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Computer tono» fie bij intracraniële tumoren en bloedingen

samenvatting:

De grootste beperking van bet conventionele rSntgenologisch onderzoek
van bet hoofd is dat weinig informatie wordt verkregen over de struk-
turen binnen de schedel, omdat de absorptie coëfficiënten biervan
slechts kleine verschillen vertonen. Weliswaar kunnen door het in-
brengen van contrastmiddelen als lucht en jodiumboudendc vloeistoffen
de nersenkamers en de bloedvaten worden afgebeeld, doch de hersenen
zelf kunnen niet zichtbaar gemaakt worden. De invoering van computer
tomografie in 1973 is in dit opzicht een spectaculaire doorbraak
gebleken, die een omwenteling in de neuroradiologische diagnostiek
heeft teweeg gebracht. Door het gebruik van zeer gevoelige stralings-
detectoren in plaats van rSntgenfilm en door het toepassen van een
computer, die uit «en groot aantal transmissie metingen een door-
snede van de hersenen reconstrueert, kunnen nu de kleine verschillen
in de absorptie coëfficiënten van normaal en afwijkend hersenweefsel
worden zichtbaar gemaakt. Per onderzoek verkrijgt men een afbeelding
van 3 evenwijdige, horizontale schijven hersenweefsel met «en dikte
van 13 mm. Hierop kan men de struktuur van hersenen en nersenkamers zien
en tevens kan worden aangetoond of er een gezwel, een bloeding, een
verweking of een ontsteking aanwezig is en zo ja, waar deze aandoe-
ningen zijn gelokaliseerd. Het grote voordeel van computer tomografie
is dat het onderzoek voor de patient pijnloos en niet belastend is
en dat bet poliklinisch kan worden gedaan. Dit betekent dat een niet
onbelangrijk aantal mensen een opname in een ziekenhuis kan worden
bespaard.

In de Ursula Kliniek in Wassenaar werd in 1975 de tweede computer
tonograaf in Nederland in gebruik genomen. In deze studie werd na-
gegaan welke afwijkingen de verschillende tumoren en bloedingen
in bet hoofd op het computer tomogram kunnen vertonen. De tref-
zekerheid van computer tomografie v«rrd bepaald en vergeleken met die
vac de conventionele onderzoek methoden. Het blijkt dat bloedingen
en het grootste deel der gezwellen met computer tomografie kunnen
worden aangetoond of uitgesloten in 99 tot 100)6. Zowel het aantal
vals positieve als vals negatieve beoordelingen bedroeg slechts
1,5%. Bij gezwellen werd op grond van de computer tomografische
afwijkingen in bijna 70JÉ het type van het gezwel juist voorspeld,
bloedingen werden in bijna 90% als zodanig herkend. Aangezien de
informatie die computer tomografie oplevert betreffende de locali-
satie en de aard van de afwijking op zijn minst gelijkwaardig,
doch veelal superieur is nan die van de conventionele neuroradiolo-
gische technieken, dient iedere patient die wordt verdacht van een
ruimte innemend proces in het hoofd, in eerste instantie computer
tomografisch te worden onderzocht. In het geval van een bloeding
zal in een meerderheid bet onderzoek niet behoeven te worden uit-
gebreid, bij gezwellen zal meestal aanvullend invasief neuroradio-
logisch onderzoek noodzakelijk zijn, teneinde een optimaal operatie
resultaat te waarborgen.
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Stellingen

1. Computer tomografie van het hoofd dient niet beperkt te worden tot neu-
rologische en neurochirurgische centra in tegenstelling tot invasief neurora-
diologisch onderzoek.

2. Het is onjuist om bij patiënten verdacht van een organisch cerebraal lijden
invasief neuroradiologisch onderzoek te verrichten, alvorens een computer
tomogram is vervaardigd.

3. Bij maligne hersentumoren geeft computer tomografie meer informatie over
de mate van maligniteit dan over het histologisch type van de tumor.

4. De waarde van computer tomografie bij de diagnostiek van intracraniële
bloedingen is groter dan bij die van intracraniële tumoren.

5. Bepaling van de volume-druk verhoudingen binnen de schedel is vooral
zinvol bij patiënten met een licht tot matig verhoogde intracraniële druk.

6. De lumbale infusietest volgens Kalzman en Hussey I an afwijkend zijn bij
iedere vorm van hydrocephalus.

7. Bij de behandeling van patiënten met een ernstig hersenletsel moet men
ervan uitgaan dat de autoregulatie van de cerebrale circulatie gestoord is,
tenzij het tegendeel is bewezen.

8. Behalve bij de visuele sturing van de ogen en het hoofd, speelt de colliculus
superior waarschijnlijk ook een belangrijke rol bij de visuele sturing van de
armen.

9. De resultaten van allogene beenmerg transplantatie kunnen aanzienlijk
verbeteren wanneer een adequate preventie c.q behandeling van virale
infecties mogelijk is.

10. Bij jongere patiënten met een cerebrale ischaemie dient echocardiografie te
geschieden om aandoeningen van de mitralisklep uit te sluiten.



11. De psychotische symptomen optredend bij de acute intermitterende por-
phyrie zijn waarschijnlijk het gevolg van een foutieve methylenng van mo-
noaminen.

12. De genetische aspecten van de angstneurose worden onvoldoende onder-
kend.

13. De opleiding tot specialist behoort niet in één ziekenhuis te kunnen worden
voltooid.

14. Computer tomografie zal slechts tot een wezenlijke kostenbesparing leiden,
indien het tariefsysteem voor de ziekenhuizen niet uitsluitend wordt bepaald
door het bedbezettingspercentage.
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Voorwoord

De patiënten, die in het proefschrift worden beschreven waren opgenomen op de
neurologische afdeling (hoofd destijds Dr. J.M.J. Tans) of de neurochirurgische af-
deling (hoofd Dr. M.Th.A. van Duinen) van de Ursula Kliniek. Aan allen, die op
enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij het onderzoek, de verpleging en de behan-
deling van deze patiënten, wil ik gaarne mijn dank betuigen. Het neuroradiologische
onderzoek werd verricht op de afdeling neuroradiologie onder leiding van de radio-
logen J.G. van Dorssen, P.H. Hoogland en P.J.C. Jongsma. De dagelijkse supervisie
van het computer tomografisch onderzoek was in handen van itiw. J.G.C. Prick. Het
neurophysiologisch onderzoek vond plaats op de afdeling klinische neurophysiolo-
gie (hoofd Dr. O. Magnus). Het neuropathologisch onderzoek werd uitgevoerd door
Dr. J.L Slooff.

Zeer erkentelijk ben ik mijn promotor Prof. Dr. J.H.A. van der Drift voor de
uitermate efficiënte en plezierige wijze waarop hij deze studie heeft begeleid. Zowel
hij als Dr. J.M.J. Tans hebben het gehele manuscript nauwgezet doorgenomen en
van hun vele waardevolle adviezen en suggesties heb ik dankbaar gebruik gemaakt.
Mijn dank gaat ook uit naar Dr. J.C. Koetsier, copromotor en naar P.H. Hoogland
en Dr. J.L. Slooff voor hun kritische evaluatie van gedeelten van de tekst. De snelle
en zeer accurate manier waarop mw. L.T. Herrebout het proefschrift heeft getypt,
heb ik bijzonder op prijs gesteld.
De meeste dank ben ik evenwel verschuldigd aan mijn vrouw, die mij gedurende alle
fasen van de studie terzijde heeft gestaan. Zij had een belangrijk aandeel in het
verzamelen van het materiaal, een gedeelte van het neuropathologisch onderzoek
werd door haar verricht, zij voorzag de tekst in de verschillende stadia van kritische
kanttekeningen en veel van het ondankbare corrigeerwerk werd door haar gedaan.
Tenslotte wil ik mijn dank uitspreken jegens al diegenen die een aandeel hebben
gehad in mijn opleiding tot neuroloog.

IX



Hoofdstuk 1

Inleiding

De grootste beperking van de conventionele radiologische technieken is gelegen in
het feit dat slechts beperkte informatie wordt verkregen over de zogenaamde zachte
weefsels. In 1969 begon G.N. Hounsfield aan de ontwikkeling van een röntgenappa-
raat dat deze tekortkoming zou moeten opheffen en in 1972 bracht hij tezamen
met J. Ambrose het resultaat van zijn arbeid in de publiciteit. Hij was er in geslaagd
een computer tomograaf voor onderzoek van de hersenen te ontwerpen, die bij
eerste klinische toepassing onder leiding van Ambrose zeer succesvol bleek. De
essentie van deze nieuwe methode was dat voor het opvangen van de röntgenstralen
stralingsdetectoren werden gebruikt in plaats van röntgenfüm en dat het grote
aantal transmissie metingen bij dit onderzoek werd verwerkt door een computer.
Hierdoor konden nu kleine verschillen in de absorptie coëfficiënt (dichtheid) van
normale en pathologische weefsels worden berekend en vervolgens zichtbaar ge-
maakt worden. In 1961 had H.W. Oldendorf de theoretische mogelijkheden voor
een dergelijke methode al aangegeven, doch zijn ideeën werden in die tijd niet
verder uitgewerkt. De eerste veelbelovende mededelingen betreffende computer
tomografïsch (C.T.*) onderzoek van het hoofd verschenen rond 1973 van de
hand van Ambrose, van Ommaya, van New en van Baker en sinds 1974 ís een
stortvloed van publikaties over dit onderwerp verschenen. Hierin werd steeds weer
benadrukt op welk een spectaculaire wijze de gehele diagnostiek van intracraniële
aandoeningen door de komst van C.T. is veranderd.

In de Ursula Kliniek werd in oktober 1975 een computer tomograaf in gebruik
genomen en een jaar later waren er 2500 C.T.scans vervaardigd, waarmee de Wasse-
naarse kliniek één van de eerste centra in Nederland was die over een dergelijk
materiaal kon beschikken. Evenals elders heeft C.T. zeer snel een vaste plaats ver-
overd en het leek derhalve wenselijk de resultaten van dit nieuwe diagnostische
hulpmiddel nauwkeurig te evalueren. De informatie, die C.T. oplevert en de moge-
lijkheden tot onderzoek, die hieruit voortvloeien zijn zo uitgebreid, dat wij een
aantal onderzoeksterreinen hebben afgebakend en dit heeft er toe geleid dat schrij-
ver dezes de C.T.aspecten van intracraniële tumoren en bloedingen heeft bestu-
deerd. Hiertoe werden de C.T.scans geanalyseerd, die werden vervaardigd gedurende

* In het vervolg zullen de termen computer tomografïsch en computer tomografie worden
afgekort als C.T. Ren computer tomogram zal C.T.scan worden genoemd.



het eerste jaar dat de computer tomograaf operationeel was. Wij hebben deze pe-
riode gekozen om verscheidene redenen. Allereerst leek het zinvol om de begin-
periode, waarin wij moesten ieren werken met deze nieuwe methode, in het onáci-
zoek te betrekken. De fouten die werden gemaakt als gevolg van gebrek aan erva-
ring, geven informatie over de toegankelijkheid van het onderzoek en de moeilijk-
heidsgraad van de interpretatie. Vervolgens bleek, dat tengevolge van de snelle
acceptatie van C.T. door neurologen en neurochirurgen, veranderingen in het diag-
nostisch beleid zich voor een belangrijk deel in dit eerste jaar voltrokken. Zelfs
dreigden af en toe de mogelijkheden van C.T. overschat te worden, doch hiertegen-
over stond dat onverwachte 'missers' voorkwamen, die ons deden beseffen dat ook
C.T. beperkingen kent. Een belangrijk argument was eveneens, dat aanvankelijk de
resultaten van C.T. werden getoetst aan die van de conventionele neuroradio-
logische onderzoeken. Deze werden in een later stadium, toen de mogelijkheden van
C.T. beter bekend waren, vaker achterwege gelaten. Vergelijking tussen de verschil-
lende methoden kon dus het beste geschieden in de beginperiode.

Het doel van deze studie was een onderzoek naar de waarde van C.T. bij de diag-
nostiek van intracraniële tumoren en bloedingen. Uitgangspunt hierbij was om zo-
veel mogelijk de resultaten van C.T. te correleren met pathologisch-anatomisch
bevestigde processen. De wijze waarop wij dit doel hebben trachten te realiseren,
kan als volgt worden omschreven:
1. Het beschrijven van de C.T. afwijkingen bij intracraniële tumoren en bloedin-

gen.
2. Het vaststellen van differentiaal diagnostische criteria voor het onderscheid

tussen tumoren, bloedingen en andere intracraniële ruimte-innemende proces-
sen en tussen de verschillende soorten tumoren en bloedingen onderling.

3. Het bepalen van de diagnostische betrouwbaarheid van C.T. bij intracraniële
tumoren en bloedingen.

4. Het vergelijken van de diagnostische betrouwbaarheid van C.T. met die van de
conventionele neuroradiologische en neurophysiologische onderzoekmethoden.

5. Het nagaan tot welke veranderingen C.T. heeft geleid in de diagnostiek en de
therapie van intracraniële tumoren en bloedingen.

Het is belangrijk om te vermelden dat een aantai aspecten van C.T. buiten beschou-
wing is gelaten. Niet onderzocht werd o.a. de correlatie tussen de computer tonio-
grafische en de klinische afwijkingen en evenmin werd de locaiisatie van processen
op de C.T.scan nauwkeurig vergeleken met de locaiisatie bij macroscopisch neuro-
patliologisch onderzoek. De technisch radiologische aspecten zullen slechts opper-
vlakkig worden besproken. Voor goede overzichten betreffende deze materie wordt
verwezen naar het inmiddels respectabel aantal boeken over C.T.



Hoofdstuk 2

Techniek, materiaal en methoden

1. Techniek en wijze van onderzoek

1.1. Techniek

Alle patiënten werden onderzocht met een EMI-Scanner, type Mark I, voorzien van
een 160 x 160 matrix. De patiënt ligt op een tafel met het hoofd in een rubber kap,
die de voorzijde vormt van een waterreservoir. Door meer water toe te voegen
wordt de lucht tussen hoofd en kap verwijderd en wordt het hoofd in de rubber kap
gefixeerd. Rond het hoofd bevinden zich, in een vlak loodrecht op de lengte as van
het lichaam, een röntgenbuis en 2 stralingsdetectoren. De röntgenbuis -cendt een
smalle bundel röntgenstralen van 26 of 16 mm dikte uit en elk der 2 stralingsdetec-
toren vangt een helft van deze bundel op. Zowel röntgenbuis als detectoren bewe-
gen in een parallel vlak langs het hoofd en tijdens deze lineaire beweging worden
240 transmissie metingen verricht. Het frame, waarin röntgenbuis en stralingsdetec-
toren zijn geplaatst, draait vervolgens één graad en de lineaire beweging wordt
herhaald. Op deze wijze draait het frame 180° rond het hoofd in circa 4,5 minuten,
tijdens welke periode 180 x 240 = 43.200 transmissie metingen worden gedaan. De
door de detectoren gemeten absorptie waarden worden opgeslagen in het geheugen
van de computer en hieruit wordt de doorsnede van 2 aansluitende schijven hersen-
weefsel van 13 of 8 mm dikte gereconstrueerd. Dit geschiedt door de absorptie coëffi-
ciënt te berekenen per beeldeenheid, vertegenwoordigend een blokje hersenweefsel
van 1,5 x 1,5 x 13 of 8 mm. De lengte en de breedte van het blokje worden bepaald
door het aantal beeldeenheden (matrix 160 x 160) en de diameter van het onder-
zochte gebied, de hoogte door röntgenbuis en stralingsdetector. De absorptie coëffi-
ciënten van 1 doorsnede van 25 600 beeldeenheden worden weergegeven op een beeld-
scherm in een grijsschaal, waarbij weefsels met de hoogste dichtheid wit zijn en met
de laagste dichtheid zwart. Deze beelden kunnen vervolgens op polaroid foto's of
röntgenfilm worden vastgelegd. Tevens worden de gegevens opgeslagen, aanvanke-
lijk op een 'floppy disc', later op een magnetische band. Een wezenlijk kenmerk van
C.T. is dus dat in eerste instantie geen afbeelding van het onderzochte object wordt
geproduceerd, doch dat de absorptie waarden van kleine stukjes hersenweefsel wor-
den berekend.

1.2. Wijze van onderzoek

Als routine werden sneden vervaardigd volgens een vlak dat een hoek van 10-15
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graden maakt met de orbito-meatus lijn (anteflexie van het hoofd). Aangezien de
positie van het hoofd niet exact werd bepaald, bleek in de praktijk zowel het vlak,
als het niveau van de sneden nogal wat variaties te vertonen. Als standaard onder-
zoek werden 4 aansluitende sneden gemaakt, die ieder 2 schijven hersenweef-
sel van 13 mm dikte bestreken. De afbeelding hiervan werd bekeken op een oscillo-
scoopscherm, waarna mede aan de hand van klinische gegevens door de radioloog
werd beslist of aanvullende opnamen en/of opnamen met contrast noodzakelijk
waren. C.T.scans met contrast werden altijd vervaardigd als klinisch het vermoeden
bestond op de aanwezigheid van een ruimte-innemend proces en tevens indien een
afwijking op de C.T.scan zonder contrast onvoldoende diagnostische zekerheid gaf.
In het algemeen werd geen contrast toegediend bij patiënten met een cerebrale
ischaemie, bloeding of vergroting van liquorruimten en evenmin bij het onderzoek
van patiënten zonder neurologische afwijkingen. Als contrastvloeistof werd Con-
ray 60 gebruikt, waarvan 50 cc langzaam intraveneus ingespoten werd. Bij de
meeste patiënten geschiedde dit terwijl ze met het hoofd in de rubber kap lagen,
opdat de opnamen direct na de contrast injectie, met het hoofd in dezelfde positie,
konden worden vervaardigd. Bij geen der patiënten was het interval tussen injectie
en scanning langer dan 1S minuten. Van alle opnamen werden polaroid foto's ge-
maakt met een venster niveau van 18 eenheden en een venster breedte van 40 een-
heden, behalve wanneer storende botformaties of bepaalde afwijkingen een andere
instelling noodzakelijk maakten. Een computer print-out van de absorptie waarden
werd slechts bij uitzondering gemaakt. Alle C.T.scans werden beoordeeld door één
van de radiologen, die hierbij de beschikking had over de belangrijkste klinische
gegevens, alsmede over de resultaten van reeds verricht neuroradioiogisch onder-
zoek. Deze beoordeling zal in het vervolg de oorspronkelijke C.T.diagnose worden
genoemd.

2 Materiaal en methoden

21. Computertomografie

In de periode van medio oktober 1975 tot medio oktober 1976 werden 2500
C.T.scans vervaardigd. Deze werden in drie groepen verdeeld:
a. C.T.scans van patiënten opgenomen in de Ursula Kliniek (N = 1017).
b. C.T.scans van patiënten van de Ursula polikliniek (N = 447).
c. C.T.scans van patiënten van elders (N = 1036). Deze laatste groep zal geheel
buiten beschouwing blijven, met uitzondering van de patiënten met een tumor of
bloeding, die gedurende het jaar van onderzoek alsnog in de Ursula Kliniek werden
opgenomen. De oorspronkelijke beoordeling van alle C.T.scans van groep a en b
werd nagegaan en vervolgens ondergebracht in een aantal diagnostische categorieën
(tabel 0).

Alle C.T.scans, oorspronkelijk beoordeeld als tumor of bloeding, werden geselec-
teerd, met die restrictie dat C.T.scans vervaardigd na operatie en na bestraling
werden uitgesloten. Wanneer van tumoren meerdere pre-operatieve opnamen aanwe-



Tabel 0. Oorspronkelijke beoordeling van 1464 C.T. scans.

C.T. diagnose

Normaal

Vergroting van liquorruimten

Tumor

infarct

Bloeding

Postoperaticve afwijkingen

Gemengd

Totaal

C.T. scans van

klinische patiënten

Aantal

320
227

128

101

82

107

52

1017

Percentage

31

22

13

10

8

11

5

100

C.T. scans van

poliklinische patiënten

Aantal

208

97

28

38

10

42

24

447

Percentage

47

22

6

9

2

9
5

100

zig waren, werd slechts die C.T.scan in het onderzoek betrokken, die werd gemaakt
in de periode waarin ook het overige neuroradiologisch en neurophysiologisch on-
derzoek plaats vond. Bij de bloedingen werden ook follow-up C.T.scans bewerkt,
teneinde het spontane beloop te kunnen vervolgen.

12. Kliniek

Teneinde alle patiënten met een intracraniële tumor of bloeding op te sporen,
werden de volgende bronnen nagegaan: de operatie verslagen, de verslagen van
neuropathologisch onderzoek en de ontslagdiagnosen van patiënten van de neurolo-
gische en neurochirurgische afdeling. Slechts die patiënten bij wie neuropatholo-
gisch onderzoek plaats vond of bij wie de diagnose tumor dan wel bloeding klinisch
werd gesteld tijdens het jaar van onderzoek, werden in de studie opgenomen. Pa-
tiënten met tevoren reeds bekende tumoren en bloedingen werden derhalve uitge-
sloten, behalve wanneer een recidief werd aangetoond tijdens de onderzoekperiode.
De neuropathologische, respectievelijk de ontslagdiagnose zal in het vervolg de uit-
eindelijke diagnose worden genoemd.

2.3. Computer tomografie en kliniek

Bij de correlatie tussen de oorspronkelijke C.T.diagnose en de uiteindelijke diag-
nose werden de volgende mogelijkheden onderscheiden:
a. De aard van het ruimte-innemend proces, zoals vermeld in de C.T.diagnose,

komt overeen met de uiteindelijke diagnose (C.T.diagnose correct).
b. Uiteindelijke diagnose tumor of bloeding met een C.T.scan, die als normaal

werd beoordeeld (C.T.diagnose vals negatief)-



c. C.T.diagnose tumor of bloeding, terwijl geen organische afwijking kon worden
aangetoond (C.T.diagnose vals positief).

d. Op de C.T.scan werd wel een afwijking gezien, doch de aard hiervan werd niet
of onjuist vermeld (C.T.diagnose incorrect).

Alle C.T.scans uit deze vier groepen werden opnieuw beoordeeld en van eile patiën-
ten werden uit de klinische status de relevante gegevens verzameld.

Z4. Herbeoordeling C. T.scans

De C.T.scans werden door de onderzoeker herbeoordeeld zonder de klinische ge-
gevens van de patiënt. Toch kan niet van een blinde beoordeling worden gesproken,
aangezien zowel de patiënt als de C.T. afwijkingen in vele gevallen reeds bekend
waren, mede door de gevolgde selectie procedure. Bovendien stond boven iedere
foto de geboortedatum vermeld. De herbeoordeling bestond uit een visuele analyse
van de polaroid foto's.

2.4.1. Aspect laesie

Van iedere laesie werd op de C.T.scan zonder en met contrast bepaald: 1. Locali-
satie, 2. Vorm, 3. Grootte, 4. Begrenzing, 5. Dichtheid.
Wat betreft de vorm van de laesie werd onderscheid gemaakt tussen rond-ovaal en
onregelmatig-grillig. Ter bepaling van de grootte van de laesie werd de gemiddelde
diameter genomen op die snede, waarop de afwijking zijn maximale afmetingen
had. De begrenzing van de laesie werd aangegeven als zeer scherp, matig scherp, vaag
of zeer vaag. Bij de beoordeling van de dichtheid van de laesie werden 5 catego-
rieën onderscheiden: sterk verhoogd (++), licht tot matig verhoogd (+), gelijk aan
hersenweefsel (=), licht tot matig verlaagd ( -) en sterk verlaagd ( — ) . Aangezien in
één tumor veelal gebieden met verschillende dichtheid voorkwamen, werden de
meeste tumoren ondergebracht in meerdere categorieën. Nagegaan werd ook of de
dichtheid van de laesie een homogeen of een niet homogeen aspect vertoonde.

Op de C.T.scan met contrast werd een drietal typen van dichtheidstoename
onderscheiden:
a. Het annulaire type, gekarakteriseerd door een perifere ring van verhoogde

dichtheid en een centraal gebied van verlaagde dichtheid.
b. Het nodulaire type, bestaande uit één of meer noduli van veelal sterk ver-

hoogde, homogene dichtheid.
c. Het gemengde type, waarin gebieden van verhoogde en verlaagde dichtheid op

onregelmatige wijze in de laesie zijn gedistribueerd.

Op basis van vergelijkende visuele analyse werd de mate van dichtheidstoename na
toediening van contrast (verschil in dichtheid tussen de C.T.scan zonder en met
contrast) in 4 klassen verdeeld: a. Geen, b. Licht, c. Matig en d. Sterk. Hierbij werd
in aanmerking genomen of de gehele tumor of slechts gedeelten ervan een dicht-
heidstoename vertoonden.
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24.2. Ruimte-innemende verschijnselen

Bij de quantiilcatie van ruimte-innemende verschijnselen werden millimeters op de
C.T.scan omgerekend tot ware grootte (1 mm op de C.T.scan is 3,3 mm in werke-
lijkheid). De volgende ruimte-innemende verschijnselen werden bepaald:
a. Verplaatsing van middenstructuren. Een verplaatsing van middenstructuren

werd als significant beschouwd wanneer deze 3,3 mm of meer bedroeg (Hahn
et al., 1976). Gemeten werd steeds de positie van septum pellucid um en glân-
dula pinealis.

b. Compressie en dilatatie van ventrikelsysteem en cisternen. Nagegaan werd of er
ipsilaterale en/of contralaterale compressie dan wel dilatatie van de zijventrikels
aanwezig was. Een bilaterale ventrikel dilatatie werd gequantifïceerd door de
som van de grootste afstand tussen de laterale begrenzing van de frontaalhoor-
nen (B) en de afstand tussen de laterale begrenzing van de zijventrikels ter
plaatse van de nucleus caudatus (C) (Huckman et al., 1975). In navolging van
deze auteurs werd een waarde voor B + C van meer dan 15 mm beschouwd als
pathologisch (ware grootte 15 x 3,3 = 50 mm). Op deformatie ván derde ven-
trikel en cisterna suprasellaris werd speciaal gelet bij suprasellaire processen en
op deformatie van vierde ventrikel en cisterna pontocerebellaris bij processen in
de achterste schedelgroeve.

c. Mate van oedeem. De hoeveelheid oedeem rond een laesie werd als volgt geclas-
sificeerd: graad 0, geen oedeem of een randje van verlaagde dichtheid van min-
der dan 10 mm; graad I, oedeem met een radius van 10 tot 20 mm; graad II,
oedeem met een radius van 20 tot 30 mm en graad III, oedeem met een radius
van 30 mm of meer.

24.3. De herbeoordeling werd besloten met een uitspraak betreffende de aard van
het ruimte-innemende proces. Bij tumoren werd het veronderstelde histologische
type aangegeven; bij gliomen werd tevens gedifferentieerd tussen hoog en laag gegra-
deerde typen. Voor alle duidelijkheid zij vermeld, dat de beschrijving van de C.T.af-
wijkingen bij tumoren en bloedingen berust op de gegevens van deze herbeoorde-
ling.

25. Klinische gegevens

Uit de status van iedere patiënt werden de volgende gegevens verzameld en schema-
tisch genoteerd:
a. Essentialia van anamnese en neurologisch onderzoek, te weten, het tijdstip en

de aard van het eerste symptoom, de overige anamnestische gegevens, de datum
van opname, de samenvatting van het neurologisch onderzoek en de voorlopige
klinische diagnose.

b. Datum en resultaten van alle neuroradiologische en neurophysiologische onder-
zoeken, inclusief de C.T.scan. Teneinde de diagnostische betrouwbaarheid van
C.T. met die van de conventionele onderzoekmethoden te vergelijken, werd de



c.

oorspronkelijke beoordeling van de radioloog en van de klinische neurophysio-
loog ondergebracht in 4 categorieën:
1. Normaal.
2. Diagnose van een laesie.
3. Diagnose van een tumor of een bloeding.
4. Diagnose van de aard van de tumor.
De voorlopige klinische diagnose werd eveneens in één van deze 4 categorieën
ingedeeld. Criterium voor diagnose van een laesie was de vermelding van een
focaie afwijking op de juiste plaats. Hierbij werden de criteria aangepast aan de
mogelijkheden van de verschillende onderzoeken. Op de juiste plaats betekende
voor de klinische diagnose localisatie van een laesie in de aangedane hemisfeer,
in het suprasellaire gebied of in de achterste schedelgroeve.
Wat betreft het EEG, werden bij een hemisfeer tumor diffuse afwijkingen in de
betreffende hemisfeer nog beschouwd als diagnostisch voor een laesie en bij
suprasellaire en infratentoriële processen, diffuse afwijkingen in beide hemisfe-
ren. Voor de isotopen scan*, het arteriogram en de C.T.scan was een nauwkeu-
riger localisatie vereist. De positie van de middenstructuren, bepaald met be-
hulp van echografie, werd gerelateerd aan die op de C.T.scan. De frontaal
gemeten echo's bleken vaak multipel en daardoor onbetrouwbaar. Daarom wer-
den alleen de temporaal en centraal gemeten echo's in het onderzoek betrok-
ken. Een onderzoek werd slechts dan in categorie 3 ondergebracht, indien het
woord tumor of bloeding in de conclusie was vermeld als enige of als eerste
differentiaal diagnostische mogelijkheid. Voor categorie 4 was een correcte his-
tologische diagnose vereist. Bij de gliomen werd oorspronkelijk veelal geen
uitspraak gedaan betreffende de graad van maligniteit en het type glioom,
zodat de gliomen als één groep werden beschouwd. Bij de extra-axiale infraten-
toriële tumoren werd de diagnose brughoek tumor beschouwd als correct, wan-
neer er een neurilemmoom of een meningeoom aanwezig was.
Data en bevindingen van operatie en neuropathologisch onderzoek. De localisa-
tie, de grootte en de consistentie van het bij operatie gevonden proces werden
genoteerd. Bij bloedingen werd gelet op de aanwezigheid van stolsels en de
hoeveelheid en de kleur van het haematoomvocht. Uit het operatie en neuro-
pathologisch verslag werden gegevens verzameld betreffende de vaatrijkdom en
het aanwezig zijn van cysten, necrose, bloed, kalk en andere bestanddelen, die
de dichtheid op de C.T.scan zouden kunnen beïnvloeden. Besloten werd met
de uiteindelijke neuropathologische diagnose.

