
een gezonde discus in rechtopstaande stand 92 (44 + 48)
procent van de axiale belasting door de wervellichamen
loopt, terwijl dit bij de gedegenereerde discus slechts 60
(19 + 41) procent is. Terzijde: bij ernstiger discusdegeneratie (graad IV of V) dan die in figuur 6 kan de belasting
op de wervellichamen zelfs teruglopen tot 10 procent.43
Dit betekent dat in rechtopstaande stand dan dus
90 procent van de krachten door de neurale boog en
facetgewrichten loopt. In figuur 6A bedraagt dit dus
40 procent. Deze verandering van belasting van de
verschillende delen van de wervels leidt tot aanpassing
van de botdichtheid. Zo neemt de botdichtheid van de
neurale boog en het bot rondom de facetgewrichten toe
door de toegenomen belasting op deze delen, terwijl de
botdichtheid van de wervellichamen juist afneemt door
de verminderde belasting hiervan.43 Dit betekent dat de
wervellichamen minder sterk worden en dus minder in
staat zijn om hoge axiale belastingen op te nemen. Zoals
hiervoor besproken en te zien in figuur 6B, loopt de
axiale belasting in flexiestand bij een gedegenereerde
discus nog wel bijna volledig door de (minder sterke)
wervellichamen. Dit maakt het begrijpelijk dat ouderen
een fractuur van een wervellichaam kunnen oplopen als
zij in voorovergebogen stand abrupt iets optillen. Het
wervellichaam krijgt nu namelijk wel ineens bijna alle
(abrupte) axiale krachten te verwerken en is hiervoor
niet sterk genoeg waardoor het breekt.42

in verticale (blauwe lijn) als horizontale richting (rode
lijn) weergegeven. In A en B geeft het gebied tussen de
verticale gestreepte lijnen de ‘functionele nucleus’ aan.

Progressie van discusdegeneratie

P = posterior; A = anterior. Vrij naar Adams & Roughley
(2006).4

worden opgemerkt dat dit het geval is bij gedegenereerde
disci in rechtopstaande stand en als de wervels in
extensie staan ten opzichte van elkaar, maar niet bij
flexie. Dus: bij een gedegenereerde discus in flexiestand
loopt, net als bij een gezonde discus, bijna de volledige
axiale belasting nog steeds via de discus van het ene
wervellichaam naar het andere.
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Discusdegeneratie is een progressief proces.4-6,45,46 Zowel
mechanische als biologische (biochemische) factoren
spelen hierin een rol. De progressie uit zich in toenemende pathomorfologische en pathofysiologische veranderingen, zoals: verder afnemende discushoogte, meer
fissuren, lengtetoename van de fissuren, en ook: meer
celdood en celveroudering, minder discuscellen,
verhoogde niveaus van ontstekingsmediatoren, toenemende degradatie van collageen en aggrecan en afnemende synthese van de extracellulaire matrix.46-48 Deze

pathomorfologische en pathofysiologische veranderingen van de discus zijn enerzijds het gevolg van verdere
mechanische beschadigingen door belasting en anderzijds van de reactie van de discuscellen (incl. immuun
cellen) op de veranderde biochemische en mechanische
signalen in de gedegenereerde discus. Dat discuscellen
reageren op biochemische en mechanische signalen
betekent dat ze tot chemotransductie en mechanotransductie in staat zijn. Deze paragraaf begint met de
beschrijving van het proces van chemotransductie en
mechanotransductie, en enkele mechanismen die cellen
hiervoor tot hun beschikking hebben. Daarna wordt de
rol van mechanische en biologische factoren op de
progressie van discusdegeneratie besproken. Tot slot
komt de turn-over van de collagene matrix van de discus
ofwel de snelheid van vernieuwing van collageen aan de
orde.

