Neurale biomarkers voor voorste kruisbandletsels?

Preventie van voorste kruisband (VKB) letsels is en blijft een hot topic. Niet onlogisch, gezien
de lange sport- en/of arbeidsongeschiktheid, de lange en zware revalidatie met niet voor
iedereen optimale resultaten, en de kosten die hiermee gepaard gaan.
De risicofactoren van dit letsel zijn uiteraard multifactorieel, en zeker niet toe te schrijven aan
slechts één factor. Over de laatste decennia heen zijn er zowel extrinsieke als intrinsieke
(bijvoorbeeld anatomische, hormonale, biomechanische en neuromusculaire) risicofactoren in
kaart gebracht. Het meest interessant richting preventie zijn uiteraard deze factoren die ook
aanpasbaar zijn met gerichte interventies. De biomechanische risicofactoren hebben de
laatste decennia veel aandacht gekregen in de literatuur. Hierbij valt het op dat de meeste
studies vooral gefocust hebben op de zogenaamde “uitkomsten” van een zeer complex
sensorimotorisch systeem, zoals bijvoorbeeld gewrichtshoeken en -momenten bij dynamische
taken zoals de drop vertical jump. Veel minder onderzocht zijn de onderliggende neurale
processen die geassocieerd zouden kunnen zijn met aberrante bewegingspatronen en
uiteindelijk de VKB ruptuur.
Het is immers belangrijk om weten dat de meeste van de non-contact VKB letsels gebeuren
in een dynamische omgeving waarbij de sporter zeer snel rekening dient te houden met
bijvoorbeeld de tegenspeler, de bal, de ploeggenoten of verbale instructies. Dit wil zeggen dat
de situatie op gebied van temporele en spatiële karakteristieken constant veranderend is. Je
zou je dan inderdaad kritisch de vraag kunnen stellen of een bewegingstest waarbij de sporter
op voorhand al weet wat er moet gaan gebeuren (bijvoorbeeld een sprong in de voorwaartse
richting) überhaupt ons iets kan leren over de dynamische situaties waarmee de sporter
geconfronteerd wordt op het veld. De hypothese bestaat dat de motorische coördinatie fout
die gebeurt op het moment van het non-contact VKB letsel een relatie heeft met het falen van
het neurologisch systeem om voldoende spieractivatie tijdig te voorzien en de positie van de
knie te kunnen controleren.
Vanuit de retrospectieve literatuur weten we ondertussen meer en meer dat perifere
musculoskeletale blessures zoals een VKB letsel gepaard gaan met neuroplasticiteit.
Maladaptieve neuroplastische veranderingen kunnen zelfs aanwezig zijn na de revalidatie en
de terugkeer tot sport. Maar zijn dit wel echt veranderingen? Of spreken we hier over factoren
die reeds aanwezig waren voor het initiële letsel? Of beiden? En zouden deze factoren relatie
kunnen hebben met het risico om een VKB letsel te krijgen?
Om deze vraag deels te kunnen beantwoorden, zou ik jullie vandaag graag een unieke
prospectieve studie voorstellen door collega’s Diekfuss et al. In deze prospectieve studie, werd
aan de hand van MRI scans bij 72 gezonde vrouwelijke voetbal speelsters (gemiddeld 16 jaar
oud) de rol van neurale processen in de hersenen onderzocht in relatie tot VKB blessures. Dit
is de eerste keer dat zulk een studie werd gepubliceerd. Niet onlogisch, gezien de kosten die
gepaard gaan met het nemen van deze medische beeldvorming, en de noodzaak om een zeer
groot aantal personen te meten die dan achteraf opgevolgd moeten worden om te evalueren
wie er uiteindelijk tijdens het seizoen een VKB blessure zou krijgen. Tijdens de scan werd
gevraagd aan de deelnemers om hun knie op het ritme van een metronoom te buigen en te
strekken. Neurologische verschillen in hersen connectiviteit werden onderzocht in
hersengebieden die eerder in retrospectieve studies reeds in relatie werden gebracht met VKB
blessures.
Tijdens het verloop van het seizoen liepen 2 speelsters een VKB blessure op. Bij deze
speelsters werd een significant lagere connectiviteit gevonden tussen de linker primaire

sensorische cortex en de rechter lobus posterior van het cerebellum, in vergelijking met de
speelsters die geen VKB opliepen.
Uiteraard is dit slechts een piloot studie, en is het aantal blessures zeer laag om zware
conclusies te gaan maken. Bovendien betekenen de verschillen die gevonden worden niet
impliciet dat de verschillen ook de oorzakelijke factor waren voor de VKB blessures. Toch is
deze studie uniek in de literatuur, gezien er reeds voor de VKB blessure naar neurale
biomarkers werd gekeken.
Wat zou deze verminderde connectiviteit nu kunnen betekenen voor ons in de praktijk? Het is
belangrijk om weten dat sensori-cerebellaire connectiviteit belangrijk wordt geacht bij onder
andere het bewegen in dynamische omgevingen met veranderende temporele en spatiële
vereisten. Daarom dat deze bevinding wel eens interessant zou kunnen zijn in functie van VKB
blessures, aangezien deze non-contact blessures net gebeuren in een situatie waarbij speler
snel moet bewegen in een dynamische omgeving. Een goed voorbeeld kan je via deze link
terugvinden,
die
ik
zopas
had
gepost
op
mijn
Twitter
account.
https://twitter.com/BartDingenen/status/1078951733576065024
De bevindingen van deze studie sluiten aan bij eerder gepubliceerde retrospectieve studies,
en ondersteunen het argument dat VKB blessures niet moeten beschouwd worden als louter
musculoskeletaal van aard, maar dat er ook een link bestaat met neurofysiologische
dysfuncties. Wat nu de beste manier is om deze neurale veranderingen te verbeteren zal in
de toekomst nog hard gemaakt moeten worden. Toch kunnen we ons opnieuw de vraag stellen
of het heel bewust “leren” bewegen wel de meest optimale manier is om deze bewegingen te
optimaliseren. In de klassieke preventie programma’s wordt de interactie met de omgeving
niet opgenomen. In andere blogs door collega dr. Alli Gokeler werd hier reeds dieper op
ingegaan
https://denkfysio.nl/anders-denken-en-anders-doen-in-de-preventie-van-voorstekruisband-letsel/. Enkele voorbeelden van trainingsprincipes heb ik eerder ook al op een
eenvoudige
manier
uitgelegd
via
deze
link
https://www.sport.vlaanderen/media/1228/160101_kul28_train-the-brain.pdf. Om nog meer te
weten over dit brein-gecentreerd leren, ben je uiteraard ook altijd welkom op één van mijn
scholingen!
Met sportieve groetjes,

Bart Dingenen

Diekfuss JA, Grooms DR, Yuan W, Dudley J, Barber Foss KD, Thomas S, Ellis JD, Schneider
DK, Leach J, Bonnette S, Myer GD. (2019). Does brain functional connectivity
contribute to musculoskeletal injury? A preliminary prospective analysis of a neural
biomarker of ACL injury risk. J Sci Med Sport. 22(2):169-174.