* Voor het isotopen onderzoek werd de term isotopen scan gekozen ter onderscheiding van de
C.T.scan, waarbij geen isotopen gebruikt worden.



Hoofdstuk 3

Supratentoriële meningeomen

1. Materiaal

In dit hoofdstuk zullen 28 supratentoriële meningeomen worden beschreven, die
alle neuropathologisch geverifieerd werden binnen één maand nadat de C.T.scan
was verricht. Elders komen nog 2 suprasellaire, 2 infratentoriële en 3 niet histolo-
gisch bevestigde meningeomen aan de orde. Op een totaal aantal van 132 tumoren
waren er derhalve 35 meningeomen (27%). De 28 meningeomen waren als volgt
gelocaliseerd: parasagittaal 15, sfenoïdaal 7, convexiteit 3, olfactorius groeve 2 en
parasellair 1. In 3 gevallen betrof het een recidief meningeoom.

2 Resultaten

21. A speet opCT. scan

21.1. Aspect tumor. Tabel 1 en 2

Tabel 1. Dichtheid van 28 meningeomen.*

Type mcningcoom

lindotlicliomateus

Gemengd

libroblastisch

Angioblastisch

Aantal

15

3

8

2

Zonder contrast

++

2

1

1

+

6

3

7

=

4

1

2

-

3

Met contrast

10

3

7

2

+ =

i 
i 

i 
i

•r, 
1 

- 
1

-

3

Hen aantal meningeomen werd ín meerdere categorieën ondergebracht.

Het merendeel van de meningeomen vertoonde een uniform, vrij karakteristiek
beeld op de C.T.scan. De vorm van de tumor was meestal rond, soms gelobd en
zelden meer of minder onregelmatig. Een duidelijk meningeoom en plaque was in



de serie niet aanwezig. De diameter varieerde van 2 tot 6,5 cm. Achttien van de 28
meningeomen toonden een homogeen verhoogde dichtheid, die sterk verhoogd was
bij 2 meningeomen met een overmaat aan psammoomlichaampjes (fig. 3a) en licht
tot matig verhoogd met vaak een wat gespikkeld aspect (fig. la) bij de resterende
16. In totaal bevatten 4 meningeomen calcificaties. Bij 7 meningeomen was de
dichtheid gelijk aan het omgevende hersenweefsel; 4 hiervan konden toch worden
geïdentificeerd op grond van hun ruimte-innemend effect (fig. 2a), doch bij 3 was
de C.T.scan zonder contrast geheel normaal. De 3 overige meningeomen lieten een
niet homogene, licht tot matig verlaagde dichtheid zien (fig. 4a, 5a). Gelet op de
verschillen tussen de histologische typen, bleken 7 van de 15 endothelioinateuze en
beide angioblastische meningeomen een dichtheid gelijk aan of lager dan hersen-
weefsel te bezitten, terwijl van de 8 fíbroblastische en 3 gemengde meningeomen er
slechts één isodens was. De meeste meningeomen konden goed van het omgevende
hersenweefsel worden afgescheiden, hetzij door de vrij scherp begrensde dichtheids-
verhoging, hetzij door een contrasterende zone van verlaagde dichtheid, veroorzaakt
door oedeem.

Tabel 2. Effect van contrast toediening bij 28 meningeomen.

Type meningeoom Aantal Type van dichtheidstoename Mate van dichtheidstoename

Annulair Nodulair Gemengd Geen Licht Matig Sterk

Endotheliomateus 15

Gemengd 3

Fibroblastisch 8

Angioblastisch 2

12

3

8

2

5 5 5

1 2

- 5 3

2

Na toediening van contrast, lieten 22 meningeomen een sterk verhoogde en 3
een matig verhoogde dichtheid zien. De dichtheid was zeer homogeen, zij het in
sommige gevallen met een nog enigszins gespikkeld aspect en de begrenzing was zeer
scherp. Hierdoor konden localisatie, vorm en grootte van de tumor exact worden
bepaald (fig. lb, 2b, 3b). De 25 laesies met verhoogde dichtheid behoorden alle tot
het nodulaire type. De 3 meningeomen met verlaagde dichtheid, behielden deze ook
grotendeels na contrast (fig. 4b, 5b); twee hiervan bezaten een vage, onregelmatige
begrenzing, zodat het tumorweefsel moeilijk te differentiëren was van het omge-
vende oedeem (fig. 5). Bij neuropathologisch onderzoek bleken deze 3 meningeo-
men van het endotheliomateuze type. Zij bevatten alle meer of minder lipophagen,
terwijl andere oorzaken voor een verlaagde dichtheid als necrose of cystevorming
ontbraken. Het beeld van deze meningeomen week derhalve in verschillende opzich-
ten af van dat der overige.
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Uit tabel 2 blijkt dat er 5 maal een lichte dichtheidstoename was. Dit betrof de
3 meningeomen met verlaagde en de 2 met sterk verhoogde dichtheid zowel voor als
na contrast. Op het arteriogram waren deze slecht gevasculariseerd. Elf maal was de
dichtheidstoename matig. Dit waren o.a. de gevallen, die reeds vóór contrast een vrij
duidelijk verhoogde dichtheid hadden. Twaalf maal was er een sterke dichtheidstoe-
name. In deze klasse vielen de meest vaatrijke tumoren, waaronder beide angioblas-
tische meningeomen. Op de relatie tussen vaatrijkdom en dichtheidstoename met
contrast wordt nader ingegaan in hoofdstuk 12.

2.1.2. Ruimte-innemende verschijnselen. Tabel 3
Tabel 3. Ruimte-innemende verschijnselen bij 28 meningeomen.

Aantal

Verplaatsing middenstructuren

- aantal

- septum pellucidum (gem.)

- corpus pineale (gem.)

Ventrikel compressie

- ipsilateraal

- contialateraal

Ventrikel dilatatie

- ipsilateraal

- contialateiaal

Oedeem

- graad 0

- graad I

- graad II

- graad III

Diameter tumor

2 - 3,5 cm

8

2
2 mm

1 mm

3

2

1
1

4
2
-
2

3,5 - 5 cm

13

10

5 mm

4 mm

9

3

2

4

4
1
3

5

5 - 6,5 cm

7

6

7 mm
4 mm

6

3

-

-

1

3

-

3

Verplaatsing van middenstructuren en deformatie van het ventrikelsysteem werden
vooral bepaald door de grootte en de localisatie van de tumor. Verplaatsing van
middenstructuren, variërend van 3,3 tot 20 mm, was aanwezig bij 18 van de 28
meningeomen. Uit tabel 3 blijkt dat er een duidelijke relatie bestond tussen de
diameter van de tumor en de mate van verplaatsing. Bij de meningeomen kwam,
evenals bij de meeste ruimte-innemende proceisen, naar voren dat het septum pellu-
cidum meer verplaatst was dan het corpus pineale, ook bij tumoren die pariëto-tem-
poro-occipitaal waren gelocaliseerd. Achttien meningeomen veroorzaakten een ipsi-
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laterale ventrikel compressie, 8 maal gepaard gaande met een partiële compressie
van de contralaterale ventrikel. Bij 2 patiënten bestond er een contralaterale ven-
trikel dilatatie en 3 maal was er een symmetrische verwijding van het ventrikel-
systeem. In tabel 3 is te zien dat de grootste tumoren het meest frequent ventrikel
compressie vertoonden, terwijl ventrikel difatatie hierbij niet voorkwam.

De mate van oedeem kon het nauwkeurigst worden bepaald op de C.T.scan met
contrast, omdat de meningeomen hierop zichtbaar zijn als scherp begrensde laesies
van verhoogde dichtheid. Negen meningeomen gingen gepaard met oedeem graad 0
(fig. 3), 6 met oedeem graad I (fig. 1), 3 met oedeem graad II (fig. 2) en 10 met
oedeem graad HI (fig. 5). Het oedeem was hoofdzakelijk, zij het niet uitsluitend,
gelocaliseerd in de witte stof, waarbij regelmatig de typische vingervorm werd waar-
genomen. Localisatie en grootte van de tumor ieken geen duidelijk verband te
vertonen met de hoeveelheid oedeem. Wel werd gevonden dat de vaatrijke menin-
geomen overwegend oedeem graad (I of III hadden, terwijl de vaatarme tumoren
vooral oedeem graad 0 of I toonden.

2.2. CT. vergeleken met conventionele onderzoekme.J/oden. Tabel4

2.2.1. Klinische diagnose

De meest frequente beginsymptomen bij patiënten met een meningeoom waren
hoofdpijn (10), epilepsie (7) en psychische stoornissen (6). Het tijdsinterval tussen
het eerste symptoom en de datum van opname varieerde van één dag tot ongeveer
10 jaar en bedroeg gemiddeld 18 maanden. De neurologische verschijnselen bij op-
name waren in volgorde van frequentie: hemiparese (15), afasie (8), psychische
stoornissen (7), papiloedeem (5) en bewijstzijnsstoornissen (3). Op basis van deze
symptomen bestond verdenking op een laesie in de aangedane hemisfeer bij 22 pa-
tiënten (79%). Bij 6 patiënten waren er geen lateraliserende verschijnselen. Bij
18 patiënten (64%) luidde de voorlopige klinische diagnose tumor en bij de reste-
rende 10 focale epilepsie of ischaemia cerebri.

2.2.2. Computertomografie

Op de C.T.scan werden 26 meningeomen (93%) herkend als een tumor en 23 maal
(82%) werd deze tumor correct gediagnostiseerd als een meningeoom. Opvallend
was dat bij alle patiënten door de radioloog een uitspraak werd gedaan over de
vermoedelijke aard van de tumor en dat deze conclusie met een vrij grote mate van
zekerheid werd geformuleerd. Uit tabel 5 blijkt dat deze zekerheid niet altijd ge-
wettigd was.

2.23. A rteriografic en isotopen sec •

Bij de meningeomen waren de resultaten van arteriografie vrijwel gelijkwaardig aan
die van C.T. Bij alle patiënten werd op de plaats van de tumor een afwijking gezien,
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Tabel 4. Vergelijking CT. met conventionele onderzoekmethoden bij 28 meningeomen

Klinische diagnose

Computer tomografie

Arteriografie

Isotopen scan

I:I:G

licho

Diagnose laesic

Aantal

22

26

28

16

20

19

Percentage

79

93

100

100

71

73

Diagnose tumor

Aantal

18

26

27

14

10
_.

Percentage

64

93

96

88

36
_

Diagnose meningcoom

Aantal

6

23

22

5

2
„

Percentage

21

82

79
31

7
_

Aa

28

28

28

16

28

26

Aantal ondenoekingcn

iff



die alleen in het geval van een parasellair meningeoom niet als een tumor werd
geïnterpreteerd. Vijf maal luidde de conclusie van het arteriografiscli onderzoek
'avasculair ruimte-innemend proces', zonder vermelding van de mogelijke aard hier-
van. Hierbij dient aangetekend te worden, dat de arleriogrammen in verschillende
klinieken met uiteenlopende technieken werden vervaardigd, waardoor niet bij alle
patiënten een adequate vulling van de artéria carotis externa werd verkregen. Recti-
lineaire isotopen scanning met technetium werd bij 16 patiënten verricht en was in
alle gevallen positief. Meestal werd geen uitspraak gedasr over de aard van de
aandoening, zodat aan het percentage waarin de diagnose meningeoom werd ge-
steld, weinig waarde kon worden toegekend.

2.2.4. E.E.C. en Echo

Focale of diffuse stoornissen in de aangedane hemisfeer waren aanwezig bij 20 pa-
tiënten (71%). Slechts bij 10 patiënten (36%) werd een ruimte-innemend proces
aanwezig geacht en bij 2 hiervan werd in het EEG verslag melding gemaakt van een
meningeoom.
De positie van de middenstructuren op het echogram kwam in 73% overeen met die
op de C.T.scan. Laatstgenoemde gaf bij 18 patiënten een verplaatsing van de mid-
denstructuren te zien, die 11 maal ook met de echo werd gevonden. Dit betrof
vooral patiënten met een verschuiving van 5 mm of meer op de C.T-scan, terwijl bij
een verschuiving van 3,3-5 mm veelal mediane echo's werden gevonden.

2.3. Vals negatieve, vals positieve en incorrecte C T.dïagfiosen. Tabel 5

Bij 23 patiënten waren de oorspronkelijke CT.diagnose en de herbeoordeling geheel
in overeenstemming met de uiteindelijke diagnose.

Twee patiënten, beide met focale epileptische aanvallen die ten onrechte geïnter-
preteerd waren als transient iscliaemic attacks, hadden een vals negatieve C.T.scan.
Bij één van hen werden vanwege het veronderstelde vasculaire lijden geen opnamen
met contrast gemaakt. Daar het een laesie betrof met een dichtheid gelijk aan hersen-
weefsel en er geen ruimte-innemende verschijnselen aanwezig waren, werd de tumor
gemist. Op een herhaalde C.T.scan was het meningeoom na toediening van con-
trast te zien als een licht tot matig verhoogde dichtheid rechts hoog pariëtaal
parasagittaal (fig. 6). De tweede patiënt had eveneens een hoog pariëtaal menin-
geoom, gelegen tegen de tabula interna aan de convexiteit. Bij het eerste C.T.onder-
zoek waren onvoldoende sneden van het hoog pariëtale gebied gemaakt en kon ook
bij herbeoordeling de tumor niet worden geïdentificeerd; wel werd een lichte ver-
plaatsing van de middenstructuren opgemerkt. Nadat de tumor door middel van
arteriografie was aangetoond werd een C.T.scan herhaald, waarop nu wel de tumor
zichtbaar was, zij het met moeite en alleen na contrast (fig. 7). De op deze plaats
dikke pariëtale schedel met zijn hoge dichtheid maskeerde de tumor voor een
belangrijk deel.

Bij één patiënt was de CT.diagnose vals positief. De veronderstelde aanwezig-
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Tabel 5. Diagnostische fouten met C.T. bij meningeomen

Oorspronkelijke C.T. diagnose Aantal Hcrbeoordclings C.T. diagnose Aantal Uiteindelijke diagnose Aantal

Correct

- meningcoom 23

Vals negatief

- normaal 2

Vals positief

- tentorium meningeoom 1

Incorrect

- hoog gegradeerd astrocytoom 1

- laag gegradeerd astrocytoom 2

- meningcoom 4

meningeoom 23

normaal 1

verplaatsing middenstructuren 1

normaal 1

laag gegradeerd astrocytoom 1

laag gegradeerd astrocytoom 2

hoog gegradeerd glioom 2

laag gegradeerd oligodendroglioom 1

meningeoom 1

meningeoom

parasagittaal meningeoom

convexiteitsmeningeoom

vertebro-basilairc insufficientie

convexiteits meningcoom

parasagittaal meningeoom

olfactorius meningcoom

astrocytoom graad IV

ependymoom graad III

astrocytoom graad I!

oligodendroglioom graad IV
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lieid van een tentorium meningeoom kon door overig neuroradiologisch onderzoek
met voldoende zekerheid worden uitgesloten en de ontslagdiagnose luidde vertc-
bro-basilaire insufficiëntie. Er was hier kennelijk sprake van gebrek aan ervaring
gedurende de beginperiode, daar bij herbeoordeling de afwijking gemakkelijk her-
kend werd als een bewegingsartefact.

Uit tabel 5 blijkt dat de oorspronkelijke C.T.diagnose 7 maal incorrect was. De 3
reeds vermelde meningeomen met zowel zonder als met contrast een verlaagde
dichtheid, werden oorspronkelijk en bij herbeoordeling beschouwd als laaggegra-
deerde astrocytomen. Bij één hiervan, een ronde, scherp begrensde, aan de convexi-
teit gelocaliseerde laesie (fig. 4), had men nog aan een meningeoom kunnen denken,
doch de beide andere bezaten geen der typische eigenschappen van het menin-
geoom. Na contrast bevatten zij enige kleine, onregelmatig verspreide gebiedjes van
verhoogde dichtheid, gelegen in een onscherp begrensde laesie van niet homogene,
licht tot matig verlaagde dichtheid (fig. S).

Vier gliomen werden aanvankelijk beoordeeld als meningeomen. Twee hiervan,
een astrocytoom graad IV en een ependymoom graad III, vertoonden met contrast
een homogene, sterk verhoogde dichtheid van het nodulaire type (fig. 8a, 8b). De
begrenzing was echter plaatselijk zeer onregelmatig. Er waren enige grillige tumor-
uitlopers en centraal werden enkele kleine dichtheidsverlagingen gezien, zodat bij
herbeoordeling een correcte diagnose werd verkregen. Een astrocytoom graad II,
grotendeels bestaande uit een grillig gevormde kalkmassa (fig. 8c), werd herbeoor-
deeld als een laaggegradeerd oligodendroglioom en een oligodendroglioom graad IV
zonder calcificaties paste zowel wat de localisatie als wat het aspect betreft, het
beste in de groep der meningeomen (fig. 8d).

De herbeoordeling bracht geen verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke
C.T.diagnose. Beide waren correct in 82%.

3. Discussie

3.1. Aspect op C T.scan

Wiggli et al. (1976) vermeldden dat bij een groep van 34 meningeomen 61% hyper-
dens was, 33% isodens en 67< hypodens. In ons materiaal werden met percentages
van respectievelijk 64, 25 en 11 overeenkomstige verhoudingen gevonden.

Achttien van onze 28 meningeomen presenteerden zich als homogene, ronde,
goed omschreven laesies van verhoogde dichtheid. Van de 10 meningeomen met een
dichtheid gelijk aan of lager dan hersenweefsel waren er 9 van het endothelioma-
teuze of angioblastische type. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat endothe-
liomateuze en angioblastische meningeomen een geringer aantal reticuline en col-
lagene vezels en een grotere hoeveelheid extiacellulair vocht bezitten dan fibro-
ma teuze en gemengde meningeomen. Bovendien bevatten de laatste meer kalk-
houdende psammoomlichaampjes. In het individuele geval zijn deze verschillen ech-
ter te gering en te inconstant om een onderscheid tussen de 4 histologische typen
mogelijk te maken. Ons materiaal bevatte 3 meningeomen met een verlaagde dicht-
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heid, hetgeen volgens mededelingen in de literatuur (New et al., 1975, Wiggli et al.,
1976 en Claveria et al., 1976) wordt veroorzaakt door necrose of cystevorming. Als
derde factor kan hierbij worden gevoegd de aanwezigheid van lipophagen, die bij 2
van deze meningeomen in overvloedige mate aanwezig waren.

Wiggli et al. (1976) vonden een dichtheidstoename met contrast bij 89% der
meningeomen, terwijl deze afwezig of zeer gering was in 11%. Steinhoff et al.
(1976) en Claveria et al. (1976) vermeldden een reactie op contrast bij 100% der
meningeomen. Met uitzondering van de 3 met een verlaagde dichtheid, vertoonden
in onze serie alle meningeomen na contrast het nodulaire type. Echter ook het
voorkomen van een annulair of gemengd type is beschreven (Wiggli et al., 1976,
Steinhoff et al., 1976). Derhalve beschouwen Wiggli et al. (1976) het beeld van het
meningeoom op de C.T.scan als niet specifiek. Ons inziens behoren de menin-
geomen, ondanks het ontbreken van pathognomonische CT.afwijkingen, toch tot
de gemakkelijkst herkenbare tumoren.

Bij 24 van de 28 patiënten (86%) was er op de C.T.scan verplaatsing of defor-
matie van het ventrikelsysteem aanwezig. Ipsilaterale ventrikel compressie werd
gezien in 64%, contralaterale ventrikel dilatatie slechts in 7%. Bij het subduraal
haematoom waren deze percentages respectievelijk 100% en 67%. Naast het grotere
volume van een subduraal haematoom, is mogelijkerwijze het (sub)acute ontstaan
de oorzaak voor de grotere mate van ventrikel deformatie.

In hun serie van 71 meningeomen (inclusief achterste schedelgroeve en sella
gebied) vonden Claveria et al. (1976) slechts 8 maal uitgebreid oedeem en 40 maal
gering perifocaal oedeem. In ons materiaal was echter in bijna 50% een aanzienlijke
hoeveelheid oedeem (graad II-III) aanwezig, dat zich soms in de gehele ipsilaterale
hemisfeer uitbreidde. New et al. (1975) hadden eenzelfde ervaring. Wiggli et al.
(1976) die oedeem zagen bij 62% der meningeomen, meldden dat bij operatie de
zone van lage dichtheid bij 3 patiënten berustte op een extracapsulaire cyste en bij
1 patiënt op een ischaemie. Sigel et al. (1976) gaven aan dat de zone van verlaagde
dichtheid het gevolg kan zijn van een verwijde arachnoïdeale ruimte, veroorzaakt
door hersenatrofïe of door een locale afvloedbelemmering van liquor. Naar onze
mening wordt echter toch in het merendeel der gevallen het gebied van verlaagde
dichtheid veroorzaakt door oedeem. In dit verband is het interessant te vermelden
dat bij de vaatrijke tumoren het meeste oedeem voorkwam.

3.2. Diagnostische betrouwbaarheid

Ambrose et al. (1975) meldden dat de C.T.scan bewijzend was voor een tumor bij
56 van 58 supratentoriële meningeomen (96%). In een groep van 71 supra- en
infratentoriële meningeomen werd door Claveria et al. (1976) een tumor gediag-
nostiseerd in 96% en een meningeoom in 77%. Bij 50 meningeomen beschreven
door Büll et al. (1976) waren deze getallen respectievelijk 100% en 86% en in ons
eigen materiaal 93% en 82%. De 2 vals negatieve CLscans betroffen hoog pariëtaal
gelocaliseerde meningeomen, waarvan in beide gevallen adequate opnamen met
contrast ontbraken. Nadat deze in tweede instantie wel waren vervaardigd, bleek
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een enigszins en plaque groeiend, pa riet aal convexitcitsmeningeoom toch nog zeer
moeilijk te identificeren. Door Paxton en Ambrose (1974) werd reeds gewezen op
het feit dat deze kleine tumoren met een verhoogde dichtheid, door de maskerende
werking van de dikke schedel ter plaatse, gemakkelijk worden gemist.

Vals positieve C.T.diagnosen blijken in het algemeen bij tumoren zelden voor te
komen. Ambrose et al. (1975) vermeldden er 3 in een serie van 366 intracraniële
tumoren. Onze enige vals positieve beoordeling berustte op onervarenheid in de
beginperiode.

Samenvattend kan worden gezegd dat bij meningeomen met C.T. de aanwezig-
heid van een tumor kan worden aangetoond of uitgesloten in 95 tot 100% en
hoewel de meningeomen naar verhouding vrij karakteristieke afwijkingen vertonen,
zal slechts in 80 tot 90% met C.T. de diagnose meningeoom kunnen worden gesteld.

Naast C.T. zijn isotopen scanning en arteriografïe het meest betrouwbaar bij de
diagnostiek van meningeomen. Volgens de recente literatuur kan met de isotopen
scan in 90% (Claveria et al., 1976) tot 97% (Rasmussen et al., 1970) een tumor
worden aangetoond. Wanneer de isotopen scan wordt gecombineerd met een sche-
delfoto, EEG en Echo dan benadert de detectiegraad de 100%. Met arteriografïe
verkregen Claveria et al. (1976) in een groep van 45 meningeomen de volgende
resultaten: diagnose van een tumor in 93% en diagnose van een meningeoom in
73%. Ook deze percentages komen overeen met onze bevindingen (tabel 4). Als
screening methode hebben isotopen scan en C.T. vrijwel dezelfde betrouwbaarheid;
in het herkennen van een laesie als meningeoom doet arteriografïe niet onder voor
C.T. Het voordeel van C.T. is gelegen in het feit, dat het de mogelijkheden van
zowel de niet invasieve als de invasieve methoden in zich verenigt.

3.3. Differentiaal diagnose

Sutton en Claveria (1977) meldden dat van 120 C.T.scans waarop de diagnose
meningeoom was gesteld, 100 maal een meningeoom aanwezig bleek te zijn en
20 maal een andere tumor. Hieronder waren 9 metastasen, 4 gliomen, 3 hypofyse
adenomen, 2 angiomen, 1 lymfosarcoom en 1 craniopharyngeoom.

In ons materiaal werden 4 hooggegradeerde gliomen van het nodulaire type op
de C.T.scan gediagnostiseerd als een meningeoom. De noduli van gliomen zijn ech-
ter vrijwel altijd onregelmatiger begrensd en de dichtheid is meestal wat minder
sterk verhoogd en minder homogeen dan bij meningeomen. Bovendien vertoont het
merendeel der gliomen zonder contrast een grillige dichtheidsverlaging. Moeilijk kan
differentiatie zijn van sarcomen van het nodulaire type, omdat deze meestal een
goed omschreven ronde vorm hebben (Steinhoff et al., 1976). Metastasen hebben
zonder contrast vaak reeds een verhoogde dichtheid en de meeste vertonen een
duidelijke reactie op contrast, waarbij het nodulaire type domineert (Claveria et al.,
1977). Indien een dergelijke metastase dan tevens rond en scherp begrensd is en
gelocaliseerd aan de oppervlakte of parasagittaal, dan kan differentiatie van een
meningeoom zeer lastig zijn (fig. 20a, b).

Ons materiaal leert dat men ook verdacht moet zijn op meningeomen met een
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verlaagde dichtheid die weinig reactie op contrast vertonen. Een incorrecte diag-
nose, bijvoorbeeld laag gegradeerd glioom, zal in deze gevallen vaak niet te vermij-
den zijn.

Een gecalciflceerd meningeoom zonder zichtbare veranderingen na contrast kan
in uitzonderingsgevallen worden aangezien voor een vers intracerebraal haematoom.
Een groot aneurysma of een arterioveneuze malformatie zonder de typische worm-
vormige bloedvaten heeft soms het aspect van een vaat rijk meningeoom. Bij intra-
ventriculaire tumoren van het nodulaire type moet men, behalve aan een menin-
geoom, denken aan een ependymoom of een papilloom (Sutton en Clavcria, 1977).