Chemotransductie en mechanotransductie
Chemotransductie houdt in dat cellen chemische
signalen uit hun omgeving detecteren, vervolgens interpreteren en erop reageren. Er wordt van mechanotransductie gesproken als dit proces berust op mechanische
signalen.49 De cellen van de nucleus pulposus en anulus
fibrosus zijn beide in staat tot zowel chemotransductie
als mechanotransductie.49

Bij chemotransductie gaat het dus om chemische
signalen; dit kunnen bijvoorbeeld groeifactoren,
hormonen of cytokinen zijn.49 Het effect van groeifactoren en hormonen kan zijn dat cellen zich prolifereren,
differentiëren of gaan delen.49 Cytokinen zijn moleculen
die functioneren als chemische boodschappers tussen
cellen. Ze hechten aan receptoren van buurcellen waarna
een intracellulaire reactie volgt. De meeste cytokinen
heten interleukinen omdat aanvankelijk gedacht werd
dat cytokinen alleen werkzaam waren tussen witte bloedcellen. Later is gebleken dat alle cellen van de weefsels
van het bewegingsapparaat in staat zijn interleukinen te
produceren en ook receptoren op hun celwand hebben
om interleukinen uit hun omgeving waar te nemen. Een
reactie op een waargenomen interleukine kan zijn dat
een cel bepaalde eiwitten, waaruit bijvoorbeeld zijn
extracellulaire matrix is opgebouwd, extra gaat synthetiseren waardoor er een anabole (opbouwende) toestand
ontstaat. Maar er kan ook juist een katabole (afbrekende)
situatie ontstaan doordat de cel als reactie extra katabole
moleculen (enzymen) produceert, zoals verschillende
matrixmetalloproteases (MMP’s) en ‘a disintegrin and
metalloprotease with thrombospondin motifs’
(ADAMTS’s). Deze enzymen zijn in staat respectievelijk
het fibrillaire collageen en de proteoglycanen, waaruit de
extracellulaire matrix is opgebouwd, af te breken.28,50-52

voorovergebogen

rechtopstaand

44% 48% 8%

19% 41% 40%

58% 40% 2%

59% 38% 3%

normale discus

gedegenereerde discus

normale discus

gedegenereerde discus

Figuur 6 Weergave van de effecten van de houding bij een normale/gezonde discus en een discus met discus
degeneratie op de verdeling van de belasting over het anteriore deel van het wervellichaam, het posteriore deel van het
wervellichaam en de neurale boog. Vrij naar Pollintine et al. (2004).42
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Dat discuscellen tot mechanotransductie in staat zijn,
betekent dus dat ze mechanische signalen kunnen waarnemen en die vervolgens vertalen in een biologisch
antwoord.50 Hiervoor hebben cellen verschillende
mechanismen,50 waaronder rekgeactiveerde ionkanalen
en focale adhesies (zie de e-learningmodule op
www.physios.nl voor een nadere toelichting).49,50

Progressie door mechanische belasting
Zoals eerder beschreven draagt een gedegenereerde
discus in rechtopstaande en geëxtendeerde positie een
kleiner percentage van de totale axiale belasting dan een
gezonde discus.8,42 En dat percentage neemt nog verder af
naarmate de discusdegeneratie verder toeneemt.8,42 In
eerste instantie lijkt het dus aannemelijk dat de oorzaak
van de progressie van discusdegeneratie niet mechanisch
van aard zal zijn.8 De mechanische belasting van een
degenererende discus neemt immers steeds meer af. Uit
de stressprofielen van gedegenereerde disci is echter
geconcludeerd dat mechanische belasting wel degelijk
een rol speelt bij de progressie van discusdegeneratie.
Optreden van delaminatie
Dit valt te begrijpen door te kijken naar de stressconcentraties die optreden in het stressprofiel van een gedegenereerde discus (figuur 5C). Hierbij ontstaan er stressgradaties in de anulus fibrosus, dat wil zeggen dat naast
elkaar gelegen delen van de anulus fibrosus zeer
verschillend belast worden. Het gevolg hiervan is dat er
hoge afschuifkrachten in verticale richting optreden
tussen de lamellen van de anulus fibrosus en dat de
lamellen verticaal langs elkaar gaan schuiven. Als deze
verschuiving te ver gaat, treedt er delaminatie op. Dit
betekent dat er vezels doorscheuren van het ‘translamellair bridging network’II dat zich tussen de lamellen
bevindt.8 Hierdoor ontstaan er concentrische scheuren
in de anulus fibrosus waarvan bekend is dat ze toenemen
bij verergering van de discusdegeneratie.39 Deze delaminatie van de anulus fibrosus heeft als effect dat individuele lamellen elkaar niet meer ondersteunen.8,53
Morfologisch onderzoek laat daarnaast zien dat bij een
gedegenereerde discus de binnenste lamellen van de
anulus fibrosus geregeld richting de nucleus geknikt
zijn.5 Dit is het gevolg van de combinatie van delaminatie
en het grote verschil dat ontstaan is tussen de hydrostatische druk in de nucleus pulposus en in het binnenste/
middelste deel van de anulus fibrosus. Daarentegen zijn
II	Het ‘translamellair bridging network’ bestaat uit vezels die
bundels van collagene vezels van aangrenzende lamellen van
de anulus fibrosus radiaal met elkaar verbinden, vergelijkbaar
met boomstammen die aan elkaar gebonden zijn tot een vlot.63
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de buitenste lamellen van de anulus fibrosus van een
gedegenereerde discus juist weer vaak naar buiten uitgepuild. Dit is het gevolg van het opgetreden hoogteverlies
van de discus door het afgenomen volume ervan.45
Activatie van transforming growth factor β
De ontstane stressgradaties kunnen niet alleen leiden tot
het mechanisch doorscheuren van vezels van het translamellair bridging network, maar ook tot excessieve activatie van ‘transforming growth factor β’ (TGFβ) door de
discuscellen.47 Bij fysiologische activatie draagt deze
groeifactor bij aan het onderhouden van de homeostase
in de discus, maar bij excessieve activatie levert hij een
bijdrage aan de progressie van discusdegeneratie (al is
nog niet duidelijk via welk mechanisme).47,53,54
Conclusie
Hoewel de eerste inschatting is dat mechanische factoren
geen rol spelen bij de progressie van discusdegeneratie,
is uit optredende stressgradaties in de anulus fibrosus
van een gedegenereerde discus tijdens belasting geconcludeerd dat ze dit toch wel doen: enerzijds direct via het
doorscheuren van het translamellair bridging network en
anderzijds indirect via excessieve activatie van TGFβ door
de discuscellen.

Progressie door biologische factoren
Zoals eerder in dit artikel beschreven wordt het proces
van discusdegeneratie gedefinieerd als een ‘afwijkende,
celgemedieerde reactie op progressief structureel falen’.4
Deze definitie laat zien dat discusdegeneratie niet alleen
door ‘wear and tear’ (dus veroudering) te karakteriseren
is (zoals tot eind vorige eeuw het heersende idee
was),21,38,55 maar dat ook reactiviteit van discuscellen een
kenmerk is van discusdegeneratie.4,28,46,48,51 Met deze reactiviteit wordt onder andere gedoeld op een verhoogde
productie van allerlei cytokinen en katabole moleculen
door de discuscellen.46-48,51 Vooral de verhoogde productie
van de pro-inflammatoire cytokinen interleukine IL-1β
en tumornecrosefactor-α (TNF-α) speelt een belangrijke
rol bij de progressie van discusdegeneratie.46-48,56
Productie katabole enzymen
Het mechanisme dat leidt tot de verhoogde productie van
pro-inflammatoire cytokinen en vervolgens tot de
productie van katabole enzymen door de discuscellen
loopt ongeveer als volgt. Bij extra beschadiging van een
gedegenereerde discus, en trouwens ook bij beschadiging van een voorheen gezonde discus, komen er zogenoemde ‘danger-associated molecular patterns’ (DAMP’s)
vrij (zie de e-learningmodule op www.physios.nl voor een
nadere toelichting).48,50 Discuscellen en ook eventueel

aanwezige immuuncellen reageren op de vrijgekomen
DAMP’s met verhoogde productie van pro-inflammatoire
cytokinen zoals IL-1β en TNF-α.56 Deze verhoogde
productie wordt vervolgens waargenomen door de
discuscellen en is de prikkel tot extra productie van
specifieke katabole enzymen in de vorm van MMP’s en
ADAMTS’s.56 Zoals al eerder vermeld zijn MMP’s en
ADAMTS’s in staat respectievelijk het collageen en
aggrecan van de extracellulaire matrix af te breken.46-48,51
Vooral MMP-1, -3, -7, -9 en -13 en ADAMTS-1, -4, -5, -9 en
-15 zijn betrokken bij het matrixkatabolisme dat optreedt
bij discusdegeneratie.57

Overweging
Misschien is het evolutionaire druk geweest waar
door een botbreuk wél kan herstellen, maar schade
aan gewrichtskraakbeen en disci niet? Overleven in
de prehistorie na een botbreuk is bij de meeste
breuken, gezien de zeer negatieve effecten op het
functioneren, niet voor te stellen zonder snel herstel,
terwijl na de eerste schade aan kraakbeen of een
discus overleven vaak prima mogelijk is. Eventuele
functioneringsproblemen ontstaan na beschadiging
van kraakbeen en discus meestal pas jaren later,
dus na de voortplantingsfase en dan is er geen