De differentiatie van suprasellaire en infratentoriële meningeomen wordt behan-
deld in de desbetreffende hoofdstukken.
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Fig. la. zonder contrast fig. lb. met contrast

Ken 26-jarigc vrouw met krachtsvcrlies van linker arm en been sedert een jaar.
Neurologisch onderzoek: hemiparesc links.
Schedelfoto: geen afwijkingen.
E.E.G.: laesie rechts fronto-temporaal.
Echo: verplaatsing van 5 mm naar links.
Arteriografïc: matig gcvasculariscerd, parasagittaal meningcoom.
Fig. la: ronde, goed omschreven laesie van licht verhoogde dichtheid in het rechter parasagit-
tale, fronto-pariëtalc gebied.
Fig. lb: ronde, scherp begrensde, sterk verhoogde homogene dichtheid; oedeem graad I.
CT.diagnose: meningcoom.
Histologie: fibroblastisch meningcoom.
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Pig. 2a. zonder contrast tig. 2b. met contrast

Ben 44-jarige vrouw met hoofdpijn sinds 3 maanden.
Neurologisch onderzoek: dubbelzijdig papilocdeem.
Schcdclfoto: tekenen van chronisch verhoogde intracraniële druk.
E. E.G.: niet destructief ruimte-innemend proces links frontaal.
ücho: verplaatsing van 6 mm naar rechts.
Artcriografle: zeer vaatrijk, parasagittaal meningeoom.
Fig. 2a: isodense laesie links frontaal, herkenbaar door oedeem (graad II) en ventrikel distorsie.
Fig. 2b: ronde, scherp begrensde laesie van homogene, sterk verhoogde dichtheid links frontaal,
parasagittaai.
CT.diagnosc: meningcoom.
Histologie: angioblastisch meningeoom.
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Fig. 3a. zonder contrast fig. 3b. met contrast

Een 57-jarige vrouw met sedert een jaar toenemende geheugen- en inprentingsstoornissen, des-
oriëntatie en initiatief verlies.
Neurologisch onderzoek: frontaal syndroom.
Schcdclfoto: calcificatics rechts frontaal.
E.E.G.: licht diffuus gestoord.
Echo: mediaan.
Artcriografie: vaatarm, bifrontaal meningeoom.
Fig. 3a: gelobde, zeer scherp begrensde lacsie van homogene, sterk verhoogde dichtheid, fron-
taal rechts meer dan links; verplaatsing van 5 mm naar links.
Fig. 3b: lichte toename van dichtheid, vooral links; geen oedcem.
CT.diagnosc: meningcoom.
Histologie: endotheliomateus meningeoom.
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Fig. 4a. zonder contrast fig. 4b. met contrast

Ken 61-jarige vrouw met sinds 6 weken spraakstoornissen en zwakte van de rechter gelaats-
spieren.
Neurologisch onderzoek: lichte afasie en facialis parese rechts.
Schcdelfoto: geen afwijkingen.
''.E.G.: weinig destructief ruimte-innemend proces links fronto-parië'to-temporaaL
Kcho: mcdiaan.
Isotopen scan en artcriografic: vaatlege tumor links paricto-temporaal.
I ig. 4a: ronde, glad begrensde lacsie van nict-homogene, matig verlaagde dichtheid, links boven
het insula gebied.
Fig. 4b: enige kleine, onregelmatige gebieden van verhoogde dichtheid in een overigens onveran-
derde laesic van verlaagde dichtheid; compressie van beide zijventrikcls, oedeem graad II.
Oorspronkelijke CT.diagnosc: hooggegradcerd glioom.
Herbcoordcling: laaggegradecrd gtioom.
Histologie: cndothcliomateus meningeoom.
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Fig. 5a. zonder contrast fig. Sb. met contrast

Een 24-jarige vrouw met hoofdpijn en misselijkheid sinds 6 maanden en later visusstooinissen.
Neurologisch onderzoek: bdz. papiloedeem en ecn visus van 5/10.
Schedelfoto: tekenen van chronisch verhoogde intracraniële druk.
K.E.G.: laesie diep links fronto-temporaal.
Echo: verplaatsing van 3 mm naar rechts.
Arteriografic: vaatrijk parasagittaal meningcoom.
Fig. Sa: links fronto-parictale laesie van niet-liomogenc, licht tot matig verlaagde dichtheid met
zeer vage begrenzing; oedecm graad III.
Fig. 5b: enige streep- en puntvormige dichtheidsverhogingen in een gebied van verlaagde di-ht-
hcid; verplaatsing van 7 mm naar links, compressie van beide zijventrikels.
CT.diagnose: laaggegradecrd astrocytoom.
Histologie: cndothcliomatcus meningeoom.
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Fig. 6. met contrast

lien 46-jarigc man die een aantal malen een circa 10 minuten durende periode van linkszijdige
gevoelsstoornissen doormaakte, voorafgegaan door hartkloppingen.
Neurologisch onderzoek: discrete hemiparesc links.
Schedclfoto, L.E.G., Echo, CT.scan zonder contrast en aortografïc: geen afwijkingen.
Voorlopige diagnose: transient ischaemic attacks.
Tijdens opname bleken aanvallen van focaal epileptische aard.
Isotopen scan en arteriografie: matig gcvascularisecrd parasagittaal meningcoom.
Herhaalde CT.scan zonder contrast: geen afwijkingen.
Fig. 6: ronde, vrij vaag begrensde laesie van niet-homogene, licht tot matig verhoogde dichtheid
rechts hoog parictaal, parasagittaal.
Oorspronkelijke C.T.diagnosc: vals negatief.
Histologie: endothcliomateus meningcoom.
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Fig. 7. met contrast

Ixn 66-jarige man met sedert 2 maanden korte perioden van zwakte van de linker arm.
Neurologisch onderzoek: geen afwijkingen.
Schedelfoto, E.E.G., Echo, CT.scan zonder en met contrast en aortografie: geen afwijkingen.
Voorlopige diagnose: transient ischaemic attacks.
Tijdens opname trekkingen van de linker buikwand.
Arteriografïe: goed gcvasculariscerd convexiteitsmeningeoom.
Herhaalde CT.scan zonder contrast: alleen lichte verplaatsing.
Fig. 7: kleine Iaesie van sterk verhoogde dichtheid reehts pariètaal tegen tabula interna; geen
oedecm.
Oorspronkelijke C.T.diagnosc: vals negatief.
Histologie: cndothcliomatcus meningcoom.

26



Fig. 8a.
Oorspronkelijke GT.diagnose: meningeoom.
Hcrbcoordeling: hooggegradeerd glioom.
Uiteindelijke diagnose: astrocytoom graad IV.

Hg. 8b.
Oorspronkelijke C.T.diagnosc: meningeoom.
Hcrbeoordeling: hooggegradeerd glioom.
Uiteindelijke diagnose: cpendymoom graad 111.

Rg. 8c. Rg. 8d.
Oorspronkelijke C.T.diagnosc: meningcoom. Oorspronkelijke C.T.diagnosc: meningeoom.
Herbcoordeling: laaggcgradcerd oligodcndroglioom. Hcrbeoordeling: meningcoom.
Uiteindelijke diagnose: astrocytoom graad II. Uiteindelijke diagnose: oligodendroglioom

graad IV.

l-'ig. 8. Vier lacsics van het nodulairc type op C.T.scan met contrast.

27



Hoofdstuk 4

Supratcntoriele gliomen

1. Materiaal

Het materiaal omvatte 51 patiënten met een histologisch geverifieerd supratento-
riëel glioom. Het neuropathologisch onderzoek werd in het merendeel der gevallen
verricht binnen één maand na de laatste C.T.scan. Bij enige niet geopereerde patiën-
ten, bij wie obductie werd verricht, was dit interval groter. Tot de gliomen werden
gerekend astrocytomen, oligodendrogliomen en epeiidymomen, waarvan de serie er
respectievelijk 43, 6 en 2 bevatte. De gliomen werden ingedeeld in graad 1 tot en
met IV volgens de criteria van Kernohan, waarbij gliomen graad I en II laaggegra-
deerde gliomen zullen worden genoemd en gliomen graad [II en IVliooggegradeerde.
Vanwege de geringe aantallen werden de gliomen graad I en II tezamen genomen (N =
11), gliomen graad III (N = 18) en gliomen graad IV (N = 22) werden ieder als
aparte groep beschouwd. In hoofdstuk 7 worden nog 6 niet histologisch bevestigde
gliomen besproken en in hoofdstuk 8 nog 3 infratentoriële gliomen. Op een totaal
aantal van 132 tumoren waren er derhalve 60 gliomen (45%). Volgens een aantal
auteurs (Tchang et al. 1977, Grumme et al. 1976) is het mogelijk om op grond van
het beeld op de C.T.scan de graad van maligniteit met redelijke zekerheid te voor-
spellen. Dit werd ook ín ons materiaal nagegaan.

2. Resultaten

2.1. Aspect op C. T. scan

2.1.1. Aspect tumor. Tabel 6 en 7

2.1.1.1. Gliomen graad IV

Bij 19 var. de 22 patiënten bestond het grootste deel van de tumor uit een niet
homogene, licht tot matig verlaagde dichtheid (fig. 9a, 10a). Van deze 19 gliomen
vertoonden 11 tevens isodense en 4 hyperdense gebieden. Deze waren onregelmatig,
wisselend van grootte en meestal aan de periferie van de tumor gelegen. Soms werd
reeds zonder contrast een vage ringstructuur gezien. Bij 3 patiënten was er een glad
begrensde, sterke dichtheidsverlaging, wijzend op de aanwezigheid van een cyste.
Slechts 3 tumoren toonden uitsluitend een dichtheid gelijk aan of hoger dan hersen-
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Tabel 6. Dichtheid van S1

Type glioom

Glioom graad IV

Glioom graad III

Glioom graad 1 +II

Aantal

22

18

11

gliomen.*

Zonder contrast

+ + +

6

4

1

=

12

6

5

-

19

16

10

—

3

7

Met contrast

7

1

1

•

20

13

2

=

6

4

4

-

12

12

9

—

3

5

* De meeste gliomen werden in meerdere categorieën ondergebracht.

weefsel (fig. 1 la). Grootte, vorm en uitbreiding van de tumor waren op de C.T.scan
zonder contrast vaak moeilijk te bepalen, omdat de tumorgedeelten met een ver-
laagde dichtheid nauwelijks te differentiëren waren van oedeem. De perifeer geloca-
liseerde iso- en hyperdense tumorgedeelten maakten afgrenzing van oedeem echter
beter mogelijk, met name bij aanwezigheid van een ringstructuur (fig. 9a). Laesies
van het nodulaire of gemengde type bleken zonder contrast veelal zeer grillig,
amoeboid van vorm.

Tabel 7. Effect van contrast toediening bij SI gliomen.

Type glioom Aantal Type van dichtheidstoename Mate van dichtheidstoename

Annulaii

10
6
1

Nodulair

6
3
1

Gemengd

5
5
0

Geen

1

4
9

l icht

2
4
1

Matig

12

8
1

Sterk

7
2
—

Glioom graad IV 22

Glioom graad III 18

Glioom graad I + II 11

Op de C.T.scan met contrast werd het heterogene karakter van gliomen eerst
goed duidelijk. In 10 gevallen werd een annulair type gezien, waarbij de ring van
verhoogde dichtheid varieerde van glad begrensd en gelijkmatig van dikte (fig. 9b)
tot zeer onregelmatig en wisselend van kaliber (fig. 10b). Enige malen was er de
typische zegelringvorm. Zes tumoren waren van het nodulaire type; deze vertoon-
den alle een sterk verhoogde dichtheid, waarvan het aspect echter minder homogeen
en de begrenzing minder scherp was dan van meningeomen (fig. l ib ) . Centraal
werden kleine puntvormige dichtheidsverlagingen waargenomen en perifeer onregel-
matig gevormde tumoruitlopers (fig. 8a, 8b). Vijf gliomen waren van het gemengde
type, waarbij grillig gevormde dichtheidsverhogingen veelal het grootste deel van de
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tumor in beslag namen (fig. 13b). Slechts één astrocytoom graad IV, voorname-
lijk bestaande uit een grote cyste, bleef ook met contrast hypodens (fig. 17d). Uit
tabel 7 blijkt dat bij de gliomen graad IV slechts 3 maal geen of een lichte reactie op
contrast werd gevonden. Bij de resterende 19 was deze matig of sterk.

2.1.1.2. Gliomen graad III

Wat betreft de gliomen graad III werd bij 16 van de 18 patiënten een niet homogene,
onregelmatige, licht tot matig verlaagde dichtheid gezien, die meestal het grootste
deel van de tumor in beslag nam (fig. 17c). In 8 van de 16 gevallen werden tevens
iso- en hyperdense tumorgedeelten gevonden, die evenals bij de gliomen graad IV
overwegend aan de periferie van de tumor waren gelocaliseerd. Bij 7 patiënten
bevatte de tumor een ronde, goed afgrensbare cyste. Van de 2 resterende patiënten
was bij 1 de tumor isodens. Hoewel ook oedeem ontbrak, was het bestaan van een
mediaan gelocaliseerde tumor duidelijk op grond van de deformatie van het ven-
trikelsysteem (fig. 12a). De andere tumor vertoonde een niet homogene, licht tot
matig verhoogde dichtheid.

Na toediening van contrast waren er 6 laesies van het annulaire type, 3 van het
nodulaire en 5 van het gemengde type. De annuli en noduli hadden over het alge-
meen een minder sterk verhoogde dichtheid dan die van de gliomen graad IV. Vier
gliomen graad III vertoonden geen reactie op contrast, bij de overige was de dicht-
heidstoename overwegend minder dan bij de gliomen graad IV. Van één der hypo-
dense tumoren werden geen opnamen van de laesie met contrast vervaardigd
(fig.15).

2.1.1.3. Gliomen graad I + II

Op de C.T.scan zonder contrast bestonden 10 van de 11 gliomen uit een grillig
gevormde laesie van niet homogene, licht tot matig verlaagde dichtheid (fig. 17a,
17b), 5 maal gecombineerd met isodense gebieden, die in tegenstelling tot de hoger
gegradeerde gliomen meer onregelmatig verspreid waren. Daarom bleek het vooral
bij de gliomen graad I + II moeilijk om de vorm, grootte en uitbreiding van de laesie
te bepalen. Behoudens een vrijwel geheel gecalcificeerde tumor met een sterk ver-
hoogde homogene dichtheid (fig. 8c), werden geen afwijkingen met verhoogde
dichtheid gezien. Na toediening van contrast trad bij één patient een dichtheids-
toename op van het annulaire type en bij een ander van het nodulaire type; de 9
resterende tumoren vertoonden geen reactie op contrast.

21.1.4. Astrocytomen, oligodendrogliomen, ependymomen

Op de C.T.scan bleken astrocytomen, oligodendrogliomen en ependymomen niet
van elkaar te onderscheiden. Slechts de aanwezigheid van kalk kan voor een oli-
godendroglioom pleiten. Van de 6 oligodendrogliomen bezaten er 3 multipele,
kleine calcificaties, die niet zichtbaar waren op de schedelfoto (fïg.14). Bij de

30



43 astrocytomen werd 2 maal kalk gezien, één maal een grote grillige kalkmassa en
één maal een puntvormige verkalking. Bij enkele astrocytomen was microscopisch
kalk aanwezig, zonder dat dit op de C.T.scan te zien was.

Het C.T.-aspect van protoplasmatische, flbriliaire en anaplastische astrocytomen
vertoonde geen duidelijke verschillen. Eén van de weinige astrocytomen met een
verhoogde dichtheid zonder contrast bleek van het gigantocellulaire type. Bij 14
patiënten met een glioom graad III of IV werd bij de operatie een cyste aangetrof-
fen; bij 10 patiënten was deze cyste tevoren op de C.T.scan gesignaleerd. Tumoren
van het annulaire type met een centrale dichtheidsverlaging bleken vaker grote
necrose haarden te bevatten, al kwamen deze ook voor bij het nodulaire en ge-
mengde type.

De mate en het type van dichtheidstoename op de C.T.scan met contrast bleken
te correleren met de vaatrijkdom van de tumor op het arteriogram. Acht van de 10
tumoren met een nodulaire laesie gingen gepaard met een zeer vaatrijk arteriogram,
terwijl 12 van de 14 tumoren zonder reactie op contrast een vaatarme laesie op het
arteriogram vertoonden. De relatie tussen toename van dichtheid en vaatrijkdom
wordt uitgebreider besproken in hoofdstuk 12.

21.2. Ruimte-innemende verschijnselen Tabel 8

Tabel 8. Ruimte-innemende verschijnselen bij 51 gliomcn.

Aantal

Verplaatsing middenstructuren

- aantal

— septum pellucidum (gem.)

- corpus pineale (gem.)

Ventrikel compressie

- ipsilateiaal

— contialateraal

Ventrikel dilatatie

- ipsilateraal

— contialateraal

Oedeem

- graad 0

- graad I

- graad II

- graad III

Glioom graad IV

22

18
7 mm

4 mm

21
5

1
7

-

S
5

12

Glioom graad III

18

15
6 mm

4 mm

17
3

3
6

4
3
6
5

Glioom graad I + II

11

9
S mm

3 mm

8
1

1

5

1
6
2

2

31

'•%



Bij 83% der gliomen graad III + IV en 82% der gliomen graad I + II werd op de
C.T.scan een verplaatsing van middenstructuren gevonden. De mate van verplaatsing
was echter bij de laaggegradeerde gliomen duidelijk geringer, o.a. omdat deze met
minder oedeem gepaard gingen. Begrijpelijkerwijze werd de verplaatsing vooral be-
paald door de localisatie en de grootte van de tumor, waarbij echter de gemiddelde
verplaatsing van het septu,n pellucidum aanzienlijk groter was dan van het corpus
pineale.

Een gehele of gedeeltelijke compressie van de ipsilaterale zijventrikel was aan-
wezig bij 95% der gliomen graad III + IV en bij 73% der gliomen graad I + II,
waarbij de ventrikel deformatie meer uitgesproken was bij de hoger gegradeerde
tumoren. Compressie van de contralaterale zijventrikel werd in een minderheid der
gevallen gevonden. Dilatatie van de contralaterale zijventrikel werd gezien bij de
gliomen graad I + II in 45% en bij de gliomen graad III + IV in 33%.

De gradering van oedeem was bij de gliomen minder betrouwbaar dan bij de
meningeomen, omdat het oedeem vaak moeilijk te onderscheiden was van tumor-
weefsel met een verlaagde dichtheid. Oedeem werd gezien in 90% der gliomen. De
uitbreiding hiervan was nogal eens grillig en de typische vingervorm werd minder
frequent gezien dan bij metastasen en meningeomen. Geen relatie werd gevonden
tussen de graad van oedeem en de localisatie en de grootte van de tumor. De
hoeveelheid oedeem nam echter duidelijk toe met de graad van maligniteit. De
afwezigheid van oedeem bij 4 gliomen graad III was mede oorzaak van een foutieve
interpretatie (2 maal infarct en 2 maal meningeoom). In de gehele groep van
51 gliomen waren er slechts 3 (6%), waarbij zowel verplaatsing van middenstructu-
ren als deformatie van het ventrikelsysteem ontbrak. Bij 2 hiervan werd wel oedeem
gevonden, zodat slechts bij 1 tumor in het geheel geen aanwijzingen voor een
ruimte-innemend proces aanwezig waren.

22. CT. vergeleken met de conventionele onderzoekmethoden. Tabel 9

22.1. Klinische diagnose

Bij de 51 patiënten was het beginsymptoom: epilepsie (15), psychische stoornissen
(14), hoofdpijn (12), hemiparese (6) en spraakstoornissen (4). Het tijdsinterval
tussen het eerste symptoom en de datum van opname varieerde van één dag tot
7 jaar en was gemiddeld 8 maanden. De neurologische verschijnselen bij opname
waren in volgorde van frequentie: psychische stoornissen (29), hemiparese (28),
afasie (15), hemihypaesthesie (14), papiloedeem (12), stoornissen in bewustzijn
(11) en hemianopsie (9). Op grond van deze verschijnselen werd bij 42 patiënten
(82%) een laesie in de aangedane hemisfeer gediagnostiseerd en bij 41 patiënten (80%)
een tumor cerebri. De voorlopige klinische diagnose in de resterende 20% was
epilepsie (5), cerebro-vasculair accident (4) en abces (1). De meestal vrij korte
anamnese met het frequent voorkomen van psychische stoornissen en de progres-
sieve neurologische uitval, deed in 51% klinisch het bestaan van een glioom vermoe-
den. Uit tabel 9 blijkt dat het neurologisch onderzoek als diagnostische methode bij
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Tabel 9. Vergelijking CT. met conventionele onderzoekmethoden bij 51 gliomen.

Klinische diagnose

Computer tomografie

Arteriografie

Isotopen scan

E.E.G.

Echo

Diagnose laesie

Aantal

42
50
45
19
47
32

Percentage

82
98
96
83
96
68

Diagnose tumor

Aantal

41

48
43
17
38
-

Percentage

80
94
91
74
78

-

Diagnose glioom

Aantal

26
34
28
-
14

-

Percentage

51
67
60
-
29
-

Aantal onderzoekingen

51
51
47
23
49
47



gliomen vrij betrouwbaar is en de vergelijking met andere onderzoekmethoden goed
kan doorstaan.

2 2.2. Computer tomografie

Op de C.T.scan werd bij 50 patiënten (98%) een laesie onderkend, die in 94% werd
geïnterpreteerd als een tumor en in 67% als een glioom. In het oorspronkelijke
verslag van de radioloog werd de conclusie betreffende de aard van de tumor meest-
al voorzichtiger geformuleerd dan bijv. bij haematomen en meningeomen. Bovendien
werd nogal eens geen uitspraak gedaan over de graad van maligniteit. Voor de
volledigheid dient vermeld te worden dat de gliomen door de radioloog werden
aangeduid als glioom of astrocytoom; de diagnose oligodendroglioom of ependy-
moom werd zelden gesteld.

2 2 3. Arteriografie en isotopen scan

Arteriografie, meestal via een directe punctie in de artéria carotis, werd bij voorkeur
uitgevoerd, nadat de C.T.scan was gedaan. Dit betekent dat de radioloog bij de
beoordeling van het arteriogram veelal op de hoogte was van de resultaten van de
C.T.scan. Bij 28 patiënten (60%) werd het arteriogram suspect geacht voor een
glioom, gezien de pathologische vaattekening. Bij 14 patiënten was de tumor niet of
nauwelijks gevasculariseerd, zodat geen uitspraak werd gedaan over de aard. Een
zeer vaatrijk ependymoom graad Hl werd beoordeeld als een meningeoom. Twee
maal werd op het arteriogram wel een afwijking, doch geen tumor gezien. Eén
hiervan betrof een zeer vaatrijk astrocytoom graad III, dat werd beschouwd als een
arterioveneuze malformatie en het andere was een diffuus groeiend oligodendro-
glioom graad III, waarbij alleen een hydrocephalus werd gediagnostiseerd. Het arte-
riogram was vals negatief bij een vlinderglioom en een hoog pariëtaal gelocaliseerd
astrocytoom graad I.

De rectilineaire isotopen scan was positief bij 19 van de 23 onderzochte patiën-
ten (83%). De vals negatieven betroffen alle patiënten met een astrocytoom
graad II.

224. KE.G.enEcho

Het EEG bleek zeer betrouwbaar bij de diagnostiek van gliomen. In 96% werden
afwijkingen in de betreffende hemisfeer beschreven, in het merendeel der gevallen
van focale aard en wat betreft localisatie overeenkomend met de plaats van de
tumor. De focale EEG afwijkingen werden in 78% suspect geacht voor de aanwezig-
heid van een tumor, doch over de vermoedelijke aard hiervan werd zelden een
uitspraak gedaan.

De positie van de middenstructuren op het echogram kwam in 68% overeen met
die op de C.T.scan. Bij de gliomen bleek evenals bij de overige ruimte-innemende
processen de verplaatsing op het echogram meestal minder dan de verplaatsing van
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het septum pellucidum op de C.T.scan. Veel beter kwamen de resultaten van de
echografie en de positie van de glândula pinealis met elkaar overeen.

2.3. Vals positieve, vals negatieve en incorrecte C T.diapiosen. Tabel 10

Bij 34 patiënten kwam de uiteindelijke diagnose overeen met die, welke aanvankelijk
en bij herbeoordeling op de C.T.scan was gesteld. Hierbij bevond zich het enige
laaggegradeerde glioom van het annulaire type, dat zowel oorspronkelijk als bij
herbeoordeling was geïnterpreteerd aJs een hooggegradeerd glioom.

Vals positieve C.T. diagnosen bevatte de serie niet en er was slechts één vals
negatieve beoordeling. Het betrof een patient, van wie de C.T.scan zonder contrast
schijnbaar alleen een verwijde corticale sulcus in het hoog pariëtale gebied
toonde (fig. 15). Ruimte-innemende verschijnselen en oedeem ontbraken geheel.
Na toediening van contrast werden geen sneden van het hoog pariëtale gebied
vervaardigd. Daardoor werd ook bij herbeoordeling de C.T.scan als normaal be-
schouwd. Nadat door middel van isotopen scan en arteriografie de correcte diagnose
was gesteld, werd bij operatie een astrocytoom graad III met een diameter van
2 cm. gevonden.

Bij 16 van de 51 gliomen werd oorspronkelijk de aard van de tumor niet of
onjuist vermeld. Daarnaast werden 8 C.T.scans beoordeeld als zijnde suspect voor
een glioom, terwijl de uiteindelijke diagnose anders luidde. In totaal waren er der-
halve 24 incorrecte C.T. diagnosen.

De 4 gliomen van het nodulaire type, die werden beoordeeld als een menin-
geoom, kwamen reeds aan de orde in het hoofdstuk betreffende de meningeomen
(fig. 8). Hetzelfde geldt voor de 3 meningeomen, waarvan er 2 als een laaggegra-
deerd en 1 als een hooggegradeerd glioom werden gediagnosteerd (fig. 4, 5).

Vier hooggegradeerde astrocytomen werden foutief geihterpreteerd als metasta-
sen. Aangezien bij 2 hiervan de C.T.scan de aanwezigheid van multipele Iaesies
suggereerde, werd bij herbeoordeling de diagnose metastasen gehandhaafd. Het be-
trof hier een vlinderglioom met een schijnbaar tumorvrij corpus callosum en een
astrocytoom graad IV met 2 vrij dicht bij elkaar gelegen noduli van sterk verhoogde
dichtheid (fig. l ib). Bij de derde patient gaf het vingervormige oedeem de valse
impressie van multipele Iaesies. Bij de vierde patient met een dichtheidstoename van
het gemengde type werd de foutieve diagnose veroorzaakt, doordat de anamnese
een carcinoom vermeldde. Omgekeerd werden 2 metastasen aanvankelijk be-
schouwd als gliomen. Deze gevallen zullen in hoofdstuk 5 betreffende metastasen
worden besproken.

Twee maal werd op de C.T.scan de aanwezigheid van een infarct waarschijnlijk
geacht, terwijl bij operatie een astrocytoom graad III werd gevonden. Bij beide
patiënten toonde de C.T.scan een onregelmatig begrensde, niet homogene dicht-
heidsverlaging, die niet veranderde na toediening van contrast. Bij één van de 2
werd de diagnose infarct ook in tweede instantie gehandhaafd, omdat de dichtheid
vrij sterk verlaagd was, niet een onregelmatige, vrij scherpe begrenzing en tevens
omdat geen ruimte-innemende verschijnselen aanwezig waren (fig. 16). Dit alles past

35



Tabel 10. Diagnostische fouten met C.T. bij gliomen

Oorspronkelijke C.T. diagnose

Correct

- glioom

Vals negatief

- normaal

Incorrect

- meningeoom

- metastase

- infarct

— tumor

- hooggegradeerd glioom

- laaggegradeerd glioom

Aantal

34

1

4

4

2

6

2

6

Herbcoordelings C.T. diagnose

hooggegradeerd glioom

laaggegradeerd glioom

normaal

hooggegradeerd glioom

laaggegradeerd glioom

meningeoom

metastase

hooggegradeerd glioom

laaggegradeerd glioom

infarct

hooggegradeerd glioom

laaggegradeerd glioom

meningeoom

metastase

laaggegradeerd glioom

laaggegradeerd glioom

infarct

Aantal

28
6

1

2

1
1
2
2

1
1
1
4

1
1
1
5

1

Uiteindelijke diagnose

glioom graad UI + IV

glioom graad I +11

astrocytoom graad III

astrocytoom graad IV

ependymoom graad III

astrocytoom graad II

oligodendroglioom graad IV

astrocytoom graad IV

astrocytoom graad IV

astrocytoom graad III

astrocytoom graad III

astrocytoom graad Hl

astrocytoom graad III

oligodendroglioom graad III

astrocytoom graad II

astrocytoom graad I

astrocytoom graad III

metastase

meningeoom

meningeoom

infarct

metastase

infarct

Aantal

27
7

1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

2
1

1
1
1
2
2
1
1



bij een infarct van oudere datum. Bij de andere patient leidden de slechts licht
verlaagde dichtheid, de ipsilaterale ventrikel compressie en het oedeem graad I tot
een correcte herbeoordeling (fig. 17c). De omgekeerde situatie, dat een infarct
werd aangezien voor een laaggegradeerd astrocytoom, werd 3 maal ontmoet. Bij één
patiënte wezen zowel de langzaam progressieve anamnese als de bevindingen bij
EEG, isotopen scan en arteriografie op het bestaan van een weinig maligne ruimte-
innemend proces. De C.T.scan toonde een rechts frontaal, vooral in de witte stof
gelocaliseerde, dichtheidsverlaging en een geringe dichtheidsverhoging in de opper-
vlakkig gelegen grijze stof (fig. 18a, 18b). Er was een lichte reactie op contrast en er
bestonden duidelijke ruimte-innemende verschijnselen. Het bij operatie verkregen
weefsel bleek echter bij histologisch onderzoek afwijkingen te vertonen die op een
infarct berustten. Bij 2 patiënten bestond centraal in de hemisfeer een lichte, niet
homogene, vlekkige dichtheidsverlaging, die een lichte reactie op contrast vertoonde
en gepaard ging met ruimte-innemende verschijnselen (fig. 19a, b). Het overige neu-
roradiologisch onderzoek, herhaalde C.T.scans, alsmede het ziektebeloop toonden
overtuigend aan dat hier sprake was van een infarct.

Bij 6 patiënten luidde de oorspronkelijke diagnose tumor, zonder dat een uit-
spraak werd gedaan over de mogelijke aard hiervan. Kan men bij deze gevallen niet
spreken over echte diagnostische fouten, toch illustreren zij wel hoe moeilijk het is
om alleen op basis van de C.T.scan te komen tot een typering van de tumor. Vier
van deze 6 patiënten hadden laesies met uitsluitend een verlaagde dichtheid en
weinig of geen reactie op contrast. In het algemeen bleek de differentiaal diagnose
van dergelijke hypodense laesies relatief moeilijk.

Bij herbeoordeling bleek de C.T. diagnose van de 51 patiënten met een glioom
correct in 82%, terwijl in 90% op een juiste wijze werd gedifferentieerd tussen hoog-
en laaggegradeerde gliomen.

3. Discussie

3.1. Aspect op C T.scan

De gliomen bleken een zeer pluriform aspect te vertonen en duidelijk pathognomo-
nische kenmerken werden niet gevonden. Zonder contrast toonde 88% der gliomen
voor het grootste deel een niet homogene, verlaagde dichtheid. In grotere series
vonden Claveria et al. (1977) in 87% en Ambrose et al. (1975) in 64% een ver-
laagde dichtheid. Daarentegen vermeldden Grumme et al. (1976) dat 64% der
glioblastomen zowel hypo- als hyperdens was. Tchang et al. (1977), die vooral de
correlatie tussen het aspect op de C.T.scan en de graad van maligniteit onderzoch-
ten, deelden mede dat laaggegradeerde gliomen meestal rond en goed omschreven
waren, terwijl de hooggegradeerde gliomen onregelmatig en moeilijk afgrensbaar
bleken te zijn. Deze laatste vertoonden echter in ons materiaal vaak perifeer geloca-
liseerde iso- of hyperdense tumorgedeelten en cysten, die een betere demarcatie van
het omgevende oedeem mogelijk maakten dan bij de laaggegradeerde gliomen. Hier-
bij is van belang te vermelden, dat bij histologisch onderzoek verschillende malen
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tumorweefsel werd gevonden buiten een perifeer gelegen vaatrijke tumorstiuctuur,
die waarschijnlijk de annulus van verhoogde dichtheid op de C.T.scan representeerde.
Het is derhalve niet uitgesloten dat het omgevende oedeem bij een aantal patiënten
in feite tumorweefsel was.