Productie chemokinen
De discuscellen reageren op de verhoogde productie van
ontstekingsmediatoren (IL-1β en TNF-α) niet alleen door
extra MMP’s en ADAMTS’s te produceren, maar ook door
de productie van chemokinen. Deze chemokinen trekken
immuuncellen aan, zoals macrofagen, T-cellen en
neutrofielen.46,48,50 Vervolgens gaan deze gemigreerde
immuuncellen zelf ook ontstekingsmediatoren produceren, die weer inwerken op de discuscellen zodat de
ontstekingsrespons van deze cellen toeneemt door extra
productie van MMP’s en ADAMTS’s.46,48,50 Tegelijkertijd
onderdrukken de genoemde ontstekingsmediatoren de
expressie van genen van de discuscellen die zorgen voor
de opbouw van de extracellulaire matrix en die zorgen
voor de inhibitie van MMP’s en ADAMTS’s.46-48,51,52 Gezien
het voorgaande is het begrijpelijk dat een verhoogd
niveau van pro-inflammatoire cytokines wordt gezien als
karakteristiek voor discusdegeneratie en dat de resulterende disbalans in de anabole en katabole reacties leidt
tot progressie van discusdegeneratie.47,48

Turn-over lumbale discus
Tot slot de vraag waarom een discus eigenlijk nooit
herstelt van degeneratie of een beschadiging, terwijl
ander weefsel wel in staat is om te herstellen met kwalitatief vergelijkbaar weefsel, bijvoorbeeld botweefsel na
een breuk. Het antwoord ligt de turn-over ofwel de snelheid van verversing van het collageen in de extracellulaire matrix van de lumbale discus. De turn-over in de
lumbale discus verloopt uiterst traag en wordt nog trager
bij het ouder worden.60 Zo bedraagt de gemiddelde halfwaardetijd van het collageen in de extracellulaire matrix
van een gezonde lumbale discus 95 jaar op de leeftijd van
20 tot 40 jaar. Na 95 jaar is dus de helft van het collageen
vervangen door nieuw collageen.60 Voor de leeftijdsgroep
van 50 tot 80 jaar bedraagt de halfwaardetijd zelfs 215 jaar
bij een gezonde discus.60 Bij een gedegenereerde discus
neemt de halfwaardetijd iets af, namelijk tot respectievelijk 56 en 95 jaar bij de genoemde leeftijdsgroepen.60

evolutionaire druk meer voor het herstel van kraak
been of discus.

Discuscellen hebben dus, net als kraakbeencellen in
gewrichtskraakbeen, nauwelijks mogelijkheden voor
nieuwvorming van collagene vezels in de extracellulaire
matrix als deze beschadigd zijn.22,23 Dit onvermogen, in
combinatie met de hiervoor besproken mechanische en
chemische factoren, maakt het begrijpelijk dat discusdegeneratie nooit herstelt maar juist progressief verloopt
en dat beschadiging van een gezonde discus altijd tot
discusdegeneratie leidt.
Dit staat in schril contrast met botweefsel dat prima in
staat is om een breuk met kwalitatief vergelijkbaar
weefsel te repareren.61 Het grote verschil tussen
botweefsel aan de ene kant en kraakbeen- en discusweefsel aan de andere kant is dat cellen in botweefsel in
staat zijn beschadigd weefsel op te ruimen en vervolgens
te repareren met nieuw weefsel, terwijl cellen in kraakbeen en discus noch in staat zijn het beschadigde weefsel
op te ruimen noch om de extracellulaire matrix te
herstellen met nieuwe collagene vezels. De maximale
reparatiemogelijkheid in een discus is de vorming van
littekenweefsel ter hoogte van de buitenste millimeters
van de anulus fibrosus, die bijvoorbeeld optreedt nadat
het buitenste deel van de anulus fibrosus beschadigd is
met een scalpel.4 Artrose is vanwege het onvermogen tot
reparatie van het kraakbeen wel vergeleken met een
chronische wond,62 en die metafoor is ook passend voor
discusdegeneratie.

Slotwoord
Het is een open deur: het handelen van een fysiotherapeut/kinesitherapeut bij patiënten met lage rugpijn
wordt gestuurd door zijn/haar zienswijze. Ligt ‘de
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oorzaak’ van lage rugpijn in centrale sensitisatie of is de
discus de bron van de lage rugpijn? Past de fysiotherapeut ‘graded activity’ toe vanuit het idee dat er niets aan
de hand is met de structuren in de lage rug, of is het tijd
voor een gemodificeerde graded activity? Is er dan een
aanpak mogelijk die rekening houdt met de pathologische processen in de discus intervertebralis die verantwoordelijk zijn voor de klachten? In deel 3 van dit drieluik wordt ingegaan op deze vragen. Dan wordt
besproken welke factoren betrokken zijn bij de initiatie
van discusdegeneratie en waarom het ene geval van
discusdegeneratie symptomatisch is (dus met klachten)
en het andere asymptomatisch. Daarin komt ook de
fysiotherapeutisch behandeling aan de orde van een
patiënt met lage rugpijn op basis van een symptomatische discusdegeneratie.

www.physios.nl
 Bijlage 1. Verder lezen: Battié MC, et al. The Twin
Spine Study: contributions to a changing view of
disc degeneration. Spine J. 2009;9(1):47-59.
 Bijlage 2. Verder lezen: Rustenburg CME, et al.
Osteoarthritis and intervertebral disc degeneration: quite different, quite similar. JOR Spine.
2018;1(4):e1033.

Relevante artikelen in het Physiosarchief
 Buijs M. Heeft veroudering effect op het adaptieve vermogen van de intervertebrale discus?
Physios 2013;5(3):43.
 Pakvis D, Zeegers AVCM. Specifieke aandoeningen aan de wervelkolom. Physios 2011;3(4):
4-13.
 Engelen SJPM van, Willigenburg NW, Coenen P.
De wervelkolom biomechanisch bekeken: hoe
belasting kan leiden tot gebreken. Physios
2011;3(4):14-23.
 Meer PW van der. Het ‘zware’ leven van de
lumbale disci intervertebrales. Deel 1:
Functionele anatomie. Physios 2020;12(3):4-11.

Literatuur
1. Meer PW van der. Het ‘zware’ leven van de lumbale disci
intervertebrales. Deel 1: Functionele anatomie. Physios.
2020;(3):4-11.
2. Dolan P, Luo J, Pollintine P, et al. Intervertebral disc
decompression following endplate damage: implications
for disc degeneration depend on spinal level and age.
Spine (Phila Pa 1976). 2013;38(17):1473-81.
3. Rade M, Määttä JH, Freidin MB, et al. Vertebral endplate
defect as initiating factor in intervertebral disc
degeneration: strong association between endplate defect
and disc degeneration in the general population. Spine
(Phila Pa 1976). 2018;43(6):412-9.
4. Adams MA, Roughley PJ. What is intervertebral disc
degeneration, and what causes it? Spine (Phila Pa 1976).
2006;31(18):2151-61.
5. Adams MA, Dolan P, McNally DS. The internal mechanical
functioning of intervertebral discs and articular cartilage,
and its relevance to matrix biology. Matrix Biol.
2009;28(7):384-9.
6. Khan AN, Jacobsen HE, Khan J, et al. Inflammatory
biomarkers of low back pain and disc degeneration: a
review. Ann NY Acad Sci. 2017;1410(1):68-84.
7. Sobajima S, Kompel JF, Kim JS, et al. A slowly progressive
and reproducible animal model of intervertebral disc
degeneration characterized by MRI, X-ray, and histology.
Spine (Phila Pa 1976). 2004;30(1):15-24.
8. Stefanakis M, Luo J, Pollintine P, et al. ISSLS prize winner:
Mechanical influences in progressive intervertebral disc
degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2014;39(17):1365-72.
9. Keorochana G, Johnson JS, Taghavi CE, et al. The effect of
needle size inducing degeneration in the rat caudal disc:
evaluation using radiograph, magnetic resonance
imaging, histology, and immunohistochemistry. Spine J.
2010;10(11):1014-23.
10. Lyu FJ, Cui H, Pan H, et al. Painful intervertebral disc
degeneration and inflammation: from laboratory evidence
to clinical interventions. Bone Res. 2021;9(1).
11. Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. Systematic
literature review of imaging features of spinal
degeneration in asymptomatic populations. Am J
Neuroradiol. 2015;36(4):811-6.
12. Bendix T, Kjaer P, Korsholm L. Burned-out discs stop
hurting: fact or fiction? Spine (Phila Pa 1976).
2008;33(25):962-7.
13. Cheung KMC, Karppinen J, Chan D, et al. Prevalence and
pattern of lumbar magnetic resonance imaging changes
in a population study of one thousand forty-three
individuals. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34(9):934-40.
14. Raastad J, Reiman M, Coeytaux R, et al. The association
between lumbar spine radiographic features and low back
pain: a systematic review and meta-analysis. Semin
Arthritis Rheum. 2015;44(5):571-85.
15. Livshits G, Popham M, Malkin I, et al. Lumbar disc
degeneration and genetic factors are the main risk factors
for low back pain in women: the UK Twin Spine Study. Ann
Rheum Dis. 2011;70(10):1740-5.