Na toediening van contrast werd een zeer variabel beeld verkregen met bij veel
tumoren een brede scala van dichtheden. De dichtheidsverhoging presenteerde zich
in de vorm van een annulair, nodulair of gemengd type, waarbij vaak overgangs-
vormen tussen deze 3 typen optraden. Toch bleek de C.T.scan met contrast de
meeste informatie te geven over de graad van maligniteit. Van de gliomen graad III
+ IV vertoonde 88% een reactie op contrast, waarbij de gliomen graad IV overwe-
gend een hogere dichtheid hadden dan de gliomen graad III. De gliomen graad I + II
lieten slechts in 18% een reactie op contrast zien. Claveria et al. (1977), vonden een
dichtheidstoename met contrast in 98% der gliomen graad III + IV en in 85% der
gliomen graad I + II. In de serie van Grumme et al. (1976) lieten alle astrocytomen
graad III + IV een dichtheidstoename na contrast zien, terwijl deze geheel ont-
brak bij alle astrocytomen graad I. In tegenstelling tot onze bevindingen vermeldden
deze auteurs een reactie op contrast bij 90% der astrocytomen graad II. Ook
Steinhoff en Aviles (1976) rapporteerden een toegenomen dichtheid bij 84% der
astrocytomen graad II. De resultaten van Tchang et al. (1977) zijn niet geheel
vergelijkbaar, daar een andere indeling van de gliomen gehanteerd werd, doch ook
zij vonden een dichtheidstoename bij het merendeel der gliomen graad II. Deze
gegevens uit de literatuur maken het waarschijnlijk dat de bevindingen bij onze
kleine groep van astrocytomen graad II niet representatief zijn.

Zowel Steinhoff en Aviles (1976) als wij vonden bij de gliomen graad III + IV
meer laesies van het annulaire dan van het nodulaire en gemengde type. Bij de
astrocytomen graad II zagen genoemde auteurs juist vaker laesies van het nodulaire
en gemengde type. In ons materiaal bevond zich onder de laaggegradeerde gliomen
slechts 1 annulaire en 1 nodulaire laesie. Tchang et al. (1977) beschouwen binnen
de groep der gliomen een laesie van het annulaire type als kenmerkend voor een
glioom graad III of IV. Deze auteurs menen echter dat laesies van het nodulaire
type niet specifiek zijn, omdat deze bij alle gliomen kunnen voorkomen.

Van alle gliomen ging 94% gepaard met ruimte-innemende verschijnselen, te
weten verplaatsing van middenstructuren (82% ) en compressie van het ventrikel-
systeem (90% ). Oedeem was aanwezig in 90%. In een groep van 179 gliomen
vonden Claveria et al. (1977) vergelijkbare percentages (respectievelijk 80%, 91%
en 84%). Zowel het ruimte-innemend effect als de hoeveelheid oedeem namen
toe met de graad van maligniteit. Lanksch en Kazner (1976) vonden oedeem bij 89%
der astrocytomen graad III en IV en bij 67% der astrocytomen graad II. Ook deze
auteurs vermeldden dat bij slecht gevasculariseerde, laaggegradeerde gliomen met
een verlaagde dichtheid en geen reactie op contrast, oedeem niet van tumorweefsel
kan worden onderscheiden. Bovendien bevestigden zij dat de mate van oedeem niet
gerelateerd is aan de afmeting van de tumor, doch wel aan de groeisnelheid c.q. de
graad van maligniteit.
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3.2. Diagnostische betrouwbaarheid

In een groep van 131 supratentoriële giiomen beschreven door Ambrose et al.
(1975) werd een tumor herkend op de C.T.scan in 96%. Van 52 giiomen vermeld
door Bull et al. (1976) werd in 100% een tumor gediagnostiseerd en in 68% een
glioom. In de serie van Claveria et al. (1977) werd een laesie gezien in 99%, die in
91% ofwel correct als een glioom werd geïnterpreteerd, óf waarbij een glioom als
een differentiaal diagnostische mogelijkheid werd genoemd. Deze resultaten zijn
goed vergelijkbaar met de onze: diagnose van een laesie in 98%, van een tumor in
94% en van een glioom in 67%.

Onze serie bevatte geen vals positieve en slechts 1 vals negatieve beoordeling. De
laatste betrof een astrocytoom graad III, gelocaliseerd in het hoog pariëtaie gebied,
waarvan geen adequate sneden werden vervaardigd na toediening van contrast. Nog
duidelijker dan bij de meningeomen, tonen de resultaten bij de giiomen aan dat men
met C.T. zelden een tumor zal missen, doch dat de aard van de tumor in vele
gevallen niet met zekerheid te bepalen is. Bij herbeoordeling konden echter bij 90%
der patiënten hooggegradeerde giiomen worden gedifferentieerd van laaggegra-
deerde. Hiermede werden de bevindingen van Tchang et al. (1977) bevestigd, dat er
bij giiomen een correlatie bestaat tussen de graad van maligniteit en het aspect op
de C.T.scan. Voor de te volgen therapeutische gedragslijn heeft dit veelal belang-
rijkere consequenties dan informatie omtrent het histologisch type van de tumor.

De diagnostische betrouwbaarheid van arteriografie bleef iets achter bij die van
C.T. Dit gold met name voor de vaatarme, laaggegradeerde giiomen, hoewel het bij
deze tumoren ook met C.T. moeilijk was om tot een precieze diagnose te komen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat onze serie relatief weinig laaggegradeerde
giiomen bevatte, waardoor de resultaten van arteriografie waarschijnlijk wat geflat-
teerd zijn. Ook van de isotopen scan is bekend, dat de resultaten bij laaggegradeerde
giiomen minder goed zijn (Penning en Front, 1975). In ons materiaal was de iso-
topen scan bij 4 van de 5 patiënten met een laaggegradeerd glioom vals negatief.
C.T. moet derhalve als de grootste aanwinst worden beschouwd voor de diagnostiek
van giiomen graad I + II.

Het EEG bleek bij de giiomen een zeer betrouwbare screening methode. Een
laesie werd aangetoond in 96%, waarmee de bevindingen van Van der Drift (1957)
werden bevestigd. Combinatie met echografie deed dit percentage zelfs stijgen tot
98, daarmede de resultaten van C.T. evenarend.

3.3. Differentiaal diagnose

Astrocytomen, oligodendrogliomen en ependymomen blijken op de C.T.scan nau-
welijks van elkaar gedifferentieerd te kunnen worden. De aanwezigheid van kalk is
een argument voor een oligodendroglioom, doch zeker geen pathognomonisch te-
ken. Claveria et al. (1977) zagen kalk bij 58% der oligodendrogliomen en bij 20%
der astrocytomen. Ook vermeldden zij dat oligodendrogliomen vaker een homogene
dichtheidstoename vertonen. Volgens Grumme et al. (1976) bezitten oligodendro-
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gliomen en ependymomen zonder contrast vaker een verhoogde of gemengde dicht-
heid. Deze verschillen zullen echter in het individuele geval geen differentiatie tus-
sen de gliomen onderling mogelijk maken.

3.3.1 Hooggegradeerde gliomen

Hooggegradeerde gliomen kunnen in vele gevallen nauwelijks worden gedifferen-
tieerd van solitaire metastasen, die zich op identieke wijze kunnen presenteren met
een dichtheidstoename van het annulaire, nodulaire of gemengde type. Kleine, goed
omschreven laesies van homogeen verhoogde dichtheid met uitgebreid oedeem plei-
ten voor metastasen (Elke et al., 1976); grote grillig gevormde laesies van het annu-
laire type ziet men vaker bij gliomen graad Hl + IV. Multipele haarden kunnen, met
name indien zij dicht bij elkaar gelegen zijn, ook berusten op een glioom graad III
of IV, hetgeen door 2 gevallen uit ons patiëntenmateriaal wordt geïllustreerd. Eén
hiervan betrof een vlinderglioom bestaande uit 2 van elkaar gescheiden laesies van
het annulaire type, die ten onrechte als metastasen werden beschouwd. Claveria et
al. (1977) noemen als argumenten voor de aanwezigheid van metastasen: een goed
afgrensbare, homogene dichtheidsverhoging op de C.T.scan zonder contrast, veel
oedeem in verhouding tot de grootte van de tumor en de afwezigheid van kalk.
Daarbij kan nog worden gevoegd dat metastasen zelden grote cysten bevatten. In
vele gevallen zal echter differentiaal diagnose pas mogelijk zijn als anamnestische en
klinische gegevens betreffende een primaire extracraniële maligniteit bekend zijn.

Abcessen blijken zich na contrast toediening vrijwel altijd te manifesteren als
laesies van het annulaire type. De ring van verhoogde dichtheid is bij abcessen
gladder begrensd en gelijkmatiger van dikte, terwijl bij gliomen veelal een onregel-
matige ring van wisselend kaliber wordt gezien (Claveria et al.,1976). De aanwezig-
heid van gas met zeer sterk verlaagde dichtheid in een nog niet geopereerde annu-
laire laesie is volgens New et al. (1976) kenmerkend voor een abces. Nielsen en
Gyldensted (1977) vonden bij een groep van 22 operatief geverifieerde abcessen in
50% der gevallen multipele laesies op de C.T.scan. Als overige criteria voor de
differentiaal diagnose tussen gliomen en abcessen vermeldden genoemde auteurs: I.
De dichtheidstoename met contrast is bij de gliomen graad III + IV meestal sterker
dan bij abcessen. 2. Gliomen van het annulaire type tonen veelal op een ander
niveau ook nodulaire gedeelten. 3. Het oedeem bij hooggegradeerde gliomen is
meestal uitgebreider dan bij abcessen. Hierbij sluiten de bevindingen van Claveria et
al. (1976) aan, die slechts bij 5 van 26 abcessen een flinke verplaatsing en ventrikel
deformatie vonden.

Hooggegradeerde gliomen dienen ook te worden gedifferentieerd van die in-
farcten, die een aanzienlijke reactie op contrast vertonen. In ons eigen materiaal
bestond een sterke dichtheidstoename bij 4 van 58 infarcten; Yock en Marshall
(1975) zagen dit in 4 van 20 door hen beschreven gevallen. Wing et al. (1976)
vonden een reactie op contrast variërend van licht tot sterk in 60% der infarcten
die 1 tot 4 weken bestonden. Volgens Harrison (1977) wijst een reactie op con-
trast binnen 48 uur na het ontstaan van een hemiplegie in de richting van een
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tumor. Masdeu et al. (1977) gaven aan dat in de periode van 3 tot 8 weken na het
accident het aantal infarcten, dat op contrast reageert, daalt van circa 50% tot 20%.
De dichtheidsverhoging bij een infarct is meestal van het gemengde type en minder
vaak van het nodulaire of annulaire type. Afwijkingen pleitend voor een infarct
zijn: 1. Een driehoekige of wigvormige dichtheidsverhoging, zich uitbreidend tot
aan de convexiteit (Wing et al., 1976). 2. Een ringstructuur die het gehele gebied van
verlaagde dichtheid omgeeft (Aulich et al., 1976). 3. Een relatief beperkte verplaat-
sing en ventrikel deformatie.

Arterioveneuze malformaties, die niet gebloed hebben kunnen zonder contrast
hypodens zijn en met contrast een dichtheidstoename van het nodulaire of ge-
mengde type vertonen. Indien ook de typische wormvormifie bloedvaten ontbreken,
kan het beeld veel lijken op dat van een glioom (Kendall et al., 1976). Kramer en
Wing (1977) berichtten over 10 geheel of gedeeltelijk gethromboseerde arteriove-
neuze malformaties met een verhoogde dichtheid, die toenam met contrast. Jones en
Schwarz (1977) beschreven 2 reuzen aneurysmata met een annulair type van dicht-
heidstoename, die het aspect vertoonden van een glioom.

Bestralingsnecrose kan het beeld geven van een ruimte-innemend proces met
reactie op contrast. Claveria et al. (1977) zagen 3 patiënten van wie de CLafwijkin-
gen, veroorzaakt door bestraling, niet konden worden onderscheiden van een recidief
glioom.

3.3.2. Laaggegradeerdegliomen

Het glioom met een verlaagde dichtheid dat niet of weinig reageert op contrast,
moet in de eerste plaats onderscheiden worden van het (sub)acute infarct, vooral
omdat deze differentiaal diagnose belangrijke therapeutische consequenties heeft. Bij
onze patiënten werd 2 maal een glioom als infarct beoordeeld en 3 maal een infarct
als glioom. Davis et al. (1975) noemen als kenmerken van het infarct het ontbreken
van calcificaties en de localisatie in het stroomgebied van een der grote arterien met
uitbreiding tot in de cortex. Yock en Marshall (1975) voegen hier aan toe de goed
omschreven, homogene, matige dichtheidsverlaging, die ook reeds bij infarcten in de
eerste week kan worden waargenomen. De verse infarcten hebben echter frequenter
een vlekkige, grillige, niet homogene, licht verlaagde dichtheid met gedurende de
eerste weken ruimte-innemende verschijnselen in 50 tot 75% (Masdeu et al., 1977).
In vele gevallen zullen infarcten slechts gedifferentieerd kunnen worden van glio-
men door gebruikmaking van gegevens betreffende anamnese en neurologisch on-
derzoek en door herhaling van de C.T.scan na enige weken. Bij het infarct zal de
dichtheid dalen, de begrenzing scherper worden, een eventuele reactie op contrast
afnemen en de ruimte-innemende verschijnselen zullen verdwijnen.

Het onderscheid tussen een laaggegradeerde cysteuze tumor zonder reactie op
contrast en het oude cysteuze infarct zal zelden problemen opleveren. Het laatste
bezit een veel onregelmatiger vorm en het ventrikelsysteem is niet, of naar ipsilate-
raal verplaatst (Aulich et al., 1976). Een circumscripte contusie haard zonder bloed
en focaal traumatisch oedeem kunnen het aspect hebben van een laaggegradeerd
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glioom. De anamnese en de voorkeurs localisatie in de basale gedeelten van de
frontaal en temporaal kwab zijn hier belangrijk ter herkenning van de traumatische
aetiologie. Focale encefalitis kan uitgebreide dichtheidsverlagingen veroorzaken,
echter zonder verplaatsing van de middenstructuren (Claveria et al.,1976). De dif-
ferentiaal diagnose van meningeomen, suprasellaire en infratentoriële tumoren en
intracerebrale haematomen zal worden besproken in de desbetreffende hoofdstuk-
ken.

Uit het bovenstaande is duidelijk dat gliomen van vrijwel alle intracraniè'le ruim-
te-innemende processen gedifferentieerd moeten worden. Om dit met vrucht te
kunnen doen is een nauwkeurige anamnese en een zorgvuldig neurologisch onder-
zoek onontbeerlijk. Slechts met de gegevens hiervan in handen kan op verant-
woorde wijze een uitspraak worden gedaan over de aard van de laesie op de
C.T.scan.
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l7ig. 9a. zonder contrast fig. 9b met contrast

1 en 49-jarige man met sedert een jaar karakterveranderingen. Op de dag van opname vrij
plotseling suf en krachtsvcrlics rechts.
Neurologisch onderzoek: somnolent, hemiparese en heimhypaesthesie rechts, afasie.
I.IÚC:tumor links frontaal.
licho: mcdiaan.
Artcriografic: glioom graad III of IV.
l'ig. 9a: niet homogene dichtheidsverlaging links frontaal met vage ring.
lig. 9b: laesie van het annulaire type: ipsilaterale ventrikel compressie en contralaterale dilatatie.
oedeem graad III.
CT.diagnosc: hooggegradcerd glioom.
Histologie: astrocytoom graad IV.
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Fig. 10a. zonder contrast Fig. 10b. met contrast

lien 63-jarige man met spraakstoornissen sedert 5 maanden en sinds l maand progressieve
rechtszijdige uitvalsverschijnselen.
Neurologisch onderzoek: hemiparese en hemihypacsthesie rechts, afasie.
E.IÍ.G.: weinig destructief ruimte-innemend proces links centraal.
Echo: mediaan.
Isotopen scan: tumor.
Arteriografïc: glioom graad III of IV.
Fig. 10a: vrij scherp begrensde dichtheidsverlaging links fronto-pariëtaal (cyste), met aan voor-
zijde en lateraal moeilijk af te grenzen gebieden van licht verhoogde dichtheid.
Fig. 10b: laesie van het annulairc type; verplaatsing naar rechts en ipsilatcralc ventrikel com-
pressie.
CT.diagnose: hooggegradeerd glioom.
Histologie: oligodendroglioom graad IV.
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Hg. Ila. zonder contrast fig. l ib. met contrast.

ten 73-jarige vrouw met sedert 3 weken hoofdpijn en loopstoornissen en sinds 1 week rechts-
zijdig krachtsverlics en spraakmoeilijkheden.
Neurologisch onderzoek: hemiparese en liemihypaesthesie rechts, parictale funktiestoornissen
en afasie.
I-E.G.: tumor links diep fronto-pariëtaaL
Echo: mediaan.
Fig. 1 la: isodense laesic links fronto-centraal met compressie cella media links meer dan rechts;
oedeem graad III.
Pig. l ib : twee dicht bijeen gelegen noduli van steik verhoogde dichtheid.
CT.diagnosc: metastasen.
Histologie: astrocytoom graad IV.
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Fig. 12a. zonder contrast flg. 12b. met contrast

Een 50-jarige vrouw met sedert 1 jaar hoofdpijn on sinds enige maanden vergeetachtigheid.
Neurologisch onderzoek: suf, amncstisch syndroom, bdz. stuwing in fundo en lichte hemiparese
rechts.
E. E.G.: verhoogde intracraniëlc druk.
Echo: mediaan.
Arteriografie: A.V.M. van het corpus callosum.
Fig. 12a: isodense laesie in mediaanlijn boven derde ventrikel met puntvormige verkalking;
compressie cella media bdz. met dilatatie van beide achterhoorncn.
Fig. 12b: nodulairc laesie van matig verhoogde dichtheid; geen oedeem.
Oorspronkelijke CT.diagnose: tumor.
Herbeoordeling: meningeoom.
Histologie: astrocytoom graad III.
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Fig. 13a. zonder contrast Kig. 13b. met contrast

l.en 46-jarige man met sedert een halfjaar rechts frontale hoofdpijn en algemene malaise, later
visusstoornissen en dubbelzien.
Neurologisch onderzoek: bdz. stuwing in fundo, abducens parese links.
K.K.G.: tumor rechts fronto-temporaal.
Kcho: 7 mm naar links verplaatst.
Arteriografie: vaatrijk, hooggegradcerd glioom.
Kg. 13a: rechts frontaal onregelmatige, moeilijk van oedcem af te grenzen, niet homogene
dichthcidsvcrlaging met oppervlakkig isodens gedeelte.
Tig. 13b: laesie van het gemengde type; verplaatsing van 12mm naar links, ventrikel compressie
bdz., ocdecm graad II.
CT.diagnosc: hooggegradeerd glioom.
Histologie: astrocytoom graad IV.
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Fig. 14a. met contrast Fig. 14b. met contrast

Een 37-jarige vrouw met sedert twee jaar focaal epileptische aanvallen van de linker lichaams-
helft.
Neurologisch onderzoek: hemiparese en hemihypacsthesie links.
E.E.G.: laesie rechts fronto-pariëto-temporaal.
Echo: 7 mm verplaatst naar links.
Arteriografic: weinig vaatrijk glioom.
Fig. 14a, b: zeer grillige, moeilijk van oedcem en hersenweefsel af te grenzen laesie van licht
verlaagde dichtiæid met onregelmatig isodense gedeelten; kleine puntvormige verkalkingen, ver-
plaatsing van 12 mm naar links, ipsilaterale ventrikel compressie en contralaterale dilatatie.
CT.diagnose: laaggcgradeerd glioom.
Histologie: oligodendroglioom graad II.
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Fig. 15 zonder contrast

Een 64-jarigc man met sedert 2 maanden gevoeisstoornissen van de linker hand.
Neurologisch onderzoek: lichte parese en hypaesthesie linker hand.
I-KG.: geen focale afwijkingen.
Echo: mediaan.
Isotopen scan: tumor.
Arteriografíe; matig vaatrijk glioom graad III of IV.
Fig. 15: rechts pariëtaal ronde dichtheidsverlaging met diameter van 1,5 cm; geen ruimte-
innemende verschijnselen, geen oedcem.
CT.diagnose: vals negatief.
Histologie: astryocytoom graad III.
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Fig. 16 zonder contrast.

ben 23-jarige man met sedert 6 weken hoofdpijn en krachtsverlies linker been.
Neurologisch onderzoek; hemiparese en hemihypaesthesie links.
E.E.G.: tumor rechts diep pariëto-occipitaal.
Isotopen scan: tumor.
Arteriografie: vaatarm glioom.
Fig. 16: onregelmatig, doch vrij scherp begrensde laesie van niet-homogene, matig verlaagde
dichtheid rechts pariëtaal, parasagittaal; geen ruimte-innemende verschijnselen, geen ocdecm,
geen reactie op contrast.
C.T.diagnose: infarct.
Histologie: astrocytoom graad III.

50



Fig. 17a.
Oorspronkelijke C.T.diagnose: tumor
Herbeoordcling: laaggegradeerd glioom.
Histologie: astrocytoom graad I.

Fig. 17b.
CT.diagnose: laaggegradeerd glioom.
Histologie: astrocytoom graad II.

Fig. 17c.
Oorspronkelijke C.T.diagnose: infarct.
Herbeoordcling: laaggegradeerd glioom.
Histologie: astrocytoom graad III.

Fig. 17d.
CT.diagnose: hooggegradeerd glioom.
Histologie: astrocytoom graad IV.

Fig. 17: Vier astrocytomen met verlaagde dichtheid op C.T.scan met contrast.
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Fig. 18a zonder contrast fig. 18b met contrast

Een 58-jarigc vrouw met sinds een jaar hoofdpijn; sedert enige maanden verward en apathatisch.
Neurologisch onderzoek: psychische stoornissen, lichte hcmiparcse links.
E.E.G.: tumor rechts frontaal.
Echo: S mm naar links verplaatst
Isotopen scan: laesie rechts frontaal.
Artcriografie: vaatleeg ruimte-innemend proces.
Fig. 18a: rechts frontaal onregelmatige laesie van matig verlaagde dichtheid; verplaatsing van 8
mm naar links, ipsilaterale ventrikel compressie, oedeem graad II.
Fig. 18b: onregelmatige gebiedjes van licht verhoogde dichtheid in overigens ongewijzigde lae-
sie.
C.T.diagnose: laaggegradeerd glioom.
Histologie: infarct.
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Fig. 19a. zonder contrast fig. 19b met contrast

lien 58-jarige vrouw met hypertensie, die twee weken voor opname plotseling een zwakte van
linker arm en linker been kreeg.
Neurologisch onderzoek: hemiparese en hemihypacsthesie links.
li-IÜC: tumor rechts paretiëtaaL
Echo: inediaan.
Isotopen scan: tumor.
Arteriografie: geen afwijkingen.
Fig. 19a: moeilijk af te grenzen laesie van licht verlaagde, gelijke en licht verhoogde dichtheid
centraal in rechter hemisfeer; verplaatsing van 5 mm naar links, ipsilaterale ventrikel compressie,
oedecm graad I.
Fig. 19b: lichte, grillig gevormde dichtheidsverhoging.
Oorspronkelijke C.T.diagnose: laaggcgradeerd glioom.
Herbeoordeling: infarct.
Ontslagdiagnose: ischacmia cerebri.
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Hoofdstuk 5

Supratentoriäe metastasen

1. Materiaal

Gedurende het jaar van onderzoek werd van 10 patiënten met supratentoriële meta-
stasen een C.T.scan vervaardigd. Tezamen met 2 infratentoriële metastasen, die
worden besproken in hoofdstuk 8, vormden de metastasen 9% van alle tumoren. Dit
betrekkelijke geringe percentage wordt grotendeels verklaard door het feit dat in
onze kliniek met alleen neurologische, neurochirurgische en psychiatrische afde-
lingen, weinig patiënten met een bekende primaire extracraniële maligniteit worden
opgenomen. De patiënten die uit algemene ziekenhuizen naar ons werden verwezen
voor een screening op cerebale metastasen, werden niet in de studie betrokken,
behalve wanneer zij in 2e instantie alsnog in de Ursula Kliniek werden opgenomen.
Bij 6 van de 10 patiënten was bij opname het bestaan van een primaire tumor niet
bekend; na uitgebreid onderzoek was dit nog bij 2 patiënten het geval. Bij één van
deze ontbrak ook de histologische bevestiging van cerebrale metastasen, doch op
grond van de aanwezigheid van multipele laesies behoefde niet getwijfeld te worden
aan de diagnose. Bij de andere patient werd de metastase bij obductie bevestigd. In
totaal werden 6 cerebrale metastasen neuropathologisch geverifieerd. De primaire
tumor was 4 maal een mammacarcinoom en 4 maal een longcarcinoom. Drie van de
10 patiënten hadden multipele metastasen.

2 Resultaten

2.1. Aspect op C T.scan

2.1.1. Aspect tumor. Tabel 11 en 12

In tegenstelling tot de gliomen vertoonden 8 van de 10 metastasen op de C.T.scan
zonder contrast een geheel of gedeeltelijk verhoogde dichtheid (fig. 20a). Deze ging
4 maal gepaard met isodense gebieden (fig. 23a) en 3 maal met gebieden van ver-
laagde dichtheid, die veelal centraal gelocaliseerd waren. Het merendeel der metasta-
sen was zuiver rond van vorm en scherp begrensd, doch ook werden grillige laesies
met een vage begrenzing gezien, die moeilijk waren af te grenzen van omgevend
oedeem of hersenweefsel. De diameter varieerde van 7 mm tot 50 mm. In vergelij-
king met de gliomen waren de metastasen in het algemeen kleiner en hadden zij een
meer homogeen aspect. Van een voorkeurs localisatie kon niet worden gespro-
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Tabel 11. Dichtheid van 10 metastasen.*

Primaire tumor

Mammacarcinoom

Longcaicinoom

Onbekend

Aantal

4

4

2

Zonder contrast

+ + •

1 2
3
2

=

3
2
1

-

1
3
1

—

1

Met contrast

2
3
2

•

3
2

=

1
2

-

1
2
1

—

1

De meeste metastasen werden in meerdere categorieën ondergebracht

ken. Eén metastase vertoonde een ongebruikelijk beeld met een omvangrijke, sterk
verhoogde homogene dichtheid (fig. 22a) en 2 maal werd zonder contrast uitslui-
tend een dichtheid gelijk aan of lager dan hersenweefsel waargenomen (fig. 21a).
Eén tumor bevatte een cyste; kalk werd bij geen der metastasen gezien.

Tabel 12. Effect van contrast toediening bij 10 metastasen.

Primaire tumor Aantal Type van dichtheidstoename Mate van dichtheidstoename

Annulaii Nodulair Gemengd Geen licht Matig Sterk

Mammacarcinoom

Longcarcinoom

Onbekend

4
4

2

—
1
1

1
3
1

1
1

Na toediening van contrast werden 5 metastasen van het nodulaire (fig. 20b,
23b), 2 van het annulaire en 2 van het gemengde type aangetroffen. Bij 1 patient
met multipele metastasen waren er zowel annuli als noduli (fig. 24a, b). Negen van
de 10 metastasen toonden een matig tot sterk verhoogde dichtheid, meestal homo-
geen en zeer scherp begrensd, waarbij de rand van de tumor nogal eens een hogere
dichtheid had dan het centrale gedeelte. Aangezien zonder contrast veelal reeds een
verhoogde dichtheid bestond, was er slechts één maal een sterke dichtheidstoename.
Nauwelijks reactie op contrast was aanwezig bij een hypodense metastase (fig. 21b)
en bij de reeds genoemde sterk hyperdense laesie (fig. 22a). Wat betreft het aspect
op de C.T.scan bleken de metastasen van long- en mammacarcinoom niet van elkaar
te onderscheiden.
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27*2. Ruimte-innemende verschijnselen. Tabel 13

Tabel 13. Ruimte-innemende verschijnselen bij 10 metastasen.

Aantal
Verplaatsing middenstructuren

- aantal

- septum pellucjdum (gem.)

— corpus pineale (gem.)

Ventrikel compressie

— ipsilateiaal

- contralateraal

Ventrikel dilatatie

— ipsilateraal

— contralatetaal

Oedeem

- graad 0

- graad I

- graad II

- graad III

10

7
8 mm

6 mm

10
-

-
2

1
1
2
6

Verplaatsing van middenstructuren ontbrak bij 2 patiënten met haarden in beide
hemisferen en bij één patient met een diep gelegen, kleine, solitaire metastase
zonder oedeem. Ipsilaterale ventrikel compressie werd bij alle patiënten gezien;bij
de 3 patiënten met multipele laesies waren beide ventrikels gecomprimeerd. Omdat
de metastasen goed afgrensbaar waren, konden evenals bij de meningeomen, de
localisatie en de mate van oedeem relatief nauwkeurig worden geëvalueerd. Bij
8 patiënten bestond er uitgebreid, meestal vingervormig oedeem van de witte stof
(fig. 20), dat bij de multipele metastasen bilateraal was (fig. 24). Ook bij de me-
tastasen bleek er geen relatie te bestaan tussen de grootte van de tumor en de
hoeveelheid oedeem.

2.2. CT. vergeleken met conventionele onderzoekmethoden. Tabel 14

2.2.1. Klinische diagnose

Het beginsymptoom bij de 10 patiënten was hoofdpijn (4), psychische stoornissen
(3), loopstoornissen (2) en epilepsie (1). Het tijdsinterval tussen het beginsymp-
toom en de datum van opname varieerde van 1 dag tot 8 maanden en bedroeg
gemiddeld 10 weken. De neurologische verschijnselen bij opname waren in volgorde
van frequentie: hemiparese (7), afasie (6), psychische stoornissen (5), papiloedeem
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Tabel 14. Vergelijking CT. met conventionele onderzoekmethoden bij 10 metastasen.

Klinische diagnose

Computer tomografie

Aiteriografie

Isotopen scan

EEG
Echo

Diagnose laesie

Aantal

8
10
4
5
8
7

Percentage

80
100
80

100
80
78

Diagnose tumor

Aantal

9
9
4
4
6
_

Percentage

90
90
80
80
60
_

Diagnose metastase

Aantal

5
7
2
2
-

Percentage

50
70

40
40
-
_

Aa

10
10
5
5

10
9

Aantal onderzoekingen



(4) en hemihypaesthesie (2). Op basis van deze symptomen werd bij 8 patiënten een
laesie in de betreffende hemisfeer gelocaliseerd; twee hiervan hadden echter meta-
stasen in beide hemisferen met eenzijdige uitvalsverschijnselen. Bij 2 patiënten wa-
ren er geen lateraliserende verschijnselen, doch wel aanwijzingen voor het bestaan
van een ruimte-innemend proces. Bij 9 patiënten werd een tumor gediagnostiseerd
en bij S hiervan werd gedacht aan metastasen op grond van een primaire extracraniële
maligniteit. Bij 1 patient met een acuut opgetreden afasie werd de diagnose cere-
brale ischaemie gesteld.

Z2.2. Computer tomografie

Bij alle patiënten werden op de C.T.scan één of meerdere laesies gezien en in 9 van
de 10 gevallen werden deze als een tumor geïnterpreteerd. De diagnose metastase(n)
werd in het oorspronkelijke verslag van de radioloog gesteld wanneer er multipele
cerebrale laesies waren of wanneer er een primaire tumor bekend was. Alleen op
grond van het aspect werd een solitaire tumor zelden beoordeeld als een metastase,
hoewel met name bij de gliomen, regelmatig een metastase als differentiaal diag-
nostische mogelijkheid werd genoemd.

2 2. 3. Arteriografie en isotopen scan

Arteriografie werd slechts bij S patiënten met een solitaire metastase verricht en bij
4 hiervan werd een tumor aangetoond. Het arteriogram van een kleine metastase
gelegen tegen de cella media van de zijventrikel was vals negatief. De arteriografie
gaf echter belangrijke informatie bij 2 patiënten met atypische afwijkingen op de
C.T.scan (fig. 21, 22). De isotopen scan, eveneens bij 5 patiënten verricht, was
positiefin alle gevallen. Bij 2 patiënten met multipele metastasen, werden ook op de
isotopen scan meerdere haarden gezien, doch de kleinere haarden met een diameter
van minder dan 20 mm. werden niet gevisualiseerd.

2.2.4. E.E.G. en Echo

Het EEG toonde bij 8 patiënten focale afwijkingen in één hemisfeer. Twee hiervan
betroffen patiënten met metastasen in beide hemisferen. De derde patient met
dubbelzijdig laesies had een EEG, dat als normaal werd beschreven. In 6 gevallen
werd op het EEG een tumor gediagnostiseerd, doch de mogelijkheid van een me-
tastase werd niet genoemd. De Echo bleek correct bij 7 van de 9 patiënten.

2 3. Vals negatieve, vals positieve en incorrecte C T.diagnosen. Tabel 15

Bij 7 patiënten kwamen de oorspronkelijke C.T. diagnose, de herbeoordeling en de
uiteindelijke diagnose met elkaar overeen. Vals negatieve en vals positieve C.T .dia-
gnosen werden niet gevonden. Bij 3 metastasen bleek de oorspronkelijke C.T.dia-
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Tabel 15. Diagnostische fouten met C.T. bij metastasen.

Oorspronkelijke CT. diagnose

Correct

- metastase
Incorrect

— hooggegradeerd glioom

- laaggegradeerd glioom

- intracerebraal haematoom

— metastase

Aantal

7

1

1

1

4

Herbeoordelings C.T. diagnose

metastase

metastase

laaggegradeerd glioom

intracerebraal haematoom

metastase

hooggegradeerd glioom

Aantal

7

1

1

1

2

2

Uiteindelijke diagnose

metastase

metastase

metastase

metastase

astrocytoom graad IV

astrocytoom graad IV

astrocytoom graad III

Aantal

7

1
1

1

2

1

1



gnose incorrect. De 4 hooggegradeerde gliomen, die werden beoordeeld als metasta-
sen, werden besproken in hoofdstuk 4.

Eén kleine, oppervlakkige occipitaal gelocaliseerde metastase met een ronde,
scherp begrensde, homogene dichtheidsverhoging werd aanvankelijk geïnterpre-
teerd als een hooggegradeerd glioom omdat het omgevende oedeem was be-
schouwd als een onderdeel van de tumor (fig. 20). Bij herbeoordeling werd een
metastase het meest waarschijnlijk geacht, hoewe! ook de mogelijkheid van een
meningeoom werd overwogen.

De tumor van een tweede patient werd, zowel oorspronkelijk als bij herbeoorde-
ling, gediagnostiseerd als een laaggegradeerd glioom. Het betrof hier een laesie met
zowel vóór als na contrast toediening een overwegend verlaagde dichtheid (fig. 21).
Bij operatie werd in de dura en de cortex daaronder een metastase van een mamma-
carcinoom aangetroffen, zodat mogelijk de dieper gelegen dichtheidsverlaging op
oedeem berustte.

Bij een derde patient luidde de oorspronkelijke C.T. diagnose intracerebraal
haematoom. Rechts temporaal werd op de C.T.scan zonder contrast een grote, glad
begrensde laesie gezien met een homogene, sterk verhoogde dichtheid, die niet
veranderde met contrast. Dit is het typische aspect van een vers intracerebraal
haematoom (fig. 22a). Het uitgebreide oedeem graad III paste hier weliswaar min-
der goed bij, doch de diagnose haematoom werd bij herbeoordeling gehandhaafd.
De anamnestische gegevens, namelijk verwijdering van een mammacarcinoom 3 jaar
tevoren en de ontwikkeling van een langzaam progressief hemisyndroom en psychi-
sche stoornissen, hadden in dit geval tot een correcte diagnose kunnen leiden.

Bij herbeoordeling was de C.T.diagnose correct bij 8 van de 10 patiënten.

3. Discussie

3.1. Aspect op C. T.scan

In de literatuur blijken de opgaven over de dichtheid van metastasen op de C.T.scan
zonder contrast bij een drietal auteurs een opmerkelijke overeenkomst te vertonen.
Zowel Claveria et al. (1977), Grumme et al. (1976), als Greitz (1975) vermeldden
een geheel of gedeeltelijk verhoogde dichtheid bij 62% van hun patiënten. In onze
kleine serie zagen wij zelfs een verhoogde dichtheid bij 8 van de 10 patiënten.
Daarentegen noemden Elke et al. (1976) een percentage van 34 en Ambrose et al.
(1975) van 22. Ondanks deze discrepanties kan in ieder geval worden gezegd, dat de
dichtheid van metastasen zonder contrast gemiddeld hoger is dan van gliomen.
Hierbij spelen ook oorsprong en type van de primaire tumor een rol. Volgens Deck
et al. (1976) bezitten metastasen van melanomen, chorionepitheliomen, coloncarci-
nomen en osteogene sarcomen gewoonlijk een verhoogde dichtheid en metastasen
afkomstig van long-, mamma- en niertumoren een verlaagde dichtheid. New et al.
(1975) gaven aan dat metastasen van adenocarcinomen en melanomen hyperdens
zijn en metastasen van plaveiselcel- en anaplastische carcinomen hypodens. Onze
serie was te klein om deze gegevens te toetsen.
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Bij het merendeel der metastasen neemt de dichtheid toe met contrast. Steinhoff
et al. (1976) en Claveria et al. (1977) noemden een percentage van 100, Grumme
et al. (1976) vermeldden een reactie op contrast in 90% en wij zagen een dichtheids-
toename in 80%. Bij Claveria et al. (1977) domineerde het nodulaire type (60%),
Steinhoff en Aviles (1976) vonden annulaire, nodulaire en gemengde typen in onge-
veer dezelfde frequentie. Volgens Deck et al. (1976) toonden metastasen van mam-
ma- en niercarcinomen de sterkste reactie op contrast. Wij waren getroffen door de
sterk verhoogde dichtheid van een aantal metastasen, die meer het aspect hadden
van meningeomen dan van gliomen. Communis opinio lijkt onder verschillende
auteurs (Claveria et al. 1977 , Elke et al. 1976, New et al. 1975) te bestaan over het
feit dat de metastasen weliswaar neigen tot kleine, scherp begrensde, homogene
laesies van het nodulaire type zonder cysten en zonder kalk, doch dat zij een zeer
wisselend beeld kunnen vertonen en dat alle afwijkingen die bij gliomen worden
gezien, ook bij metastasen kunnen voorkomen.

Wat betreft de ruimte-innemende verschijnselen zagen Claveria et al. (1977)
verplaatsing van middenstructuren in 69%, ventrikel compressie in 93% en oedeem
in 93%. Andere auteurs (Lanksch en Kazner 1976, Grumme et al. 1976) vermeld-
den de aanwezigheid van oedeem in circa 80%, waarbij werd aangetekend dat het
oedeem zeer uitgebreid was in verhouding tot de tumor grootte. In onze serie waren
één of meer ruimte-innemende verschijnselen aanwezig bij alle 10 patiënten.

3.2. Diagnostische betrouwbaarheid

In hun serie van 25 histologisch geverifieerde metastasen, zagen Claveria et al.
(1977) in 100% een laesie op de C.T.scan, die in 68% werd geïnterpreteerd als een
metastase. Van de 20 metastasen vermeld door BüU et al. (1976) werd 100% als
tumor en 80% als metastase beoordeeld en door Ambrose et al. (1975) werd 91%
van 70 metastasen als een tumor gediagnostiseerd. Onze bevindingen sluiten hierbij
aan. Illustratief zijn de resultaten van een beoordeling van C.T.scans, geheel zonder
klinische gegevens. Claveria et al. (1977) bereikten hierbij in eerste instantie slechts
een correcte diagnose in 31% en bij herbeoordeling in 59%. De incorrecte diagnosen
betroffen voornamelijk gliomen en derhalve wordt bevestigd, dat in het individuele
geval solitaire metastasen alleen op grond van het C.T.aspect met moeite kunnen
worden onderscheiden van gliomen.

Van de arteriografie is bekend dat het een minder geschikt onderzoek is voor het
aantonen van met name kleine, multipele metastasen. New et al. (1975) benadruk-
ten de superioriteit van C.T. bij dergelijke laesies. Zinniger lijkt een vergelijking
tussen de diagnostische betrouwbaarheid van C.T. en isotopen scan. Elke et al.
(1976) onderzochten 60 patiënten met metastasen. De C.T.scan was positief bij
52 patiënten, de isotopen scan bij 40. Bovendien werden met behulp van C.T. bij
25 patiënten multipele laesies gevonden en met de isotopen scan slechts bij 8. Ook
Niendorf et al. (1977) vonden betere resultaten met C.T., hetgeen zij o.a. verklaren
door het feit dat op een C.T.scan laesies met een diameter van 5 tot 10 mm. kunnen
worden gevisualiseerd, terwijl voor een positieve isotopen scan de diameter minimaal
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20 tot 25 mm moet bedragen. Christie et al. (1976) gaven aan dat bij intracraniële
tumoren in het algemeen een diagnostische betrouwbaarheid werd verkregen van
90% zowel voor C.T. scan als voor isotopen scan. Deze steeg tot 95% wanneer de
methoden werden gecombineerd. Wel dient hierbij te worden aangetekend dat het
isotopen onderzoek zeer uitgebreid werd gedaan met opnamen direct, 10 minuten,
2 uur en 4 uur na intraveneuze injectie van technetium. Bovendien lieten deze
auteurs zich niet uit over eventuele verschillen in kwaliteit van de informatie van
beide onderzoeken.

Krenkel (1967) berichtte dat bij metastasen focale afwijkingen op het EEG
werden gevonden in 88% en Magnus en Van der Drift (1957) beschreven deze zelfs
in 94%. In navolging van Van der Drift (1957) kan worden gesteld dat het EEG bij
oppervlakkige solitaire metastasen een zelfde betrouwbaarheid heeft als bij glio-
men; bij multipele, diep gelegen metastasen heeft het EEG geringe localisatorische
waarde.

3.3. Differentiaal diagnose

De differentiaal diagnose tussen metastasen en hooggegradeerde gliomen werd be-
sproken in hoofdstuk 4. De differentiaal diagnostische criteria voor het onderscheid
tussen gliomen en andere intracraniële ruimte-innemende processen, die aldaar aan
de orde kwamen, gelden voor een belangrijk deel ook voor de metastasen. De
volgende aanvullingen dienen nog te worden gegeven. Het onderscheid tussen me-
tastasen en abcessen wordt bemoeilijkt door het feit dat beide vaak multipel voor-
komen. Metastasen vertonen echter veel minder vaak dan abcessen een laesie van
het annulaire type. Metastasen van een melanoom kunnen zonder contrast reeds een
dergelijke hoge dichtheid bezitten, dat aan een intracerebraal haematoom wordt
gedacht (New et al., 1975). Hoewel in ons materiaal de differentiaal diagnose tussen
metastasen en meningeomen steeds correct was, kunnen deze toch bedrieglijk veel
op elkaar lijken. Dit is met name het geval bij oppervlakkig gelegen solitaire me-
tastasen met een nodulaire laesie van een homogene sterk verhoogde dichtheid.
Anderzijds kunnen ook meningeomen als gevolg van cysten, necrose of vetcellen
een verlaagde dichtheid vertonen met na contrast toediening een onregelmatige
dichtheidstoename van het gemengde type.

Samenvattend kunnen de volgende kenmerken worden genoemd die pleiten voor
de aanwezigheid van metastasen: 1. Een bekende primaire maligniteit. 2. Multipele
laesies, met name indien zij op afstand zijn gelegen. 3. Een kleine, ronde, goed
afgegrensde laesie van licht verhoogde dichtheid zonder contrast. 4. Een kleine
nodulaire laesie van sterk verhoogde dichtheid na contrast. 5. Veel oedeem in relatie
tot de grootte van de tumor. 6. Afwezigheid van kalk en cysten.
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Fig. 20a. zonder contrast fig. 20b met contrast

lien 27-jarige vrouw met zwakte van het rechter been sinds 6 weken, gevolgd door hoofdpijn en
braken.
Neurologisch onderzoek: hemiparese rechts, syndroom van Gerstmann, psychische stoornissen
en stuwing in fundo.
E.EG.: tumor links temporo-pariëto-occipitaal.
Echo: 6 mm naar rechts verplaatst.
Arteriografie: vaatrijkc maligne tumor.
Fig. 20a: kleine, ronde, vrij scherp begrensde laesie van matig verhoogde dichtheid links occipi-
taal tegen de tabula interna.
Fig. 20b: nodulaire laesie van steik verhoogde dichtheid, oedeem graad 111.
Oorspronkelijke GT.diagnose: hooggegradeerd glioom.
Herbeoordeling: metastasc.
Histologie: metastase van anaplastisch longcarcinoom.
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Pig. 21a. zonder contrast fig. 21b. met contrast

Een 64-jarige vrouw met hoofdpijn sinds 6 weken en zwakte linker arm sedert 4 weken. Ver-
wijdering van mammacarcinoom 2 jaar tevoren.
Neurologisch onderzoek: bdz. papiloedeem en parese linker arm.
E.E.G.: tumor rechts temporaal. Echo: mediaan.
Isotopen scan: laesie rechter hemisfeer.
Arteriografïe: vaatarm glioom of metastase.
Fig. 21a: ronde, vaag begrensde laesie met een dichtheid gelijk aan en lager dan hersenweefsel,
rechts centro-pariëtaal; verplaatsing van 8 mm naar links, ipsilaterale ventrikel compressie en
contralaterale dilatatie.
Fig. 21b: mediaal en lateraal enige dunne streepvormige dichtheidsverhogingen, overigens on-
gewijzigd; oedeem graad I.
C.T.diagnose: laaggegiadeerd glioom.
Histologie: metastase van adenocarcinoom van de mamma.
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Fig. 22a. zoiider contrast fig. 22b. zonder contrast

Een 55-jarige vrouw, die na een licht schedeltrauma 8 maanden tevoren, een progressief links-
zijdig hemisyndroom ontwikkelde, alsmede psychische stoornissen. Verwijdering van mamma-
carcinoom 5 jaar tevoren.
Neurologisch onderzoek: somnolent, psychische stoornissen, hemiparese en hemihypaesthesie
links.
ERG.: tumor rechts pariëto-temporaal
Echo: 4 mm naar links verplaatst
Arteriografïc: zeer vaatrijkc metastasc.
Kig. 22a: ongeveer ronde, scherp begrensde laesie van homogene, sterk verhoogde dichtheid
rechts temporo-pariè'taal; verplaatsing van 9 mm naar links, ipsilaterale ventrikel compressie en
contralaterale dilatatie, oedeem graad III (fig. 22b).
CT.diagnose: intracerebraal haematoom.
Histologie: metastase van grootcelligmammacarcinoom.
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Fig. 23a. zonder contrast fig. 23b. met contrast

Een 66-iarige man met hoofdpijn en verwardheid sedert 10 dagen.
Neurologisch onderzoek: psychische stoornissen, afasie, pariëtaal syndroom.
E.EG.: tumor links diep temporaal.
Echo: mediaan.
Fig. 23a: ronde, goed afgrensbare laesies met een dichtheid gelijk aan tot iets hoger dan hersen-
weefsel links paricto-occipitaal en rechts parictaaL
Fig. 23b: nodulaire laesies van sterk verhoogde homogene dichtheid; oedecm graad III.
CT.diagnose: metastasen.
Histologie: onbekend.
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Fig. 24a. met contrast fig. 24b. met contrast

lien 55-jarige man met occipitale hoofdpijn sinds een half jaar en spiaakstoornissen sinds
2 maanden.
Neurologisch onderzoek: hemiparesc rechts en afasie.
1Í.IÚG.: geen afwijkingen.
Echo: mcdiaan.
Isotopen scan: multipele metastasen in beide hemisferen.
Fig. 24a, b: multipele laesics van het annulairc en nodulaiie type in beide hemisferen; bdz.
compressie van het ventrikelsystecm; oedeem graad III.
C.T.diagnose: metastasen.
Histologie: metastasen van anaplastisch bronchuscarcinoom.
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Hoofdstuk 6

Intra — en suprasellaire tumoren

1. Materiaal

Het materiaal omvatte 10 patiënten met een intra- en/of suprasellaire tumor, die
histologisch werd bevestigd binnen een maand nadat de laatste C.T.scan wcs ver-
richt. Bij neuropathologisch onderzoek werden 6 hypophyse adenomen, 2 cranio-
pharyngeomen en 2 meningeomen gevonden. Beide laatste betroffen meningeomen
van het tuberculum sellae. Meningeomen uitgaande van het os sphenoïdale en de
olfactoriusgroeve komen aan de orde in hoofdstuk 3. De hypophyse adenomen en
craniopharyngeomen vormden 6% van het totaal aantal intracraniële tumoren.

2 Resultaten

21. AspectopCT.scan

2 1. 1. Aspect tumor. Tabel 16 en 17

Tabel 16. Dichtheid van 10 intra- en suprasellaire tumoren.*

Type tumor

Hypophyse adenomen

Meningeomen

Craniopharyngeomen

Aantal

6

2

2

Zonder contrast

++ + =

5 1

1 - 1

1

-

1

2

Met contrast

++ + =

4 1 1

2 - -

1 — —

-

2

2

* Een aantal tumoren werd in meerdere categorieën ondergebracht.
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Van de 6 hypophyse adenornen was er één uitsluitend intrascllair gelegen en deze
kon niet worden geïdentificeerd op de C.T.scan, noch zonder, noch met contrast
Van de overige S hadden er 4 een homogene, licht verhoogde dichtheid (fig. 25a).
Eén hypophyse adenoom vertoonde reeds zonder contrast een perifere ringvormige
dichtheidsverhoging met een centrale dichtheidsveiiaging (fig. 26a). De begrenzing
van de 5 adenomen, gelegen in het voorste gecomprimeerde deel van de cistema
suprasellaris, was naar voren toe zeer vaag, waardoor grootte en uitbreiding van de
tumor moeilijk te bepalen waren. Aan de achterzijde werden de tumoren begrensd
door het achterste, wel zichtbare deel van de cisterna suprasellaris (fig. 26a). Op de
C.T.scan zonder contrast kon niet worden nagegaan of er intrasellair tumorweefsel
aanwezig was.

Tabel 17. Effect van contrast toediening bij 10 intia- en suprasellaiie tumoren.

Type tumor

Hypophyse adenomen

Meningeomen

Cianiopharyngeomen

Aantal

6

2

2

Type van dichtheidstoename

Annulair Nodulair Gemengd

1 4 -

- 2 -

Mate van dichtsheidstoename

Geen

1

2

Ucht

1

Matig

2

Sterk

3

1

Met contrast vertoonden 4 van de 5 suprasellaire hypophyse adenomen een
nodulaire laesie met een homogene, matig tot iizrk verhoogde dichtheid (fig. 25b).
De vorm hiervan was rond of gelobd en de begrenzing zeer scherp. Het vijfde liet
een laesie van het annulaire type zien (fig. 26b). De ring van verhoogde dichtheid
had echter een regelmatiger aspect dan gewoonlijk bij hooggegradeerde gliomen en
metastasen wordt waargenomen. Bij 3 patiënten was nu ook intrasellair tumorweef-
sel zichtbaar. Drie adenomen hadden een symmetrische suprasellaire uitbreiding, 2
vertoonden tevens parasellaire groei. Éénmaal werd hierdoor de artéria carotis in-
terna tegen de sphenofdrand gedrukt. De diameter van de tumoren varieerde van
1,5 tot 4 cm.

De 2 craniopharyngeomen onderscheidden zich van de andere suprasellaire tu-
moren door een verlaagde dichtheid, een negatieve reactie op contrast en een uit-
breiding naar achter-boven. Eén craniopharyngeoom toonde een nodulaire ver-
kalking met een diameter van 2 cm, waaromheen zich een zeer vaag begrensd gebied
van licht verlaagde dichtheid bevond. Op een hogere snede was de verkalking ring-
vormig (fig. 28a). Het 2e craniopharyngeoom presenteerde een tamelijk scherp be-
grensde laesie van licht tot matig verlaagde dichtheid, die het aspect had van een
cyste (fig. 28b). Beide tumoren waren mediaan in de cisterna suprasellaris en ter
plaatse van de 3e ventrikel gelegen.
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Beide tuberculum sellae meningeomen waren van het endotheliomateuze type.
Op de C.T.scan zonder contrast was één meningeoom isodens, doch door een con-
trasterend randje van verlaagde dichtheid ten gevolge van oedeem, kon deze tumor
toch goed worden afgegr nsd (tig. 27a). De andere tumor bevatte veel kalk en had
reeds vóór contrast een duidelijk verhoogde dichtheid. Met contrast lieten beide een
scherp begrensde, homogene, sterk verhoogde dichtheid zien. De meningeomen
bevonden zich in het voorste deel van de cisterna suprasellaris. Hoewel zij zich wat
meer naar voren uitbreidden, konden zij wat betreft localisatie niet worden onder-
scheiden van de hypophyse adenomen.

2.1.2. Ruimte-innemende verschijnselen. Tabelle

Tabel 18. Ruimte-innemende verschijnselen bij 10 intra- en supraseliairc tumoren.

Aantal
Compressie
- cisterna supiasellaris

- 3e ventrikel

Hydrocephalus

Oedeem
- graad 0

— graad 1

Sella destructie

Hypophyse adenomen

6

S

2

-

4

2

3

Meningeomen

2

•>

1

1

2

-

-

Craniopharyngeomen

2

2

2

1

2

-

-

Het meest constante verschijnsel was een gehele of gedeeltelijke compressie van de
cisterna suprasellaris, die bij alle tumoren met suprasellaire uitbreiding aanwezig
was. Bij de grotere tumoren bestond een vrijwel volledige compressie (fig. 25), bij
de kleinere alleen van het voorste gedeelte van de cisterna (fig. 26). Ete 2 cranio-
pharyngeomen veroorzaakten compressie van een groot deel van de 3e ventrikel, 2
adenomen en 1 meningeoom slechts van het voorste deel. Een symmetrische ver-
wijding van de zijventrikels werd waargenomen bij 1 craniopharyngeoom en 1 me-
ningeoom. Afwijkingen aan de benige structuur van de sella, met name vergroting
en éénzijdige destructie werden gevonden bij 3 hypophyse adenomen.

Bij 6 van de 10 tumoren in de sella streek werd in het geheel geen oedeem
gezien. Bij 1 meningeoom en 1 craniopharyngeoom was er een randje van verlaagde
dichtheid van minder dan 10 mm (graad 0), bij 2 grotere hypophyse adenomen
bestond perifocaal oedeem met een radius van 10 tot 20 mm (graad I, fig. 25).
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22. CT. vergeleken met conventionele onderzoekmethoden. Tabel 19

2 2.1. Klinische diagnose
De 10 patiënten met een sella tumor hadden klachten in duur variërend van 1 dag
tot 10 jaar, met een gemiddelde van ruim 1,5 jaar. Bij neurologisch onderzoek werd
visusdaling gevonden bij 8 patiënten en bitemporale hemianopsie bij 5. Endocriene
stoornissen kwamen voor bij 6 patiënten. Beide patiënten met een craniopharyn-
geoom hadden tevens psychische stoornissen, die bij één van hen zodanig domineer-
den, dat de diagnose werd gesteld op een katatone stupor. Eén patiënt met een zich
parasellair uitbreidend hypophyse adenoom ontwikkelde subacuut een ophthal-
moplegie, die rechts totaal was en links partieel. Men dacht hierbij aanvankelijk aan
een meningitis tuberculosa. Bij de resterende 8 patiënten werd een tumor in de sella
streek gediagnostiseerd.

2.2 2. Computer tomografie

Op de C.T.scan werd oorspronkelijk bij 8 patiënten een tumor gediagnostiseerd,
waarvan de aard bij 6 patiënten correct werd voorspeld. Hierbij dieni te worden
vermeld, dat meestal het standaard onderzoek met sneden van 13 nun werd gedaan;
slechts in enkele gevallen werd een snedehoogte van 8 mm gebruikt. Bovendien was
de snedehoek niet altijd optimaal voor onderzoek van het suprasellaire gebied.
Daarentegen was de technische kwaliteit van de C.T.scans goed. Met name werden
minder artefacten gezien dan bij patiënten met processen in de achterste schedel-
groeve.

2.2.3. Arteriografie en pneumencephalografie

Dubbelzijdige arteriografie werd verricht bij 8 van de 10 patiënten. Vijfmaal luidde
de diagnose suprasellaire tumor en bij 2 werd het type hiervan juist aangegeven. De
arteriografie was vals negatief bij een klein meningeoom van het tuberculum sellae,
doch hierbij werd geen vulling van de artéria carotis externa verkregen. Ook bij
beide craniopharyngeomen werd op het arteriogram geen tumor gediagnostiseerd.
Het meest betrouwbare onderzoek om een suprasellair ruimte-innemend proces aan
te tonen was een pneumencephalografie. Bij 7 van de 8 patiënten was niet alleen de
tumor zichtbaar, doch er werd ook belangrijke informatie verkregen over de precieze
uitbreiding er van. Bij 1 patiënt werd door middel van pneumencephalografie be-
vestigd, dat het hypophyse adenoom uitsluitend intrasellair gelocaliseerd was.

2 2 4. Schedelfoto en E. E. G.

De schedelfoto toonde een vergrote sella of sella destructie bij alle hypophyse
adenomen. Bij één craniopharyngeoom werd suprasellair kalk gezien. In het EEG
werden afwijkingen gevonden bij die patiënten, die op de C.T.scan en het pneumen-
cephalogram een compressie van de 3e ventrikel vertoonden.
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Tabel 19. Veigelijking C.T. met conventionele onderzoekmethoden bij 10 intia- en suptasellaiie tumoien.

Klinische diagnose

Schedelfoto

Computer tomografie

Aiteriografie

Pneumencephalografie

E.E.G.