Voor de volledige literatuurlijst wordt verwezen naar
www.physios.nl.

42

Physios | december 2021 | nummer 4

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

De Schepper EIT, Damen J, Van Meurs JBJ, et al. The association between lumbar disc degeneration
and low back pain: The influence of age, gender, and individual radiographic features. Spine (Phila
Pa 1976). 2010;35(5):531‐536. doi:10.1097/BRS.0b013e3181aa5b33
Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, Fortin J, Kine G, Bogduk N. The prevalence and clinical features of
internal disc disruption in patients with chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976).
1995;20(17):1878‐1883. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8560335. Accessed March 17, 2019.
DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo T. What Is the Source of Chronic Low Back Pain and Does Age Play
a Role? Pain Med. 2011;12(2):224‐233. doi:10.1111/j.1526‐4637.2010.01045.x
Ohtori S, Inoue G, Miyagi M, Takahashi K. Pathomechanisms of discogenic low back pain in humans
and animal models. Spine J. 2015;15(6):1347‐1355. doi:10.1016/j.spinee.2013.07.490
Määttä JH, Rade M, Freidin MB, Airaksinen O, Karppinen J, Williams FMK. Strong association
between vertebral endplate defect and Modic change in the general population. Sci Rep.
2018;8(1):1‐8. doi:10.1038/s41598‐018‐34933‐3
Oichi T, Taniguchi Y, Oshima Y, Tanaka S, Saito T. Pathomechanism of intervertebral disc
degeneration. Jor Spine. 2020;3(1):1‐9. doi:10.1002/jsp2.1076
Heinemeier KM, Schjerling P, Heinemeier J, et al. Radiocarbon Dating of Human Articular Cartilage
Shows Minimal Collagen Turnover After Maturity in Both Healthy and Osteoarthritic Tissue.
Osteoarthr Cartil. 2016;24(S):S146‐S147.
Malda J, Groll J, van Weeren PR. Rethinking articular cartilage regeneration based on a 250‐year‐old
statement. Nat Rev Rheumatol. 2019;15(10):571‐572. doi:10.1038/s41584‐019‐0278‐7
Heinemeier KM, Schjerling P, Heinemeier J, et al. Radiocarbon dating reveals minimal collagen
turnover in both healthy and osteoarthritic human cartilage. Sci Transl Med. 2016;8(346).
doi:10.1126/scitranslmed.aad8335
Brinjikji W, Diehn FE, Jarvik JG, et al. MRI findings of disc degeneration are more prevalent in adults
with low back pain than in asymptomatic controls: A systematic review and meta‐analysis. Am J
Neuroradiol. 2015;36(12):2394‐2399. doi:10.3174/ajnr.A4498
Dillon CF, Rasch EK, Gu Q, Hirsch R. Prevalence of knee osteoarthritis in the United States: arthritis
data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey 1991‐94. J Rheumatol.
2006;33(11):2271‐2279. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17013996. Accessed March 17,
2019.
Kim C, Linsenmeyer KD, Vlad SC, et al. Prevalence of radiographic and symptomatic hip
osteoarthritis in an urban United States community: The Framingham osteoarthritis study. Arthritis
Rheumatol. 2014;66(11):3013‐3017. doi:10.1002/art.38795
Rustenburg CME, Emanuel KS, Peeters M, Lems WF, Vergroesen P‐PA, Smit TH. Osteoarthritis and
intervertebral disc degeneration: Quite different, quite similar. JOR Spine. 2018;1(4):e1033.
doi:10.1002/jsp2.1033
Staal JB, Hendriks EJM, Heijmans M, et al. KNGF‐richtlijn: Lage rugpijn. Verantwoording en
toelichting. 2017.
Slade SC, Molloy E, Keating JL. Stigma experienced by people with nonspecific chronic low back pain:
A qualitative study. Pain Med. 2009;10(1):143‐154. doi:10.1111/j.1526‐4637.2008.00540.x
Adams MA, Nikolai B, Kim B, Patricia D. The Biomechanics of Back Pain. Third edit. Elsevier; 2013.
Fardon DF, Williams AL, Murtagh FR, Rothman SLG, Sze GK. Lumbar disc nomenclature: Version 2.0.
Am J Neuroradiol. 2014;35(11):2029. doi:10.3174/ajnr.A4108
Pfirrmann CWA, Metzdorf A, Zanetti M, Hodler J, Boos N. Magnetic Resonance Classification of
Lumbar Intervertebral Disc Degeneration.pdf. 2001;26(17):1873‐1878.
Adams MA, Dolan P, Hutton WC. The stages of disc degeneration as revealed by discograms. J Bone
Jt Surg ‐ Ser B. 1986;68(1):36‐41. doi:10.1302/0301‐620x.68b1.3941139
Kallewaard J, Terheggen MAMB, Groen GJ, Sluijter M. Discogenic low back pain. Pain Pract.
2010;10(6):560579.
Gruver C, Guthmiller K. Provocative Discography.; 2020.
doi:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470389/?report=reader
Carragee EJ, Don AS, Hurwitz EL, Cuellar JM, Carrino J, Herzag R. 2009 ISSLS Prize Winner : Does