Diagnose laesie

Aantal

9

7

8

6

8

5

Percentage

90

70

80

75

100

50

Diagnose tumor

Aantal

8

5

8

5

8

2

Percentage

80

50

80

63

100

20

Diagnose aard tumor

Aantal

6

5

6

2

5

-

Percentage

60

50

60

25

63

-

Aantal onderzoekingen

10

10

10

8

8
10

«V



2.3. Vals positieve, vals negatieve en incorrecte CT.diagnosen. Tabel 20

De oorspronkelijke C.T.diagnose, de herbeoordeling en de uiteindelijke diagnose
kwamen overeen bij 6 van de 10 patiënten. Vals positieve C.T.diagnosen werden
niet gevonden. Bij 2 patiënten was de oorspronkelijke beoordeling vals negatief. Eén
hiervan betrof een intrasellair hypophyse adenoom dat ook bij operatie geen supra-
sellaire uitbreiding bleek te vertonen. Bij de 2e patiënt met een craniopharyngeoom,
werd bij herbeoordeling wel een suprasellaire cyste gezien. Oorspronkelijk was deze
cyste aangezien voor de cisterna suprasellaris, doch in feite werd deze laatste juist
gecomprimeerd. Bovendien was de cyste ook op een hoger niveau te zien als een
schijnbaar verwijde 3e ventrikel (fig. 28b).

Bij 2 patiënten werd een hypophyse adenoom beoordeeld als een supra- of para-
sellaire tumor (C.T.diagnose incorrect). De patiënt met een laesie van het annulaire
type (fig. 26), bleek bij operatie een adenoom met een dik kapsel en een verweekte
inhoud te hebben. De andere patiënt had een proces dat zich vrij grillig langs de
voorzijde van het os petrosum in de middelste schedelgroeve uitbreidde. Bij her-
beoordeling kon op basis van intrasellaire ligging van een gedeelte van de tumor de
juiste diagnose worden gesteld. Het subacute ziektebeloop van deze patiënt werd
begrijpelijk door het neuropathologisch onderzoek, waarbij bloedingen in de tumor
werden gevonden.

Uit tabel 20 blijkt dat bij herbeoordeling de diagnose correct was bij 7 van de
10 patiënten.

3. Discussie

3.1. Aspect op C T. scan

De eerste mededelingen in de literatuur over de resultaten van C.T. bij suprasellaire
processen waren nogal teleurstellend. New et al. (1975) waren van mening, dat met
de 80 x 80 matrix de anatomische verhoudingen in dit gebied onvoldoende kunnen
worden weergegeven. Ambrose et al. (1975) vermeldden dat 7 van 17 hypophyse
adenomen met C.T. gemist werden door de storende hoge dichtheid van de om-
ringende benige structuren, alsmede door de lage dichtheid van de >inus sphenoïda-
lis. Deze 7 hypophyse adenomen vormden samen met één andere suprasellaire tu-
mor 50% van de vals negatieve C.T.scans van een grote groep van 366 intracraniële
tumoren. De resultaten van latere series zijn veel beter, voornamelijk door het
gebruik van de 160 x 160 matrix. Volgens Naidich et al. (1976) kunnen met behulp
van sneden van 8 mm of elkaar overlappende sneden van 13 mm ook kleine tumoren
worden aangetoond. Gyldenstedt en Karle (1977) zijn echter van mening dat sne-
den van 8 mm geen voordeel bieden boven sneden van 13 mm. Strother et al.
(1977) merkten op dat voor een goede visualisatie van het chiasma opticum het
snedevlak een hoek van 25° moet maken met de orbito-meatuslijn. Daarentegen
onderzochten Gyldenstedt en Karle (1977) hun patiënten met een snedevlak even-
wijdig aan de orbito-meatus lijn.
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Tabel 20. Diagnostische fouten met C.T. bij intra- en suprasellaire tumoren.

Ooispionkelijke C.T. diagnose Aantal Hetbeoordelings C.T. diagnose Aantal Uiteindelijke diagnose Aantal

Correct

- hypophyse tumoi

- meningcoom

- cianiophaiyngeoom

Vals negatief

~ normaal

Incorrect

— suprascllaire tumor

— parasellaire tumor

3

2

1

2

1

1

hypophyse adenoom

meningeoom

cianiopharyngeoom

normaal

suprasellaire cyste

suprasellaire tumor

hypophyse adenooj

3 hypophyse adenoom 3

2 meningeoom 2

1 craniophaiyngcoom 1

1 intrasellait hypophyse adenoom 1

1 craniopharyngeoom 1

1 hypophyse adenoom 1

1 hypophyse adenoom 1
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Fahlbusch et al. (1976) rapporteerden de resultaten van CT. bij 91 hypophyse
adenomen. Zonder contrast was 74% hyperdens, 14% hyper- en hypodens, 9%
isodens en 3% hypodens. Door visualisatie van de tumor zelf of door afwijkingen
van de cisterna suprasellaris, kolden 90 van de 91 adenomen reeds op de C.T.scan
zonder contrast worden geïdentificeerd. De serie bevatte echter geen gevallen met
een uitsluitend intrasellaire localisatie en de diameter van de kleinste tumor was
10 mm. Volgens Fahlbusch et al. (1976) kunnen intrasellaire adenomen met de
huidige computer tomografen nog niet worden aangetoond. Met uitzondering van
3 gevallen, vertoonden alle hypophyse adenomen van deze auteurs een toename van
dichtheid na contrast toediening. Naidich et al. (1976) beschreven 26 hypophyse
adenomen, die zonder contrast een licht verhoogde dichtheid bezaten met een wat
onregelmatig, gespikkeld aspect. Met contrast had het merendeel een scherp be-
grensde, homogene, sterk verhoogde dichtheid. Gyldenstedt en Karle (1977) deel-
den mede dat geen verschil in dichtheid en reactie op contrast werd gevonden
tussen de verschillende histologische typen van hypophyse adenomen. De bevindin-
gen bij onze hypophyse adenomen komen overeen met de ervaringen van Fahlbusch
et al. (1976) en Naidich et al. (1976).

De 28 craniopharyngeomen uit het materiaal van Fahlbusch et al. (1976) bevat-
ten ín 58% calcificaties en in 25% cysten. Hierdoor vertoonde 50% der cranio-
pharyngeomen zowel een verhoogde als een verlaagde dichtheid. Uitsluitend een
verhoogde dichtheid was aanwezig bij 28% der patiënten, een dichtheid gelijk aan of
lager dan hersenweefsel bij 22%. Een reactie op contrast werd gezien bij 62% van de
patiënten. Naidich et al. (1976) deelden mede dat bij het merendeel der cranio-
pharyngeomen calcificaties en/of cysten werden gezien en dat deze tumoren meest-
al niet in dichtheid toenamen met contrast. Ook onze beide craniopharyngeomen
waren zonder en met contrast hypodens en zij bevatten een cyste of kalk.

In hun grote serie van 170 suprasellaire tumoren zagen Fahlbusch et al. (1976)
29 meningeomen, waarvan 27 hyperdens waren en 2 isodens. Naidich et al. (1976)
vermeldden 8 meningeomen, die alle een licht verhoogde dichtheid vertoonden.
Beide auteurs vonden een reactie op contrast bij al hun gevallen. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van de meningeomen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Vooral Naidich et al. (1976) hebben gewezen op het grote beiang van de cisterna
suprasellaris bij de C.T.diagnostiek van processen in dit gebied. Deze cisterna heeft
afhankelijk van de snedehoogte de vorm van een 5 of 6 puntige ster. Op normale
C.T.scans met sneden van 13 mm kon de cisterna worden geïdentificeerd in 85%;
bij patiënten met supratentoriële intra-axiale tumoren was dit in 50% het geval.
Bij 50% van de hypophyse adenomen veroorzaakte het suprasellaire gedeelte een
rond vullingsdefect in het voorste deel van de cisterna suprasellaris, in 41% was de
cisterna geheel dicht gedrukt (Naidich et al., 1976). Wij zagen een compressie van
de cisterna suprasellaris bij alle 9 suprasellaire tumoren.

Compressie van de 3e ventrikel was aanwezig bij 2 van onze 5 hypophyse adeno-
men en in 38% van de adenomen beschreven door Naidich et al. (1976). Compres-
sie van de 3e ventrikel met blokkade beiderzijds van het foramen van Monro werd
gezien bij de 2 craniopharyngeomen. Naidich et al. (1976) zagen een symmetrische
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hydrocephalus bij 10 van de 17 craniopharyngeomen en slechts bij 3 van de
26 hypophyse adenomen.

Tumoren in het sella gebied vertonen weinig oedeem. Lanksch en Kazner (1976)
zijn van mening, dat in de mediaanlijn gelocaliseerde en intraventriculaire tumoren
geen oedeem veroorzaken omdat zij geen contact hebben met de witte stof. Fahl-
busch et al. (1976) vermeldden de aanwezigheid van oedeem bij slechts 2 van de
91 hypophyse adenomen. Volgens Naidich et al. (1976) toonden van alle tumoren
in de sella streek meningeomen het meest frequent oedeem. In onze kleine serie
zagen wij beperkt perifocaal oedeem in 4 van de 10 gevallen.

3.2. Diagnostische betrouwbaarheid

Reich et al. (1976) vergeleken de resultaten van C.T. met die van andere neuro-
radiologische onderzoeken bij 20 patiënten met supra- en parasellaire tumoren,
waarvan de kleinste een diameter van 10 mm had. De C.T.scan werd aanvankelijk in
90% en bij herbeoordeling in 95% als positief beoordeeld. Hoewel niet vermeld,
werd met positief waarschijnlijk bedoeld diagnose van een tumor. Bij herbeoorde-
ling was de pneumencephalografïe positief in 100%, de arteriografie in 88%, de
isotopen scan in 71% en de schedelfoto in 35%. Gyldenstedt en Karle (1977)
vergeleken de diagnostische betrouwbaarheid van verschillende methoden bij 32 pa-
tiënten met een tumor in de sella streek. Met C.T. werden afwijkingen gevonden in
97% der patiënten, met arteriografie in 52%, met pneumencephalografïe in 93% en
met schedelfoto's in 78%. Onze resultaten van C.T. waren wat minder goed, doch
wanneer het uitsluitend intrasellair gelocaliseerde adenoom niet in aanmerking
wordt genomen, werd ook bij 9 van onze 10 patiënten een tumor gediagnostiseerd.
De grote betrouwbaarheid van pneumencephalografïe blijkt zowel uit ons materiaal
als uit dat van Reich et al. (1976). Zeker indien gecombineerd met planigrafie zal
deze methode ook in de toekomst zijn plaats behouden. Drayer et al. (1977) zijn
echter van mening, dat een C.T.scan na lumbaal inbrengen van Amipaque minstens
evenveel informatie oplevert en technisch veel eenvoudiger is. De cisterna suprasella-
ris is met deze techniek zeer fraai te zien en ook kleinere tumoren kunnen daardoor
zichtbaar worden gemaakt. Deze auteurs bevelen dit onderzoek aan bij alle patiën-
ten bij wie een proces in de omgeving van het chiasma wordt vermoed en bij wie
de C.T.scan zonder en met intraveneus ingebracht contrast negatiefis.

3.3. Differentiaal diagnose

Ook bij de suprasellaire tumoren is het vaak niet mogelijk alleen op basis van de
C.T.scan te komen tot een juiste differentiaal diagnose. Hypophyse adenomen,
nodulaire craniopharyngeomen en tuberculum sellae meningeomen kunnen een
identiek beeld vertonen. Een vergrote sella op de schedelfoto en endocriene stoor-
nissen komen het meest frequent voor bij hypophyse adenomen, minder vaak bij
craniopharyngeomen en zelden bij meningeomen. Met behulp van C.T.scan, schedel-
foto en endocrinologisch onderzoek werd door Fahlbusch et al. (1976) het histolo-
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gisch type in 83% der suprasellaire tumoren correct voorspeld. Bij het onderscheid
tussen hypophyse adenomen en craniopharyngeomen beschouwen Naidich et al.
(1976) als argumenten voor de laatste: 1. De aanwezigheid van verkalkingen en
cysten. 2. Zonder contrast een dichtheid gelijk aan of lager dan hersenweefsel. 3.
Met contrast geen of een lichte toename van dichtheid. 4. Een uitbreiding naar
achter-boven. 5. De aanwezigheid van een hydrocephalus. 6. Het ontbreken van
sella vergroting.

Bij de differentiatie tussen meningeomen en andere supra- en parasellaire proces-
sen noemen Naidich et al. (1976) als belangrijkste criterium de aanwezigheid van
hyperostosen. Ook een zeer sterk verhoogde dichtheid met contrast en perifocaal
oedeem pleiten volgens deze auteurs voor een meningeoom.

In het sella gebied kunnen ook grote aneurysmata voorkomen die te herkennen
zijn door een sterke, homogene dichtheidstoename, wanneer het onderzoek wordt
verricht direct na de injectie van het contrastmiddel. Germinomen, chondromen en
colloïdcysten kunnen hetzelfde aspect vertonen als hypophyse adenomen en me-
ningeomen (Davis et al., 1976, Sackett et al., 1975). Opticus gliomen presenteren
een licht verhoogde dichtheid zonder reactie op contrast, alsmede een verdikte
nervus opticus en een asymmetrische impressie van de cisterna suprasellaris (Naidich
et al., 1976). Bij de differentiatie van een cysteus craniopharyngeoom moet men
denken aan de mogelijkheid van een epidermoïd, een cysteus glioom, een 3e ven-
trikel of hypothalamus tumor, een tumor van de nasopharynx en een arachnoïdeale
cyste. Gyldenstedt en Karle (1977) deelden mede dat op grond van de dichtheid en
de aanwezigheid van kalk, niet gedifferentieerd kon worden tussen craniopharyn-
geomen en laaggegradeerde suprasellaire gliomen. Ook 2 niet cysteuze epider-
moïden vertoonden een dergelijk aspect. Volgens deze auteurs vertoonden alleen
suprasellaire arachnoïdeale cysten pathognomonische C.T.afwijkingen. Wat betreft
de diagnose 'empty sella' moet men zich realiseren dat de processus clinoïdii ante-
riores en posteriores en het dorsum sellae vaak in de cisterna suprasellaris uitsteken,
waardoor de C.T.scan de verkeerde impressie geeft van een met liquor gevulde sella.
Rozario et al. (1977) meldden dat bij alle 19 patiënten met een empty sella syn-
droom, bevestigd door middel van pneumencephalografïe, de diagnose met C.T.
werd gesteld. Wel waren er 3 vals positieve C.T.scans van patiënten met een hypo-
physe tumor met een centrale necrose.

77



Fig. 25a. zonder contrast fig. 25b. met contrast

Hen 37-jarige vrouw met verschijnselen van acromegalie sinds 2 jaar.
Neurologisch onderzoek: bitemporale hemianopsie, acromegalie.
Schedelfoto: vergroting en destructie sella.
E.E.G.: diffuus gestoord.
P.E.G.: pruimgroot suprasellair proces, derde ventrikel naar achter-boven gedrukt.
Fig. 25a: vrij scherp begrensde, ovale laesie van licht tot matig verhoogde dichtheid; compressie
van cisterna suprasellaris en derde ventrikel, oedeem graad I.
Fig. 25b: mediane, suprasellaire, scherp begrensde laesie van sterk verhoogde, homogene dicht-
heid.
GT.diagnose: hypofyse adenoom.
Histologie: chromofoob adenoom.
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Fig. 26a. zonder contrast fig. 26b. met contrast

Een 55-jaiige vrouw met sedert een halfjaar visus daling van het linker oog.
Neurologisch onderzoek: visus links 1/60, bitemporale hemianopsie.
Schedelfoto: vergroting sella, destructie dorsum sellae.
E.E.G.: geen afwijkingen.
Arteriogralïc: suprasellair ruimte-innemend proces.
P.E.G.: suprasellaire uitbreiding hypofyse tumor.
Fig. 26a: ronde laesie met centrale dichtheidsverlaging en een dunne ring van verhoogde dicht-
heid; compressie voorste deel cisterna suprascllaris, geen oedeem.
Fig. 26b: laesie van het annulaire type.
GT.diagnose: suprasellaire tumor.
Histologie: chromofoob adenoom.
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Fig. 27a. zonder contrast fig. 27b. met contrast

lien 54-jarige man met sedert een halfjaar progressieve visus daling links.
Neurologisch onderzoek: visus daling en opticus atrofie links meer dan rechts, bitcmporale
hemianopsie.
Schedelfoto: geen afwijkingen.
liCG.: normaal.
Isotopen scan: supraseliaire tumor.
Artcriografïe: suprasellair hypofyse adenoom.
P.E.G.: supraseliaire tumor.
Fig. 27a: vaag begrensde laesie boven de sella met een dichtheid gelijk aan tot iets hoger dan
hersenweefsel, oedeem graad 0.
Fig. 27b: ronde, sterk verhoogde, homogene dichtheid suprasellair, compressie cisterna suprasel-
laris.
C.T.diagnose: meningeoom tuberculum sellac.
Histologie: endotheliomatcus meningeoom.
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Fig. 28a. mel contrast
Ringvormige caldtícatie ter plaatse van 3e ventrikel; hydroccphalus.
CT.diagnose: craniopharyngeoom.
Histologie: craniopharyngeoom.

Fig. 28b. zonder contrast
Dichtheidsverlaging ter plaatse van 3e ventrikel.
Oorspronkelijke CT.diagnose: vals negatief.
Hcrbcoordeling: suprascllaire cyste.
Histologie: craniopharyngeoom.
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Hoofdstuk 7

Supratentoriële tumoren, rest groep

1. Materiaal

In dit hoofdstuk zullen de resterende patiënten met een supratentoriële tumor
worden beschreven, die nog niet elders aan de orde kwamen. Allereerst betreft dit een
zestal zeldzamere tumoren, waarvan de histologische diagnose luidde epidermofd
(3), cylindroom (1) ganglioneuroom (1) en maligne lymphoom (1). Daarnaast wer-
den bij het nagaan-van de C.T.verslagen en de ontslagdiagnosen 9 patiënten ver-
zameld met een tumor, waarvan geen neuropathologische bevestiging werd verkre-
gen. Op grond van gegevens van klinisch en neuroradiolog-jch onderzoek was het
echter zeer waarschijnlijk dat bij 6 patiënten sprake was van een glioom en bij 3 van
een meningeoom. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 werden die patiënten uitgesloten,
van wie een C.T.scan werd vervaardigd tijdens het jaar van onderzoek, doch bij wie
het bestaan van een tumor reeds voor die periode werd vastgesteld.

Z Resultaten

2.1. Aspect op C T.scan

Z1.1. Aspect tumor. Tabel 21 en 22

Tabel 21. Dichtheid van IS supratentoriële tumoren.*

Type tumor

Glioom

Meningeoom

Epidermoi'd

Ganglioneuroom

Cylindroom

Maligne lymphoom

Aantal

6
3
3
1
1

1

Zonder contrast

~ • - -

- 2 3 3

1 2 - -

_
_

1

- 1 - -

—

1

-

3
1
1

-

Met contrast

+ +

3

3
-
-
-
1

3
_

-
-
1

-

-

3
-

-

1

-

—

1
-

3
1
-

-

Een aantal tumoren werd in meerdere categorieën ondergebracht
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Tab«) 22. Effect van contrast toediening bij IS supratentoriële tumoren.

Type tumor Aantal Type van dichtheidstoename Mate van dichtheidstoename

Glioom

Meningeoom

Epideimofd

Ganglioneuroom

Cylindroom

Maligne lymphoom

6
3
3
1
1
1

Annulaii

2
-
-

-
-
-

Nodulair

3
3
-

-
-
1

Gemengd

_

-
-

-
1

-

Geen

1
-
3
1

-
-

Ucht

1
1
-

-
1

-

Matig

3
1
-

-
-
1

Sterk

1
1
-

-
-
-

Van de 3 epidermoi'den was er één intracerebraal, één intraventriculair en één
extracerebraai gelegen. Alle vertoonden zij een homogene, sterk verlaagde dicht-
heid, gelijk aan of iets hoger dan die van liquor en dit aspect veranderde niet na
toediening van contrast. Het intracerebrale epidermoid presenteerde zich als een 7 x
S cm grote, zeer scherp begrensde cyste rechts pariëto-temporaal, reikend tot aan
de mediaanlijn, doch niet in verbinding staande met het ventrikelsysteem (fig. 29b).
Het intraventriculaire epidermoïd betrof een operatief geverifieerde recidief tumor
van een suprasellair epidermoïd. Op de C.T.scan leek de tumor, die een wat onregel-
matiger begrenzing en iets minder homogeen aspect had dan het eerstgenoemde
epidermoid, zich zowel in de linker voorhoorn als in het omgevende hersenweefsel
te bevinden (fig. 30a). Aan de rand van het proces werden enige puntvormige ver-
kalkingen gezien. Het extracerebrale epidermoid was eveneens een recidief tumor,
gelocaliseerd op de bodem van de middelste en achterste schedelgroeve. Ook hier
liet de C.T.scan een cysteuze laesie zien met een iets gekartelde begrenzing en een
enigszins gespikkelde inhoud (fig. 30b). Verder was er een aanzienlijke botdestruc-
tie van het mediale deel van de middelste en achterste schedelgroeve.

Het rechts pariëtaal gelegen ganglioneuroom vertoonde een sterke gelijkenis met
het intracerebrale epidermofd. Het bestond uit een zeer scherp begrensde cyste met
een diameter van 6 cm , die niet veranderde na toedienen van contrast (fig. 29a).
Het cylindroom was een intracerebrale recidief tumor, uitgaande van de rechter
sinus sphenoïdalis. Rechts in de middelste schedelgroeve bevond zich een vrij
scherpe, doch onregelmatig begrensde laesie van niet homogene, matig tot sterk
verlaagde dichtheid, die een lichte reactie op contrast vertoonde (fig. 31a). ín de
voorste en middelste schedelgroeve werd uitgebreide ossale destructie gezien. Het
maligne lymphoom had op de C.T.scan het aspect van een meningeoom en plaque.
Links hoog pariëtaal bestond een tegen de tabuia interna gelegen, biconvexe laesie
van licht tot matig verhoogde dichtheid, die met contrast homogeen, sterk verhoogd
was (fig. 31b).
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Van de 6 vermoedelijke gliomen leken er 5 hooggegradeerd. Deze vertoonden
een zelfde bont aspect als beschreven in hoofdstuk 4, zij het dat zonder contrast 3
van de 5 gliomen uitsluitend isodens en/of hyperdens waren (fig. 32a), terwijl de
grote meerderheid ie r histologisch geverifieerde gliomen hypodens was. Deze ver-
hoogde dichtheid zoa sen argument voor een metastatisch proces kunnen zijn, doch
overigens waren hiervoor geen aanknopingspunten. Met contrast werden 3 laesies
van het nodulaire type (fig. 32b) en 2 van het annulaire type gezien. Het maligne
aspect op de C.T.scan en het arteriogram, alsmede de localisatie in de linker hemis-
feer, waren bij 4 van de 5 patiënten reden om van operatie af te zien. Bij de Se
patiënt werd wel een biopsie verricht, doch waarschijnlijk niet uit de tumor, aange-
zien normaal hersenweefsel werd aangetroffen. Eén patiënt met op de C.T.scan
links temporo-pariëtaal een grillig, nauwelijks af te grenzen gebied van licht ver-
laagde dichtheid zonder reactie op contrast en met ipsilaterale ventrikel compres-
sie, had waarschijnlijk een laaggegradeerd glioom. Deze conclusie leek gewettigd,
gezien het in toenemende mate optreden van focale epileptische aanvallen, alsmede
het feit dat een herhaalde C.T.scan na een jaar een ongewijzigd beeld vertoonde. De
3 meningeomen toonden op de C.T.scan de typische kenmerken van het menin-
geoom, zoals beschreven in hoofdstuk 3 (fig. 33a, b). Om uiteenlopende redenen
werd bij deze patiënten afgezien van operatieve therapie.

2.1.2. Ruimte-innemende verschijnselen. Tabel 23

Tabel 2?. Ruimte-innemende verschijnselen bij 15 supratentoriële tumoren.

Aantal

Verplaatsing middenstructuren

- aantal

— septum pellucidum (gem.)

- corpus pineale (gem.)

Ventrikel compressie

- ipsilateraal

— contralateraal

Ventrikel dilatatie

- ipsilateraal

— contralateraal

Oedeem

- graad 0

- graad I

- graad II

- graad III

Gliomen

6

5
7 mm

5 mm

5
-

-
3

1
2
1
2

Meningeomen

3

1
4 mm

4 mm

1
-

-
1

1
2
-

-

Epidermoïden

3

2
7 mm

5 mm

1
-

1
2

3
-
-

-

Varia

3

3
6 mm

Smm

3
-

-
2

2
-
-
1
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Verplaatsing van middenstructuren was aanwezig in 73%, ipsilaterale ventrikel com-
pressie in 67% en contralaterale ventrikel dilatatie in 53%. De patient met het
intraventriculaire epidermoïd had een symmetrische hydrocephalus (fig. 30a). Oe-
deem ontbrak bij de 3 epidermoiden, het ganglioneuroom en het maligne
lymphoom. Het cylindroom liet uitgebreid vingervormig oedeem zien van de geheie
hemisfeer (graad III). De hooggegradeerde gliomen vertoonden alle oedeem, evenals
2 van de 3 meningeomen.

2 2. Vergelijking C T. met conventionele onderzoekmethoden. Tabel 24

12.1. Klinische diagnose

Van de 2 patiënten met een uitgebreide cysteuze tumor in de rechter hemisfeer had
één slechts een licht hemisyndroom, de ander alleen focale epilepsie. De beide
patiënten met een tumor op de bodem van de middelste schedelgroeve hadden
éénzijdige visusstoornissen, bij één gecombineerd met een parese van de nervus
abducens. De patient met het intraventriculaire epidermofd vertoonde een frontaal-
syndroom, de patient met het maligne lymphoom een lichte hemiparese. Bij de
patiënten verdacht van een glioom werd een meestal ernstig hemisyndroom gevon-
den, de 3 patiënten met een meningeoom hadden geen neurologische afwijkingen.
Op klinische gronden werd 8 maal (53%) een laesie in de betreffende hemisfeer
gediagnostiseerd en 9 maal (60%) een tumor cerebri. Bij de 6 resterende patiënten
luidde de voorlopige klinische diagnose epilepsie (4) en hoofdpijn (2).

Z2.2 Computer tomografie

Op de CT.scan werd bij alle patiënten een laesie gezien, die in 87% als een tumor
werd geïnterpreteerd. De 60% waarin de aard van de tumor correct werd aange-
geven heeft slechts betrekkelijke waarde, aangezien van 9 tumoren de histologie
niet bekend was. Juist van deze tumoren leken er 8 goed getypeerd, terwijl van de 6
histologisch bevestigde tumoren slechts éénmaal de juiste diagnose in het oorspron-
kelijke verslag werd genoemd.

223 . Arteriografie en isotopen scan

De arteriografie toonde in 91% een ruimte-innemend proces, doch evenals bij CT.,
werd alleen bij enige gliomen en meningeomen de vermoedelijke aard van de tumor
juist voorspeld. Op het arteriogram van de cysteuze tumoren werd een vaatleeg
ruimte-innemend proces gezien, dat niet nader gepreciseerd kon worden. De isoto-
pen scan was positief bij 7 van de 8 patiënten. Het zeer grote intracerebrale epider-
moid had een negatieve isotopen scan.
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Tabel 24. Vergelijking C.T. met conventionele onderzoekmethoden bij 15 supratentoriële tumoren.

Klinische diagnose

Computer tomografie

Arteriografic

Isotopen scan

E. E.G.

Echo

Diagnose laesie

Aantal

8
15
10
7
9

10

Percentage

53
100
91
88
64
71

Diagnose tumor

Aantal

9
13
10

4
7

-

Percentage

60
87
91
50
50

-

Diagnose aard tumor

Aantal

4

9
4
-

3

-

Percentage

27
60
36
-

21

-

Aantal onderzoekingen

15
15
11
8

14
14



114. EEG. en Echo

Het EEG toonde focale afwijkingen bij de 6 gliomen en bij 3 andere tumoren. Bij
2 epidermoïden, 2 kleine meningeomen en het zeer grote ganglioneuroom was het
EEG normaal. Het percentage van 71, waarin de uitslag van de echo correct was,
komt overeen met de bevindingen bij de andere tumorsoorten.

2.3. Vals positieve, vals negatieve en incorrecte C. T.diagnosen. Tabel 25

Bij 9 patiënten kwamen de oorspronkelijke C.T.diagnose, de herbeoordeling en de
uiteindelijke diagnose met elkaar overeen. Vals positieve of vals negatieve C.T.diag-
nosen werden niet gevonden. In 6 gevallen bleek de oorspronkelijke C.T.diagnose
incorrect

De afwijkingen van de patiënten met respectievelijk een intraventriculair en een
extracerebraal epidermofd, beide recidief tumoren, werden aanvankelijk beschouwd
als zijnde van postoperatieve aard (fig. 30a, b). Operatie defecten veroorzaken echter
meer onregelmatig begrensde dichtheidsverlagingen op de CT.scan. Bovendien be-
stonden er ruimte-innemende verschijnselen in de vorm van verplaatsing van mid-
denstructuren en botdestructie, waardoor een juiste herbeoordeling mogelijk was.

Het ganglioneuroom werd oorspronkelijk beoordeeld als een cyste en in tweede
instantie als een epidermofd. Gezien de zuiver ronde vorm, de zeer gladde, scherpe
begrenzing en de ligging tegen de tabula interna had men ook nog kunnen denken
aan een arachnofdeale cyste (fig. 29a). Het cylindroom werd bij herbeoordeling
gediagnostiseerd als een laaggegradeerd cysteus glioom, vanwege het wat onregel-
matige niet homogene aspect, de lichte reactie op contrast en het oedeem graad III
(fig-31a).

Bij een patient met hoofdpijn en een snel progressief hemisyndroom en op
E.E.G., isotopen scan en arteriogram, afwijkingen wijzend op een diep in de linker
hemisfeer gelegen ruimte-innemend proces, leek de aanwezigheid van een hoog-
gegradeerd glioom waarschijnlijk. De CT.scan toonde een vrij vaag begTensde, niet
homogene, nodulaire dichtheidsverhoging, die werd beoordeeld als een al wat lan-
ger bestaand intracerebraal haematoom. De geprononceerde ruimte-innemende
verschijnselen en de lichte reactie op contrast pleitten echter tegen deze diagnose.

Het maligne lymphoom vertoonde zowel wat betreft localisatie als aspect alle
kenmerken van een meningeoom en plaque (fig. 31b). Zelfs bij operatie meende
men met een meningeoom te doen te hebben.

Bij herbeoordeling bleek de C.T.diagnose correct bij 12 van de 15 patiënten (80%).

3. Discussie

Dermoi'den en epidermoïden vormen slechts circa 0,5% van alle intracraniële tumo-
ren. Het feit dat toch reeds veel publicaties verschenen over CT.onderzoek bij deze
tumoren, moet worden toegeschreven aan het pregnante aspect op de C.T.scan.
Davis et al. (1976) beschreven 5 gevallen, die alle een homogene, sterk verlaagde
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gg Tabel 25. Diagnostische fouten met C.T.

Oorspronkelijke C.T. diagnose

Correct

- hooggegiadeerd glioom

- laaggegradeerd glioom

- meningeoom

- epidermoi'd

Incorrect

- postoperatieve afwijkingen

- cyste

- cysteuze tumor

- intracerebraal haematoom

— meningeoom

Aantal

4
1

3
1

2
1
1
1
1

Herbeoordelings CT. diagnose

hooggegradeerd glioom

laaggegradeerd glioom

meningeoom

epidermoi'd

epidermoi'd

epidermoi'd

laaggegradeerd glioom

hooggegradeerd glioom

meningeoom

Aantal

4
1
3
1

2
1
1
1
1

Uiteindelijke diagnose

hooggegradeerd glioom

laaggegradeerd glioom

meningeoom

epidermoi'd

epidermoid

ganglioneuroom

cylindroom

hooggegradeerd glioom

maligne lymphoom

Aantal

4
1
3
1

2
1
1
1
1



dichtheid bezaten, gelijk aan of iets hoger dan liquor. De lage dichtheid is het gevolg
van cholesterol. Door de aanwezigheid van verhoornde plaveiselepitheelcellen
daalt de dichtheid echter minder sterk dan bij een lipoom dat uitsluitend lipiden
bevat. Braun et al. (1977) vermeldden 3 epidermofden, die reeds zonder contrast
een sterke, homogene dichtheidsverhoging hadden. Zij schreven deze toe aan calcifi-
catie en verzeping van de keratineuze tumorinhoud. Een reactie op contrast ontbrak
zowel bij de epidermofden met verlaagde als met verhoogde dichtheid. Davis et al.
(1976) benadrukten het feit dat de patiënten veelal een lange anamnese met vage
klachten hebben en dat schedelfoto, liquoronderzoek en isotopen scan meestal geen
afwijkingen opleveren. Epidermofden in de grote hemisferen zijn volgens deze au-
teurs alleen te onderscheiden van arachnofdeale cysten door een wat onregelmati-
ger contour, een iets minder homogene inhoud en de soms aanwezige perifere
verkalkingen. Andere differentiaal diagnostische mogelijkheden zijn grote poren-
cephale cysten en tumoren die zich presenteren als een cyste zonder reactie op
contrast.

Het meest frequent komen epidermoiöen voor in de achterste schedelgroeve,
met name in de bnighoek en in de 4e ventrikel. Differentiatie van meningeomen en
neurilemmomen zal geen probleem opleveren, doch een haemangioblastoom of een
cysteus astrocytoom zonder of met weinig reactie op contrast kan erg veel lijken
op een epidermofd. Het laatste neigt echter minder tot vorming van een obstructie
hydrocephalus. Een andere predilectie plaats van epidermoiden en dermofden is
het suprasellaire gebied, waar zij vooral van craniopharyngeomen dienen te wor-
den gedifferentieerd.

Laster et al. (1977) beschreven 2 patiënten bij wie op de CT.scan vetpartikels in
ventrikel en arachnoideale ruimte werden waargenomen. Beide vertoonden tevens
een hydrocephalus, mogelijk als gevolg van een door het vet veroorzaakte arach-
noiditis. Ook onze patient met een intraventriculair epidermofd vertoonde een
sterke ventrikel dilatatie. Tadmor et al. (1977) meldden 2 patiënten met een extra-
durale epidermofd cyste. Deze tumoren vertoonden op de schedelfoto een typische
erosie van de schedelbasis en op de CT.scan een verlaagde dichtheid met een rand
van verhoogde dichtheid, die toenam met contrast.

Tumoren w n de nasopharynx, zoals cylindromen, laten overwegend een ver-
laagde dichtheid zien (Caille et ai.,1977). Maligne lymphomen of reticulumcel sar-
comen vertonen vóór contrast meestal een verhoogde dichtheid (Grumme et
al., 1976) en na contrast een scherp begrensde, homogene, sterk verhoogde dicht-
heid (Steinhoff en Aviles, 1976), waardoor ze in eerste instantie van meningeomen
moeten worden gedifferentieerd. Deck et al. (1976) beschreven echter 3 patiënten
met hypodense lymphomen.

In aanmerking genomen het feit dat de bovenvermelde, histologisch geverifieerde
tumoren tot de zeldzamere intracraniële nieuwvormingen behoren, is het niet ver-
wonderlijk, dat slechts bij één patient de aard van de tumor correct werd voorspeld
op basis van de CT.scan. Gezien de typische localisatie en de karakteristieke afwij-
kingen zal echter de diagnose epidermofd meestal wel met C.T. gesteld kunnen
worden.
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Voor de discussie betreffende meningeomen en gliomen wordt verwezen naar de
hoofdstukken 3 en 4. Eén patiënte (flg. 32) had 6 maanden tevoren, toen er reeds
duidelijke neurologische uitvalsverschijnselen waren, een normale C.T.scan. Hacker
et al. (1976) benadrukten dat, met name bij maligne gliomen, weken tot maanden
na het begin van de eerste klinische symptomen nog een normale C.T.scan gevon-
den kan worden. Van onze 51 histologisch bevestigde gliomen werd echter geen
enkele maal in een eerder stadium een normale C.T.scan verkregen.
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Hg. 29a. met contrast
Oorspronkelijke C.T.diagnose: cystc.
lier beoordeling: epidermoi'd.
Histologie: ganglioncuroom.

1'ig. 29b. zonder contrast
CT.diagnose: intraccrcbraal epidermoid.
Histologie: epidermofd.

91



Fig. 30a. zonder contrast
Oorspronkelijke C.T.diagnose: postoperaticve afwijkingen,,hydrocephalus.
Herbeoordeling: intravcntriculair cpidermofd.
Histologie: epidermofd.

Fig. 30b. met contrast
Oorspronkelijke C.T.diagnose: postoperatievc afwijkingen.
Herbcoordcling: extracerebraal cpidermofd.
Histologie: cpidermoïd.
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Fig. 31a. zonder contrast
Oorspronkelijke C.T.diagnose: cystcuze tumor.
Herbeoordeling: laaggegradeerd glioom.
Histologie: cylindroom.

Fig. 31b. met contrast
CT.diagnose: meningeoom en plaque.
Histologie: maligne lymphoom
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Fig. 32a. zonder contrast fig. 32b. met contrast

Een 69-jarige vrouw met sinds januari 1976 hoofdpijn en progressieve rechtszijdige uitvalsver-
schijnselen. In maart 1976 op isotopen scan en arteriografïe tumor linker hemisfeer. Metdeca-
dron sterke klinische verbetering.
CT.scan zonder en met contrast: geen afwijkingen.
Herhaling arteriogiafie: geen afwijkingen.
Na staken decadi'on geen klinische achteruitgang.
Ontslagdiagnose: ischaemia cerebri.
Neurologisch onderzoek september 1976: somnolent, hemiparese en afasie.
E.E.G.: tumor links diep temporaal.
Echo: mediaan.
Arteriografïe: vaatarme tumor in basale ganglia.
Fig. 32a: isodense laesie links in basale ganglia met verplaatsing, ipsilaterale ventrikel compressie
en oedeem.
Fig. 32b: scherp begrensde nodulaire laesie van homogene sterk verhoogde dichtheid.
CT.diagnose: hooggegradeerd glioom.
Histologie: onbekend.
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Fig. 33a. zonder contrast lig. 33b. met contrast

Lven 73 jarige man met in 8 maanden 2 epileptische insulten.
Neurologisch onderzoek: geen afwijkingen.
Schedelfoto: eiiostose fissura orbitalis.
E. E.G.: vasculaire laesie rechts fronto-temporaaL
Ixho: mediaan.
Isotopen scan: tumor.
Arteriografic: sphenoid meningeoom.
Fig. 33a: peervormige, goed afgrensbarc lacsie van licht verhoogde dichtheid; verplaatsing van
3,5 mm, ipsilaterale ventrikel compressie en oedeem graad I.
Fig. 33b: scherp begrensde, homogene sterk verhoogde dichtheid.
CT.diagnosc: sphenoid meningcoom.
Histologie: onbekend.
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Hoofdstuk 8

Infratentoriële tumoren

1. Materiaal

Het materiaal omvatte 18 patiënten met een infratentoriële tumor, waarmede deze
14% uitmaakten van het totaal aantal van 132 intracraniële tumoren. Neuropatho-
logisch onderzoek, 2 uitzonderingen daargelaten verricht binnen één maand na de
laatste C.T.scan, leverde de volgende verdeling op: neurilemmomen 8, menin-
geomen 2, laaggegradeerde gliomen 3, medulloblastomen 2, metastasen 2 en hae-
mangioblastomen 1. In het algemeen was de technische kwaliteit van de opnamen
slechter dan bij de supratentoriële processen. Hiervoor zijn verscheidene oorzaken
aan te wijzen. De botstnicturen van schedelbasis en os petrosum nemen een relatief
groot deel in van de ruimte in de achterste schedelgroeve. Om de storende werking
van de botformaties te beperken, werden de polaroid foto's veelal weergegeven met
een grotere vensterbreedte dan de gebruikelijke 40 eenheden. Laesies met een licht
verhoogde of verlaagde dichtheid worden dan echter eerder gemist. Door de vele
botstnicturen kunnen kleine bewegingen van het hoofd reeds aanzienlijke artefac-
ten veroorzaken in de vorm van streepvormige verdichtingen, uitgaande van de
protuberantia occipitalis interna of nodulaire verdichtingen langs tabula interna en
os petrosum. De luchthoudende cellen in het mastoid kunnen ten gevolge van de
zogenaamde 'computer overswing' een horizontale, streepvormige dichtheidsver-
laging tussen beide ossa petrosa veroorzaken. Bovendien worden bij patiënten met
een ruimte-innemend proces in de achterste schedelgroeve meer bewegingsartefacten
gezien als gevolg van bewustzijnsstoornissen of onrust, vooral bij kinderen. Gezien
de anatomie van de achterste schedelgroeve, dient de patient met een maximaal
geflecteerd hoofd te worden onderzocht (15-25° tussen orbito-meatus lijn en sne-
devlak). Bij patiënten met bewegingsbeperking van de nek of een gedaald bewustzijn
kan dit prob'emen opleveren. Aangezien het onderzoek bij hoge uitzondering onder
algehele narcose werd verricht, werd derhalve in een aanta) gevallen de achterste
schedelgroeve onvoldoende afgebeeld.
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2 Resultaten

2 /. Aspect op CT. scan

2.1.1. Aspect tumor. Tabel 26 en 27

Tabel 26. Dichtheid van 18 infratentoriêle tumoren.*

Type tumor

Neuriiemmomen

Meningeomen

Gliomengr. 1 + H

Medulloblastomen

Metastasen

Haemangioblas-

tomen

Aantal

8
2

3
2

2

1

Zonder contrast

+ + •

4

2
1 1

2

-

=

4

-
1
2
2

-

2
-
3
-
-

—

_

-
2
-
-

1

Met contrast

• •

4

2
1
1

-

1

-
2
2

-

=

3

-
1
-
2

-

—

-
2
-
-

—

-

-
1
-
-

1

* Een aantal tumoren werd in meerdere categorieën ondergebracht

Tabel 27. Effect van contrast toedieniiig bij 18 infratentoriêle tumoren.

Type tumor

Neuriiemmomen

Meningeomen

Gliomen gr. I + II

MeduUoblastomen

Metastasen

Haemangioblas-

tomen

Aantal

8
2
3
2
2

j

Type van dichtheidstoename

Annulair Nodulair Gemengd

5
- 2 -

- 2 -

2
_ _

Mate van dichtheidstoename

Geen

3
-
1
-

2

1

l icht Matig

1
-

1

2
- -

Sterk

4
2
1
-
-
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2.1.1.1. Aspect extra-axiale tumoren

Vier van de 10 extra-axiale tumoren waren zonder contrast isodens; de 6 resterende
tumoren hadden een zeer licht verhoogde dichtheid (fig. 34a), in 2 gevallen gecom-
bineerd met gebieden van verlaagde dichtheid. De begrenzing was vaag en vorm en
grootte van de laesie waren moeilijk te bepalen. Aangezien tevens bij een aantal
extra-axiale tumoren perifocaal oedeem ontbrak, was de tumor zelf slechts bij
4 patiënten op de C.T.scan zonder contrast te identificeren. Indirecte tekenen, zoals
compressie van de 4e ventrikel, hydrocephalus of afwijkingen van het os petrosum
waren aanwezig bij 8 van de 10 patiënten.

Na toediening van contrast waren 3 isodense neurilemmomen met een diameter
van respectievelijk 1 cm, 2 cm en 3,5 cm nog niet zichtbaar. De 5 resterende neuri-
lemmomen en de 2 meningeomen toonden een rond-ovale, scherp begrensde laesie,
met een matig tot sterk verhoogde, homogene dichtheid, een beeld zoals bekend
van de supratentoriële meningeomen en hypophyse adenomen (fig. 34b, 35a). De
diameter varieerde van 2 tot 3,5 cm. Vier van de 5 acusticus neurilemmomen bleken
zich opvallend ver naar voren in de brughoek uit te breiden. Van de 2 meningeomen
was e; één van het endotheliomateuze type en het ander betrof een recidief menin-
geoom met sarcomateuze kenmerken.

2 /. 1.2. Aspect intra-axiale tumoren

Van de 8 cerebellaire tumoren waren de 2 metastasen, noch zonder, noch met
contrast zichtbaar op de C.T.scan. Voornamelijk was dit het gevolg van bewegings-
artefacten. De 3 laaggegradeerde gliomen hadden een nogal wisselend aspect Eén
astrocytoom graad II bevatte een mediaan gelegen cyste en in het achterste ge-
deelte van de linker cerebellaire hemisfeer een vrij grillig gebied van niet homogene,
licht tot matig verlaagde dichtheid, dat met contrast veranderde in een nodulaire
laesie van licht tot matig verhoogde dichtheid (fig. 36a, b). Een ependymoom
graad II, gelocaliseerd in vermis en 4e ventrikel, liet een grote, min of meer ronde
verkalking zien met daarboven een vaag gebied van licht verlaagde dichtheid, dat
een sterke reactie op contrast vertoonde (fig. 37a, b). Een astrocytoom graad I met
een cyste, omgeven door moeilijk afgrensbaar licht hypo- en hyperdens tumorweef-
sel, reageerde niet op contrast. Beide medullobias tomen, gelegen in vermis en 4e
ventrikel, toonden zonder contrast een vaag begrensde laesie met een dichtheid
gelijk aan tot iets hoger dan hersenweefsel en met contrast een vrij goed omschreven
nodulaire dichtheidsverhoging (fig. 38a). Het haemangioblastoom bleek zowel zon-
der als met contrast te bestaan uit een homogene, hypodense cyste (fig. 38b).

21.2. Ruimte-innemende verschijnselen. Tabel 28

Het meest constante verschijnsel, compressie van de 4e ventrikel, werd gezien bij
89% der patiënten (fig. 34,38a). In een aantal gevallen was er tevens een compressie
van de cisterna ponto-cerebellaris, doch deze werd te inconstant afgebeeld om
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Tabel 28. Ruimte-innemende verschijnselen bij 18 infiatentoriële tumoren.

Extra-axiaal Intra-axiaal

Aantal

Compressie 4e ventrikel

Hydrocephalus

- aantal

- B + Cfeem.)*

Oedeem

- graad 0

— graad I

- graad II

- graad III

10
8

7
73 mm

5
2
3
_

8
8

7
86 mm

4
2
-
2

*B = grootste afstand tussen laterale begrenzing van beide frontaalhoornen.

C = afstand tussen laterale begrenzing van beide frontaalhoornen ter plaatse van nucleus cauda-

tus.

Normaal B + C < 50 mm.

conclusies aan te kunnen verbinden. Bij 11 patiënten was er een aanzienlijke verwij-
ding van de zijventrikels en de 3e ventrikel (fig. 36). Bij 3 patiënten was in een
eerder stadium een Spitz-Hoiter drain aangebracht, waardoor op het tijdstip van het
C.T.onderzoek geen hydrocephalus meer bestond. De gemiddelde waarde van B + C
(normaal kleiner dan 50 mmi) bedroeg 86 mm bij de intra-axiale en 73 mm bij de
extra-axiale tumoren.

Oedeem werd in gelijke mate gezien bij intra- en extra-axiale tumoren, doch
aanzienlijk minder dan bij supratentoriële tumoren. In 50% was er geen oedeem.
Een aantal mediaan gelocaliseerde tumoren had een halo van verlaagde dichtheid,
veroorzaakt door een laagje liquor van de 4e ventrikel. Twee op het arteriogram
zeer vaatrijke neurilenunomen en één meningeoom vertoonden oedeem graad II en
bij 2 intra-axiale tumoren breidde het oedeem zich uit in de supratentoriële ruimte
(graad III, fig. 37b).

2.2. Vergelijking C. T. met conventionele onderzoekmethoden. Tabel 29

2 2.1. Klinische diagnose

Het beginsymptoom was hoofdpijn (9), loopstoornissen (4), eenzijdige gehoorsver-
mindering (4) en gevoelsstoornissen van het gelaat (1). Het interval tussen het eerste
symptoom en het tijdsstip van opname varieerde van 1 maand tot 15 jaar en was
gemiddeld 3 jaar. Bij neurologisch onderzoek werden de volgende afwijkingen ge-
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Q Tabel 29. Vergelijking C.T. met conventionele onderzoekmethoden bij 18 infratentoriële tumoren.

Klinische diagnose

Computer tomografie

Arteriografie

K.E.G.

Schedelfoto

Diagnose laesie

Aantal

17
IS
13
9
9

Percentage

94
83

100
64

50

Diagnose tumor

Aantal

16
13
13
4

9

Percentage

89
72

100
29

50

Diagnose aard tumor

Aantal

9
10
8
-
4

Percentage

SO
56
62
-

22

Aantal onderzoekingen

18
18
13
14

18



vonden: ataxie (15), nystagmus (13), papiloedeem (10), aandoening n.trigeminus
(9), aandoening n.acusticus (8), bewustzijnsstoomissen (5), aandoening n. facialis
(4), aandoening n.abducens (4), aandoening n.glossopharyngeus (2) en aandoening
n.oculomotorius (1). Op grond van deze Symptomatologie werd bij 16 patiënten
(89%) een tumor in de achterste schedelgroeve gediagnostiseerd. Eén patient met
restverschijnselen van een 9 jaar tevoren verwijderde brughoektumor, klaagde
slechts over hoofdpijn en duizeligheid en het recidief neurilemmoom op de C.T.scan
was min of meer een toevalsbevinding; bij de patient met een trigeminus neurilem-
moom luidde de voorlopige klinische diagnose proces aan de schedelbasis.

2 2.2. Computer tomografie

Bij de oorspronkelijke beoordeling van de C.T.scan werd in 83% een laesie gezien,
die in 72% werd gefnterpreteerd als een tumor. De aard van de tumor werd correct
aangegeven bij 56% der patiënten. Bij 3 patiënten werd de aanwezigheid van een
ruimte-innemend proces in de achterste schedelgroeve reeds een aantal jaren ver-
moed en 2 van hen hadden een exploratie ondergaan, waarbij de tumor als in-
operabel was beschouwd. Het C.T.onderzoek gaf echter zodanige informatie over
localisatie en aard, dat beide tumoren alsnog verwijderd konden worden.

2 2 5 . Arteriografie

Op het arteriogram werd bij alle patiënten een tumor gediagnostiseerd en in 62%
werd tevens het type van de tumor juist voorspeld. Bij 2 neurilemmomen met een
geheel normale C.T.scan, was de arteriografie het enig positieve onderzoek. Ook een
kleiner acusticus neurilemmoom en een metastase, die op de C.T.scan alleen ruimte-
innemende verschijnselen veroorzaakten, waren op het arteriogram herkenbaar als
een tumor. In totaal werden 7 van de 8 extra-axiale tumoren op het arteriogram
juist getypeerd. Bij de intra-axiale tumoren was dit slechts één maal het geval. Een
ependymoom werd beoordeeld als een meningeoom en bij 3 patiënten luidde de
conclusie: vaatarm ruimte-innemend proces. Ventriculografie*, cisternografie en
isotopen scan werden nog slechts incidenteel uitgevoerd. Ventriculografie (4 maal)
en cisternografie (2 maal) waren steeds positief; de isotopen scan (5 maal) was
negatief hij een medulloblastoom en een metastase in de vermis.

2.2.4. E.E.G. en schedelfoto

Zoals bekend zijn de diagnostische mogelijkheden van het EEG bij infratentoriële
processen beperkt. Alleen bij kinderen met een cerebellaire tumor worden in een
betrekkelijk vroeg stadium EEG afwijkingen gezien. Bij 64% der patiënten werd een
diffuus gestoord EEG gezien, waarbij 4 maal werd gesuggereerd dat dit zou kunnen

* Met ventriculografie wordt steeds bedoeld een directe ventriculografie door middel van
boorgaten.
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g Tabel 30. Diagnostische fouten bij infratentoriële tumoren.
10

Oorspronkelijke C.T. diagnose

Correct

- brughoektumor

- laaggegradeerd glioom

- haemangioblastoom

- medulloblastoom

Vals negatief

- normaal

Vals positief

- brughoektumor

Incorrect

- aquaeduct afsluiting

- verwijding meatus acusticus

internus

- tumor achterste schedelgroeve

Aantal

7

1
1
1

3

1

1

1

3

Herbeoordelings C.T. diagnose

brughoektumor

laaggegradeerd glioom

haemangioblastoom

medulloblastoom

normaal

artefact

aquaeduct afsluiting

brughoektumor

laaggegradeerd glioom

meningeoom

medulloblastoom

Aantal

7

1
1
1

3

\

1

1

1
1
1

Uiteindelijke diagnose

neurilemmoom

meningeoom

astrocytoom graad I

haemangioblastoom

medulloblastoom

neurilemmoom

metastase

trigeminus neuralgic

metastase

neurilemmoom

astrocytoom graad II

ependymoom graad 11

medulloblastoom

Aantal

5
2
1
1
1

2
1

1

1

1

1
1
1



berusten op verhoogde intracraniële druk ten gevolge van een ruimte-innemend
proces in de achterste schedelgroeve. De schedelfoto toonde afwijkingen bij 9 pa-
tiënten, waarvan tekenen van chronisch verhoogde intracraniële druk bij 6 en afwij-
kingen aan het os petrosum bij 4 patiënten.

Z3. Vals negatieve, vals positieve en incorrecte CT. diagnosen. Tabel 30

De oorspronkelijke C.T.diagnose, de herbeoordeling en de uiteindelijke diagnose
kwamen overeen bij 7 extra-axiale en 3 intra-axiale tumoren. Bij de aanwezigheid
van een neurilemmoom of meningeoom werd de diagnose brughoektumor be-
schouwd als correct.

Bij 3 patiënten was de C.T.diagnose vals negatief. Bij 1 patiënte met een neuri-
lemmoom van 3 x 4 cm moet de oorzaak worden gezocht in het feit dat de
achterste schedelgroeve werd afgebeeld met een vensterbreedte van 200 en 400.
Naderhand kon op het beeldscherm de tumor met een andere instelling wel zicht-
baar worden gemaakt. Overigens was het opmerkelijk, dat er bij een tumor van deze
omvang geen hydrocephalus bestond. Discrepantie bestond ook tussen de sterke
vaatrijkdom op het arteriogram en de geringe reactie op contrast op de C.T.scan. De
2e patiënte met éénzijdige uitvalsverschijnselen van de hersenzenuwen 3 tot en met
6, had een trigeminus neurilemmoom met een diameter van 1 cm, gelegen op de
schedelbasis tegen de punt van het os petrosum. Een dergelijke kleine tumor, om-
ringd door benige structuren, wordt op de C.T.scan gemakkelijk gemist De
C.T.scan van de 3e patiënt, die bij obductie onder andere een cerebellaLre metastase
bleek te hebben, vertoonde veel bewegingsartefacten en bovendien was de snede-
hoek inadequaat. Aangezien wel multipele supratentoriële metastasen te zien waren,
was het onderzoek niet herhaald.

Een vals positieve C.T.diagnose werd éénmaal gevonden. Klinisch bestond er een
trigeminus neuralgie, het overig neuroradiologisch onderzoek was negatief en bij de
operatie volgens Dandy werd geen tumor aangetroffen. De C.T.scan zonder contrast
was normaal. Met contrast werd op 2 sneden in de brughoek een ronde, vrij goed
afgrensbare dichtheidsverhoging gezien met aan de mediale zijde een dunne rand
van verlaagde dichtheid (fig. 35b). Ruimte-innemende verschijnselen ontbraken ech-
ter en bovendien lag de patient scheef, waardoor alleen aan de ipsilaterale zijde het
os petrosum zichtbaar was. Bij herbeoordeling werd derhalve een artefact het meest
waarschijnlijk geacht.

Bij 5 patiënten bleek de oorspronkelijke C.T.diagnose incorrect. Bij één patiënte
met uitvalsverschijnselen van de 7e en 8e hersenzenuw werd bij toeval een vrij
groot, mediaan occipitaal gelegen meningeoom ontdekt. Tevens werd op de
C.T.scan een verwijding van de meatus acusticus internus gezien, doch enigszins
misleid door het occipitale meningeoom werden hieraan geen consequenties verbon-
den. Bij herbeoordeling werd, mede op grond van compressie van de 4e ventrikel, de
diagnose gesteld op een brughoektumor, hoewel deze zelf niet zichtbaar was.

De C.T.scan van een patiënt met een in de vermis gelocaliseerde metastase was
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met name na toediening van contrast niet te beoordelen door de sterke bewegings-
artefacten. Zonder contrast werd wel een zeer sterke obstructie hydrocephalus (B +
C - 96 mm) gezien, terwijl de 4e ventrikel niet te identificeren was. De C.T.diag-
nose luidde daarom aquaeductafsluiting.

Bij 3 patiënten was de aanvankelijke C.T.diagnose tumor in de achterste sche-
delgroeve. Een astrocytoom graad II werd correct herbeoordeeld op grond van de
iocalisatie links cerebeliair, de aanwezigheid van een grote cyste, een puntvormige
verkalking en de matige homogene dichtheidstoename met contrast (fig. 36). Een in
de vermis gelegen medulloblastoom werd bij herbeoordeling als zodanig herkend
vanwege de Iocalisatie, de homogene dichtheidstoename van het nodulaire type en
de leeftijd van de patient. Een eveneens mediaan gelocaliseerd ependymoom
graad II werd bij herbeoordeling geïnterpreteerd als een meningeoom op grond van
een grote, glad begrensde verkalking en een nodulaire laesie van homogene, sterk
verhoogde dichtheid na contrast toediening (fig.37).

Bij herbeoordeling bleek de C.T.diagnose correct bij 14 van de 18 patiënten
(78%).

3. Discussie

3.1. Aspect opCT. scan

3.1.1. Extra-axiale tumoren

Kazner et al. (1976) vermeldden dat van een groep van S3 acusticus neurinomen
59% isodens was, 23% hyperdens, 7% hyper- en hypodens en 11% hypodens. Ver-
plaatsing of compressie van de 4e ventrikel werd gezien in 81%, hydrocephalus in
64% en perifocaal oedeem in 30%. Eén of meer ruimte-innemende verschijnselen
waren aanwezig bij 95% der patiënten en de^e vormden een belangrijke indicatie
voor een onderzoek met contrast. Hiermede werden 51 van de 53 neurinomen
zichtbaar. Deze gegevens bevestigen onze ervaring dat bij de diagnostiek van brug-
hoektumoren, nog meer dan van andere processen, een C.T.scan met contrast essen-
tieel is. Slechts 4 van onze 10 extra-axiale tumoren konden op de C.T.scan zonder
contrast worden geïdentificeerd.