38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.
56.
57.

Discography Cause Accelereated Progression of Degeneration changes in lumbar disc. Spine (Phila
Pa 1976). 2009;34:2338‐2345.
Battié MC, Videman T, Parent E. Lumbar disc degeneration: epidemiology and genetic influences.
Spine (Phila Pa 1976). 2004;29(23):2679‐2690. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15564917.
Boos N, Weissbach S, Rohrbach H, Weiler C, Spratt KF, Nerlich AG. Classification of age‐related
changes in lumbar intervertebral discs. Spine (Phila Pa 1976). 2002;27(23):2631‐2644.
doi:10.1097/01.BRS.0000035304.27153.5B
Videman T, Crites Battié M, Gill K, Manninen H, Gibbons LE, Fisher LD. Magnetic resonance imaging
findings and their relationships in the thoracic and lumbar spine insights into the etiopathogenesis
of spinal degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 1995;20(8):928‐935. doi:10.1097/00007632‐
199504150‐00009
Battie MC, Videman T, Gibbons LE, Fisher LD, Manninen H, Gill K. 1995 Volvo Award in Clinical
Sciences Determinants of Lumbar Disc Degeneration ‐a Study Relating Lifetime Exposures and
Magnetic Resonance Imaging Findings in Identical Twins. Spine (Phila Pa 1976). 1995;20(24):2601‐
2612. doi:10.1097/00007632‐199512150‐00001
Pollintine P, Dolan P, Tobias JH, Adams M a. Intervertebral Disc Degeneration Can Lead to “Stress‐
Shielding” of the Anterior Vertebral Body. Spine (Phila Pa 1976). 2004;29(7):774‐782.
doi:10.1097/01.BRS.0000119401.23006.D2
Pollintine P, Przybyla AS, Dolan P, Adams MA. Neural arch load‐bearing in old and degenerated
spines. J Biomech. 2004;37(2):197‐204. doi:10.1016/S0021‐9290(03)00308‐7
Adams MA, McNally DS, Dolan P. “Stress” distributions inside intervertebral discs. J Bone Jt Surg.
1996;78(6):965‐972. doi:10.1302/0301‐620x78b6.1287
Adams MA, Freeman BJC, Morrison HP, Nelson IW, Dolan P. Mechanical initiation of intervertebral
disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(13):1625‐1636. doi:10.1097/00007632‐
200007010‐00005
Johnson ZI, Schoepflin ZR, Choi H, Shapiro IM, Risbud M V. Disc in flames: Roles of TNF‐α and IL‐1β in
intervertebral disc degeneration. Eur Cells Mater. 2015;30:104‐117. doi:10.22203/eCM.v030a08
Chen S, Liu S, Ma K, Zhao L, Lin H, Shao Z. TGF‐β signaling in intervertebral disc health and disease.
Osteoarthr Cartil. 2019;27(8):1109‐1117. doi:10.1016/j.joca.2019.05.005
Risbud M V., Shapiro IM. Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: Pain and disc
content. Nat Rev Rheumatol. 2014;10(1):44‐56. doi:10.1038/nrrheum.2013.160
Molladavoodi S, McMorran J, Gregory D. Mechanobiology of annulus fibrosus and nucleus pulposus
cells in intervertebral discs. Cell Tissue Res. 2020;379(3):429‐444. doi:10.1007/s00441‐019‐03136‐1
Gracey E, Burssens A, Cambré I, et al. Tendon and ligament mechanical loading in the pathogenesis
of inflammatory arthritis. Nat Rev Rheumatol. 2020;16(4):193‐207. doi:10.1038/s41584‐019‐0364‐x
Wuertz K, Haglund L. Inflammatory Mediators in Intervertebral Disk Degeneration and Discogenic
Pain. Glob Spine J. 2013;3(3):175‐184. doi:10.1055/s‐0033‐1347299
Molinos M, Almeida CR, Caldeira J, Cunha C, Gonçalves RM, Barbosa MA. Inflammation in
intervertebral disc degeneration and regeneration. J R Soc Interface. 2015;12(104).
doi:10.1098/rsif.2014.1191
Bian Q, Ma L, Jain A, et al. Mechanosignaling activation of TGFβ maintains intervertebral disc
homeostasis. Bone Res. 2017;5(January):1‐14. doi:10.1038/boneres.2017.8
Yu J, Schollum ML, Wade KR, Broom ND, Urban JPG. ISSLS prize winner: A detailed examination of
the elastic network leads to a new understanding of annulus fibrosus organization. Spine (Phila Pa
1976). 2015;40(15):1149‐1157. doi:10.1097/BRS.0000000000000943
Battié MC, Videman T, Kaprio J, et al. The Twin Spine Study: Contributions to a changing view of disc
degenera on†. Spine J. 2009;9(1):47‐59. doi:10.1016/j.spinee.2008.11.011
Wang Y, Che M, Xin J, Zheng Z, Li J, Zhang S. The role of IL‐1β and TNF‐α in intervertebral disc
degeneration. Biomed Pharmacother. 2020;131(June). doi:10.1016/j.biopha.2020.110660
Richardson SM, Doyle P, Minogue BM, Gnanalingham K, Hoyland JA. Increased expression of matrix
metalloproteinase‐10, nerve growth factor and substance P in the painful degenerate intervertebral
disc. Arthritis Res Ther. 2009;11(4):1‐8. doi:10.1186/ar2793

58.

59.

60.

61.
62.
63.

Miller RE, Scanzello CR, Malfait AM. An emerging role for Toll‐like receptors at the neuroimmune
interface in osteoarthritis. Semin Immunopathol. 2019;41(5):583‐594. doi:10.1007/s00281‐019‐
00762‐3
Miller RE, Belmadani A, Ishihara S, et al. Damage‐associated molecular patterns generated in
osteoarthritis directly excite murine nociceptive neurons through toll‐like receptor 4. Arthritis
Rheumatol. 2015;67(11):2933‐2943. doi:10.1002/art.39291
Sivan SS, Wachtel E, Tsitron E, et al. Collagen turnover in normal and degenerate human
intervertebral discs as determined by the racemization of aspartic acid. J Biol Chem.
2008;283(14):8796‐8801. doi:10.1074/jbc.M709885200
Van Der Meulen MCH, Prendergast PJ. Mechanics in skeletal development, adaptation and disease.
Philos Trans R Soc A Math Phys Eng Sci. 2000;358(1766):565‐578. doi:10.1098/rsta.2000.0546
Scanzello CR, Plaas A, Crow MK. Innate immune system activation in osteoarthritis: Is osteoarthritis
a chronic wound? Curr Opin Rheumatol. 2008;20(5):565‐572. doi:10.1097/BOR.0b013e32830aba34
Adams MA, Lama P, Zehra U, Dolan P. Why do some intervertebral discs degenerate, when others
(in the same spine) do not? Clin Anat. 2015;28(2):195‐204. doi:10.1002/ca.22404