Naidich et al. (1976) brachten verslag uit van een onderzoek betreffende 47
extra-axiale tumoren, waaronder 20 acusticus neurinomen, 3 trigeminus neuri-
nomen en 9 meningeomen. Zonder contrast waren 19 van de 20 acusticus neurino-
men te zien als slecht omschreven laesies met een dichtheid gelijk aan of iets lager
dan hersenweefsel; met contrast vertoonden zij alle een srherp begrensde, sterk
verhoogde dichtheid. Het merendeel toonde een verplaatsing vooral van het voorste
deel van de 4e ventrikel, 50% had een hydrocephalus. Het kleinste neurinoom in
deze serie was 10 mm in doorsnede. Op grond van de C.T.afwijkingen werd in 83%
een acusticus neurinoom gediagnostiseerd. Bij de 3 trigeminus neurinomen, gelegen
voor in de brughoek tegen de punt van het os petrosum, werden tekenen van
transtentoriële herniatie gezien, bestaande uit distorsie van de ipsilaterale cisterna
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quadrigemina, verplaatsing naar voren van de ipsilaterale temporaalhoorn en impres-
sie van het achterste deel van de 3e ventrikel. Het kleine trigeminus neurinoom uit
ons materiaal vertoonde geen ruimte-innemende verschijnselen. Volgens Naidich et
al. (1976) kunnen meningeomen van acusticus neurinomcn worden onderscheiden
door een scherpere begrenzing, een dichtheidsverhoging zonder contrast en perifo-
caal oedeem. In onze kleine serie echter, bleken meningeomen en neurinomen
alleen wat betreft hun (ocalisatie te verschillen.

Het materiaal van Gyldensted et al. (1976) bevatte 12 acusticus neurinomen,
waarvan de kleinste een diameter van 7 mm had. De dichtheid zonder contrast was
licht verhoogd, isodens of licht verlaagd. Er was één vals negatieve C.T.scan en bij
één patiënt werd, evenals bij ons, een artefact ten gevolge van 'computer overswing'
beschouwd als een brughoektumor.

Wat betreft het aspect van acusticus neurinomen na contrast toediening, vonden
Steinhoff en Aviles (1976) een nodulair type in 80%, een gemengd type in 14% en
eenannulair type in 6%. Zowel het type als de mate van dichtheidstoename verschil-
den niet significant van die van meningeomen, zodat differentiatie tussen beide
nauwelijks mogelijk bleek. King en Ambrose (1977) tenslotte merkten op, dat alle
brughoektumoren groter dan 2,5 cm op de C.T.scan werden gezien, terwijl 4 tumo-
ren met een diameter van 1-2 cm werden gemist. Deze auteurs delen onze mening
dat een compressie van de cisterna ponto-cerebellaris moeilijk is vast te stellen, ten
gevolge van frequent voorkomende artefacten van verlaagde dichtheid in dit gebied.

3.1.2. Intra-axiale tumoren

Volgens Kazner et al. (1976) presenteren cerebellaire astrocytomen zich als onregel-
matige iso- of hypodense laesies, reagerend op contrast in de vorm van een nodulair
of annulair type. Als meest typisch wordt de aanwezigheid van een cyste be-
schouwd. Wilson en Mosely (1977) rapporteerden over hun bevindingen bij 23 cere-
bellaire astrocytomen. Ook deze hadden overwegend een verlaagde dichtheid en
waren bij voorkeur in de cerebellaire hemisfeer gelocaliseerd. In 64% trad met
contrast een dichtheidstoename op van het annulaire, nodulaire of gemengde type.
Naidich et al. (1977) beschreven gedetailleerd 23 cerebellaire astrocytomen. De
tumoren waren opvallend groot en geheel of gtdeeltelijk cysteus met wandstandige
noduli, die zich zowel oppervlakkig als diep in de cerebellaire hemisfeer bevonden.
Bovendien bevatten ze in circa 25% kalk. De ependymomen waren volgens deze
auteurs voornamelijk in de 4e ventrikel gelegen, waarbij ze zich behalve in cerebel-
lum en hersenstam, ook vaak in de brughoek uitbreidden. De dichtheid zonder
contrast was veelal verhoogd en met contrast nam bij alle ependymomen de dicht-
heid toe in de vorm van het nodulaire, annulaire of gemengde type. Calcificaties
werden in 50% gezien. In het algemeen zouden tumoren in de 4e ventrikel vaak een
halo van verlaagde dichtheid vertonen, berustend op een laagje liquor. Twee van
onze 3 laaggegradeerde gliomen vertoonden een reactie op contrast, in overeenstem-
ming met de literatuur bevindingen, doch in tegenstelling met onze resultaten bij de
supratentoriële laaggegradeerde gliomen, waarbij zelden een dichtheidsverhoging
met contrast werd waargenomen.
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Het materiaal aan infratentoriële tumoren van Kazner et al. (1976) bevatte 24
medulloblastomen, die zonder contrast een licht verhoogde dichtheid vertoonden
en met contrast een matig tot sterk verhoogde dichtheid van het nodulaire type.
Volgens de ervaringen van Wilson en Mosely (1977) was 2/3 van de meduHoblasto-
men in de mediaanlijn gelocaliseerd. De dichtheidstoename na contrast van de
meestal ronde laesies was overwegend licht tot matig en van het nodulaire of ge-
mengde type. Naidich et al. (1977) onderscheidden de klassieke medulloblastomen
gelegen in de 4e ventrikel en vermis en de sarcomen, die meestal in de cerebellaire
hemisfeer zijn gelocaliseerd. De eerstgenoemde waren iso- of hyperdense homogene
laesies, zonder cysten of kalk en na contrast toediening werden uitsluitend nodu-
laire typen waargenomen. De sarcomen daarentegen bevatten vaker gebieden van
verlaagde dichtheid zowel zonder als met contrast. De afwijkingen van onze 2
patiënten met een meduUoblastoom voldeden aan die van liet klassieke type.

Bij haemangioblastomen vindt men meestal een grote cyste en met contrast een
wandstandige nodulus van verhoogde dichtheid (Kazner et al. 1976). Bij onze pa-
tient, alsmede bij 3 patiënten van Wilson en Mosely (1977) ontbrak deze nodulus
echter. Bovendien zagen deze auteurs een haemangioblastoom met een laesie van
het annulaire type. Naidich et al. (1977) vermeldden dat 50% van de haemangio-
blastomen geheel cysteus was en dat de wandstandige nodulus na contrast altijd
oppervlakkig was gelegen. Er werden echter ook annulaire en nodulaire typen ge-
zien. Kalk ontbrak in alle gevallen.

Infratentoriële metastasen vertonen hetzelfde heterogene aspect als supratento-
riële, doch worden volgens Deck et al. (1976) vaker gemist. Paxton en Ambrose
(1974) meldden dat van 11 metastasen er zelfs 5 niet zichtbaar waren. De diagnose
is veelal alleen mogelijk wanneer er multipele laesies zijn of wanneer een primaire
maligniteit bekend is.

3.2. Diagnostische betrouwbaarheid

Ambrose et al. (1975) berichtten dat van een groep van 66 patiënten met infraten-
toriële tumoren in 80% een tumor werd gediagnostiseerd en in de resterende 20%
alleen een hydrocephalus. Greitz (1975) gaf aan dat bij infratentoriële tumoren op
de C.T.scan een laesie werd gezien in 69%, bij Paxton en Ambrose (1974) was dit in
83% het geval. Naidich et al. (1976) deelden mee dat bij een groep van 47 extra-
axiale tumoren in 86% de aard van de tumor correct was voorspeld.

Naidich et al. (1977) diagnostiseerden bij 73 cerebellaire en 4e ventrikel tumo-
ren een laesie in 99%, waarvan de aard correct werd aangegeven in 92%. Dit laatste
percentage zou echter lager zijn, wanneer ook van extra-axiale tumoren gedifferen-
tieerd moet worden. In onze serie werd een laesie gevonden in 83% en een tumor in
72%. Hieruit blijkt dat een normale C.T.scan met minder zekerheid een ruimte-inne-
mend proces in de achterste schedelgroeve uitsluit dan in de supratentoriéle ruimte.
Bovendien werd slechts in 56% de aard van de tumor correct voorspeld.

Ambrose et al. (1975) toonden met behulp van arteriografie in 82% een tumor
aan, waarvan het type in 71% juist werd voorspeld. In ons materiaal waren deze
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percentages respectievelijk 100 en 62. Gezien deze resultaten zijn wij van mening
dat vooralsnog de arteriografie niet achterwege gelaten kan worden bij de diag-
nostiek van ruimte-innemende processen in de achterste schedelgroeve. Dit geldt
eveneens voor de cisternografie bij kleine brughoektumoren en voor de ventriculo-
grafie bij kleine tumoren in de mediaanlijn. Het is echter denkbaar dat deze laatste
verdrongen zullen worden door de combinatie van Amipaque cisternografie en CT.,
waarmee de arachnoideale ruimten en de 4e ventrikel zeer gedetailleerd kunnen
worden afgebeeld (Roberson et al., 1976). Overigens bleek na de arteriografie het
klinisch neurologisch onderzoek het meest betrouwbare diagnosricum. Onder an-
dere Biemond (1961) wees op de grote localiserende waarde van de neurologische
Symptomatologie bij processen in de achterste schedelgroeve.

3.3. Differentiaal diagnose

De criteria voor de differentiaal diagnose van ruimte-innemende processen in de
achterste schedelgroeve kunnen voor een belangrijk deel worden afgeleid uit de
beschrijving van het aspect op de C.T.scan. Naidich et al. (1976) menen dat het
onderscheid tussen extra- en intra-axiale tumoren vaak moeilijk is. Als kenmerken
pleitend voor een extra-axiale tumor noemen zij: 1. Een locale verwijding van
arachnoideale, subdurale of epidurale ruimte. 2. Botdestructie. 3. Continuileit tus-
sen tumor en tentorium of botstructuren. 4. Een scherpe begrenzing, vooral na
contrast. Geen van deze kenmerken zijn echter voldoende constant aanwezig om
zekerheid te bieden. Kramer (1977) wees op het optreden van een dichtheidstoe-
name met contrast van het onderste gedeelte van de vermis. Dit is een fysiologisch
verschijnsel en moet niet worden geïnterpreteerd als een tumor van de vermis. Deze
homogene dichtheidstoename is symmetrisch driehoekig of elliptisch en strekt zich
uit van de plexus chorioideus van de 4e ventrikel tot de tabula interna. Bovendien
bestaat er geen deformatie van de 4e ventrikel.

Bij tumoren in de 4e ventrikel moet vooral gedifferentieerd worden tussen epen-
dymomen en medulloblastomen. Ependymomen bevatten vaak kalk en cysten, in
circa 30% wordt een annulair type gezien en zij breiden zich vaak uit in de brug-
hoek. Deze kenmerken zijn niet of nauwelijks aanwezig bij meduiloblastomen
(Naidich et al. 1977). Bij tumoren in de cerebellaire hemisfeer moet onderscheid
gemaakt worden tussen astrocytomen, haemangioblastemen en sarcomen. Kalk pleit
sterk voor een astrocytoom. Verder zijn astrocyiomen groter en ligt de wandstandi-
ge nodulus soms diep in de hemisfeer, terwijl deze bij haemangioblastomen altijd
oppervlakkig is gelocaliseerd. Argumenten voor een sarcoom zijn een homogeen
verhoogde dichtheid zonder contrast, een nodulair type met contrast en het ont-
breken van cysten (Naidich et al., 1977).
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Fig. 34a. zonder contrast. Fig. 34b. met contrast.

Ken 63-jarige vrouw bij wie in 1967 een brughoektumor links werd verwijderd.
Restverschijnselen: nystagmus, hypalgcsie gelaat en ataxic links. Sinds cen jaar hoofdpijn en
duizeligheid.
Neurologisch onderzoek', geen nieuwe afwijkingen.
Schedelfoto: atrofie linker rotsbeenpunt.
Fig. 34a: vage, nauwelijks af te grenzen laesie met een dichtheid gelijk aan tot iets hoger dan
cerebrum; compressie vierde ventrikel, hydroccphalus.
Fig. 34b: ovale, scherp begrensde laesie van sterk verhoogde, homogenedichtheid, links voor in
de brughock:gcen oedcem.
C.T.diagnosc: brughoektumor.
Histologie: neurilemmoom.
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Fig. 35a. met contrast
Dichtlicidsvcrhoging rechts in brughoek met kleine centrale diclitheidsverlaging. Compressie
vierde ventrikel, oedeem graad 1, hydrocephalus.
C.T.diagnosc: brughocktumor.
Histologie: neurilcmmoom.

fig. 35b. met contrast
Niet homogene dichtheidsverhoging rechts in brughoek met mediaal rand van verlaagde dicht-
heid; geen compressie vierde ventrikel, geen hydrocephalus, alleen rechter os petrosum zichtbaar.
Oorspronkelijke CT.diagnose: brughoektumor.
Herbeoordeling: artefact.
Ontslagdiagnose: trigeminus neuralgic
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Hg. 36a. zonder contrast fig. 36b. met contrast

lien 13-jarig meisje met sinds 1,5 jaar loopstoornissen en sedert een jaar hoofdpijn, misselijkheid
en braken.
Neurologisch onderzoek: nystagmus, rompataxie en hemi-ataxie links, aandoening n. 5 ,6 en 7
links en papilatrofie bdz.
Schedclfoto: tekenen van chronische intracraniele diukvcrhoging.
E.E.G.: ernstig diffuus gestoord, verhoogde intracraniele druk.
Isotopen scan: tumor.
Artcriografie: glioom links cerebcllair.
Fig. 36a: niet homogeen, matig verlaagde dichtheid links ccrcbellair met puntvormige vcrkal-
king; mediaan cystcuze laesic van sterk verlaagde dichtheid, moeilijk te onderscheiden van de
vierde ventrikel: hydrocephalus.
Fig. 36b: links ccrcbcllairc nodulairc laesie van matig verhoogde, homogene dichtheid; mediane
cystc met minder sterk verlaagde dichtheid en links rand van verhoogde dichtheid; ocdeem
graad 0.
Oorspronkelijke GT.diagnosc: tumor.
Herbcoordeling: laaggcgradecrd glioom.
Histologie: astrocytoom graad II.
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Fig. 37a. met contrast fig. 37b met contrast

I en 26-jarige vrouw, sinds 14 jaar bekend met aquaeduct Stenose, veroorzaakt door mediane
tumor van onbekende aard. Kreeg Torkildson drainage en later Spitz Holter drain. Laatste jaren
toenemende loopstoornissen en dubbelzien.
Neurologisch onderzoek: somnolent, bradyfreen, nystagmus, abducens parese bdz., dysartrie
en ataxic.
Schedelfoto: postoperative afwijkingen.
K.E.G.: licht diffuus gestoord.
Artcriografic: tentorium meningeoom.
lig. 37a: grote, ronde vcrkalking in vermis en vierde ventrikel.
Fig. 37b: nodulaire, sterke, homogene dichtheidsverhoging, niet aanwezig op CT.scan zonder
contrast; oedeem graad III, artefacten van Spitz Hotter drain.
Oorspronkelijke GT.diagnose: tumor.
Hcrbcoordeling: meningeoom.
Histologie: ependymoom graad II.
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Fig. 38a. met contrast

Onregelmatig begrensde, niet homogene matig verhoogde dichtheid in vermis en vierde ven-
trikel, hydroccphalus, oedeem graad I.
C.T.diagnose: medulloblastoom.
Histologie: medulloblastoom.

l'ig. 38b. met contrast

Cysteuzc laesie van vrij sterk verlaagde dichtheid, mcdiaan en rechts in cerebellum; compressie
vierde ventrikel, hydroccphalus, oedeem graad 0.
CT.diagnosc: hacmangioblastoom.
Histologie: hacmangioblastoom.
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Hoofdstuk 9

Intracerebrale haematomen

1. Materiaal

Bij het nagaan van de beoordelingen van de C.T.scans en van de ontslagdiagnosen
werden 33 patiënten gevonden met een intracerebraal haematoom, waarvan in
19 gevallen bevestiging werd verkregen door middel van operatie of obductie. Bij de
14 resterende patiënten wezen anamnese, neurologisch en aanvullend onderzoek en
ziektebeloop op het bestaan van een cerebro-vasculaire aandoening. Aangezien met
behulp van C.T. in de acute fase met een zeer hoge graad van waarschijnlijkheid
gedifferentieerd kan worden tussen een bloeding en een infarct (Kazner et al., 1975,
New en Scott, 1975), meenden wij dat bij deze 14 patiënten niet getwijfeld be-
hoefde te worden aan de diagnose intracerebraal haematoom.

Wat betreft de aetiologie van de bloeding kon de volgende onderverdeling wor-
den gemaakt: spontaan (hypertensie 10, gebruik van anticoagulantia 6, geen aetiolo-
gie 4), aneurysma of arterioveneuze malformatie (A.V.M.) (7) en traumatisch (6).
Bij 30 van de 33 patiënten werd een C.T.scan vervaardigd binnen een week na de
bloeding, bij de 3 overige was dit interval langer dan een maand. In tegenstelling tot
de tumoren werden bij de intracerebrale haematomen ook de follow up C.T.scans
bestudeerd teneinde een indruk te krijgen var het spontane beloop. In totaal wer-
den van de 33 patiënten 54 T.C.scans gemaakt In het algemeen werd het onderzoek
na intraveneuze contrast toediening achterwege gelaten.

2 Resultaten

2.1. Aspect opCT. scan

21.1. Aspect haematoom. Tabel 31 en 32

Door de hoge dichtheid en scherpe begrenzing konden localisatie en uitbreiding van
intracerebrale haematomen nauwkeurig worden bepaald. Negen haematomen waren
gelegen in de basale ganglia (fig. 41a), 6 in de basale ganglia en de aangrenzende
witte en grijze stof (fig. 39) en 18 uitsluitend lobair. Bloedingen in de basale ganglia
traden vooral op bij oudere patiënten met hypertensie of bij gebruik van anticoagu-
lantia. Het meest frequent werd een localisatie in het putamen en de cápsula interna

113



Tabel 31. Aspect op C.T. scan van 33 intracerebiale liaematomen.

Spontaan (liypertensic. Traumatisch

anticoagulantia) Ancurysma — A.V.M.

Aantal

Localisatic

- basale ganglia

- basale ganglia + lobair

- lobair

Vorm

- rond-ovaal

- onregelmatig-grillig

Dichtheid

++

+
_ _

20

8
5

7

15

5

16
2
2

13

1

11

5

8

9

3

1

gezien met uitbreiding óf wel naar de thalamus óf naar de nucleus caudatus. Alle
bloedingen veroorzaakt door een aneurysma of A.V.M, en 5 van de 6 traumatische
haematomen, waren in de witte en/of corticale grijze stof (lobair) gelocaliseerd
(fig. 40). Het kleinste haematoom had een diameter van 7 mm, het grootste van
80 mm. Bij 7 patiënten was er ook bloed intraventriculair (fig. 42a), bij één patiënt
breidde het haematoom zich uit tot in de pons (fig. 42b) en bij 2 patiënten was het
haematoom gelegen in het cerebellum (fig. 43).

Spontane haematomen toonden meestal een ronde of ovale vorm met meer of
minder onregelmatige contouren, een homogene sterk verhoogde dichtheid en een
scherpe, zij het iets gekartelde begrenzing (fig. 39). Haematomen veroorzaakt door
een trauma of een geruptureerd aneurysma neigden tot een meer grillige, soms
amoeboïde vorm met losse fragmenten en de matig tot sterk verhoogde dichtheid
had vaak een niet homogeen, wat vlekkerig aspect (fig. 40). Met uitzondering van
één oud haematoom met een kapsel, werd in geen der gevallen een reactie op
contrast gezien.

Uit tabel 32 blijkt dat gedurende de eerste 9 dagen na de bloeding bij het meren-
deel der patiënten een sterk verhoogde dichtheid werd gevonden, bij enkelen was
deze licht tot matig verhoogd. Na 30 dagen was de dichtheid uitsluitend gelijk aan
of lager dan hersenweefsel (fig. 41c). In de periode tussen 10 en 30 dagen na de
bloeding nam het gebied van verhoogde dichtheid af in grootte en in intensiteit en
werd de begrenzing vager (fig. 41b). Tegelijkertijd werd rond het haematoom een
onregelmatige zone van verminderde dichtheid zichtbaar die in grootte toenam,
naarmate het gebied van verhoogde dichtheid kleiner werd. Bij sommige kleinere en
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Tabel 3 2. Relatie ouderdom en dichtheid bij intraccrcbralc haematomen (33 patiënten, 54 CT.

scans).

Aan lal dagen
na bloeding

0-2
3-S
6-9

10-19
20-29
30-49

50-69
70 89
<90

Dichtheid op C.T.

+ +

14
9
4

+

I
2
2
3
1

=

1
4

1

scan

-

2
2
1

2

—

2

1

2

minder 'dichte' haematomen begon dit resorptie proces al in de eerste week na de
bloeding, zodanig dat bij een aantal patiënten na 2 à 3 weken geen afwijkingen meer
op de C.T.scan te zien waren. Het hersenweefsel ter plaatse van de bloeding was
isodens. Na enige maanden werd bij enkele patiënten een ipsilaterale ventrikel ver-
wijding gezien.

2.1.2. Ruimte-innemende verschijnselen. Tabel33

Verplaatsing van middenstructuren werd gezien in circa 50%, zowel bij de spontane
als de niet spontane haematomen. Evenals bij de tumoren was de verplaatsing van
het septum pellucidum altijd gelijk aan of groter dan die van het corpus pineale.
Ipsilaterale ventrikel compressie kwam voor in 64%. Contralaterale ventrikel com-
pressie werd vaker gevonden bij de haematomen veroorzaakt door een trauma,
aneurysma of A.V.M., terwijl contralaterale ventrikel dilatatie domineerde bij de
spontane haematomen. In het algemeen was verplaatsing van middenstructuren en
ventrikel vervorming bij de intracerebrale haematomen een minder constant verschijn-
sel dan bij de extracerebrale haematomen. Dit wordt o.a. verklaard door het feit,
dat de serie nogal wat kleine of in de mediaanlijn gelocaliseerde haematomen be-
vatte. Bovendien werd bij 8 patiënten de C.T.scan verricht binnen 24 uur na de
bloeding op een moment dat er nog geen oedeem bestond (fig. 39). De bloedingen
ten gevolge van een trauma of een geruptureerd aneurysma vertoonden meer oe-
deem dan de spontane bloedingen. In tegenstelling tot de tumoren kwam echter bij
de haematomen het zeer uitgebreide, vingervormige oedeem van de witte stof van
een gehele hemisfeer zelden voor.
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Tabel 33. Ruimte-iinemende verschijnselen bij 33 intracerebrale hacmatomen.

Aan UI

Verplaatsing middenstructuren

- aantal

- septum pellucidum (gem.)

- corpus pineale (gem.)

Ventrikel compressie

- ipsilateraal

- contraiateraal

Ventrikel dilatatie

- ipsilateraal

- contraiateraal

Oedeem

- graad 0

- graad I

- graad II

- graad III

Spontaan (hypertensie,

anticoagulantia)

20

10

9 mm

7 mm

13

1

6

10

8

6

5

1

Traumatisch

Aneurysma - A.V.M.

13

7

8 mm

5 mm

8

6

I

3

3

2
5

3

2.2. CT. vergeleken met conventionele onderzoekmethoden. Tabel34

221. Klinische diagnose

Van de 33 patiënten werden er 19 opgenomen op de dag van de bloeding, ! 1
binnen een week na het accident en 3 na meer dan 4 weken. Van 10 patiënten was
een pre-existente hypertensie bekend en 7 hadden tevoren andere cardiovasculaire
problemen gehad. Bij opname waren 8 patiënten diep comateus. De neurologische
verschijnselen bij de overige 25 patiënten waren in volgorde van frequentie: hemi-
parese (17), bewustzijnsstoornissen (15), psychische stoornissen (9), afasie (7),
hemianopsie (6), hemihypaesthesie (6) en syndroom achterste schedelgroeve (2).
Op basis van deze Symptomatologie werd bij 24 patiënten (73%) een laesie op de
juiste plaats gediagnostiseerd, slechts bij 14 patiënten (42%) dacht men hierbij aan
een haematoom. Bij 8 patiënten was de voorlopige klinische diagnose ischaemie en
bij 2 tumor cerebri. Vijf patiënten met een arachnoi'deale bloeding en 4 met een
contusio cerebri vertoonden geen duidelijke lateralisatie verschijnselen en de aanwe-
zigheid van een intiacerebraal haematoom bleek pas op de C.T.scan.

116



Tabel 34. Vergelijking C.T. met conventionele onderzoekmethoden bij 33 intracerebrale

haematomen.

Klinische diagnose

Computer tomografie

Arteriografie

E.E.G.

Echo

Diagnose

Aantal

24

31

8

18

22

laesie

Percentage

73

94
62

78

69

Diagnose intracerebraal

haematoom

Aantal

14

28
5

3

-

Percentage

42

85
38

13

-

Aantal

zoekingen

33

33

13

23

32

2.2.2. Computer tomografie

Op de CT.scan werd bij 94% der patiënten een laesie gezien, die in 85% werd
onderkend als een intracerebraal haematoom. Evenals bij de tumoren heeft ook bij de
bloedingen een aantal fouten uit de beginperiode deze percentages in ongunstige zin
beïnvloed. Toch bleek reeds spoedig welk een karakteristieke afwijkingen het verse
intracerebrale haematoom op de CT.scan vertoont en dit kwam tot uitdrukking in
de stelligheid, waarmee in de oorspronkelijke verslagen een uitspraak werd gedaan
over de aan- of afwezigheid van een haematoom.

2.2.3. Arteriografie

Het vertrouwen dat in C.T. werd gesteld, bleek ook uit het feit dat slechts bij
13 patiënten een arteriografie werd verricht. Op 8 arteriogrammen werd een afwij-
king gezien, die 5 maal correct als een haematoom werd geïnterpreteerd. De vals
negatieve arteriogrammen betroffen kleine of diep gelegen haematomen, bij de
diagnostiek waarvan C.T. aanmerkelijk gevoeliger is. Om de oorzaak van een bloe-
ding vast te stellen, blijft arteriografie echter onontbeerlijk. Eén groot aneurysma
was ook zichtbaar op de CT.scan, doch de arteriografie gaf hier aanzienlijk meer
informatie. Bij 4 aneurysmata werd op de CT.scan zonder en met contrast alleen
een intracerebraal haematoom gezien. Wel leek op grond van localisatie en vorm
waarschijnlijk dat het haematoom was ontstaan door een geruptureerd aneurysma.

2.2.4. EEG. en Echo

Het EEG toonde in 78% eenzijdige of focale afwijkingen, die echter zelden aan een
intracerebraal haematoom werden toegeschreven. De positie van de middenstructu-
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ren op het echogram kwam bij 22 patiënten (69%) overeen met die op de C.T.scan.
Hierbij waren 14 van de 16 patiënten die geen verplaatsing op de C.T.scan vertoon-
den. Derhalve werd 2 maal een vals positieve verplaatsing met de Echo gevonden,
terwijl in 9 gevallen het resultaat vals negatief was.

2.3. Vals positieve, vals negatieve en incorrecte C. T.diagnosen. Tabel 35

Bij 28 patiënten kwamen de oorspronkelijke C.T.diagnose, de herbeoordeling en de
uiteindelijke diagnose met elkaar overeen. C.T.scans met een vals positieve beoorde-
ling werden niet gevonden.

Bij 2 patiënten was de C.T.diagnose vals negatief. Bij één patiënt met een arach-
noïdeale bloeding werden op de C.T.scan zonder en met contrast ook bij herbeoor-
deling geen duidelijke afwijkingen gezien. De arteriografie toonde een kleine, opper-
vlakkig, mediaan occipitaal gelegen arterioveneuze malformatie en pas bij operatie
bleek er ook een intracerebraal haematoom te bestaan. Retrospectief moet een
kleine, tegen de tabula interna gelegen dichtheidsverhoging met het aspect van een
bewegingsartefact, waarschijnlijk toch worden toegeschreven aan het haematoom.
De tweede patiënt had 4 maanden tevoren een arachnoideale bloeding gehad. Op de
C.T.scan werd links temporaal een cysteuze afwijking gezien met een sterk ver-
laagde homogene dichtheid, die aanvankelijk was geïnterpreteerd als een verwijde
temporaal hoorn (fig. 44). De herbeoordeling luidde oud intracerebraal haematoom,
mede omdat aan de mediane zijde een aneurysma van de artéria basflaris zichtbaar
werd als een klein, onregelmatig gebied van sterk verhoogde dichtheid.

Bij 5 patiënten bleek de oorspronkelijke C.T.diagnose incorrect. Bij één patiënte
met een anamnese van acute hoofdpijn S weken tevoren, gevolgd door ontwikkeling
van een progressief hemisyndroom, werd op de CT.scan een vrij scherp begrensde
cyste met homogene, sterk verlaagde dichtheid gezien in de temporaalstreek. Deze
ging gepaard met forse verplaatsing en deformatie van het ventrikelsysteem en
oedeem graad II. Na contrast toediening ontstond een laesie van het annulaire type
(fig. 45). Ondanks het regelmatige aspect deed deze afwijking toch het meest den-
ken aan een glioom graad II of III. Bij operatie werd evenwel een oud haematoom
gevonden. Bij 2 patiënten werd een oppervlakkig gelegen intracerebraal haematoom
ten onrechte beschouwd als een subduraal haematoom. Eén van hen had een trau-
matisch haematoom met tevens een dunne laag subduraal bloed (fig. 40), bij de
ander betrof het een arachnoïdeale bloeding met doorbraak in de frontaal kwab.
Beide bleken bij herbeoordeling een giulige vorm met meerdere losse fragmenten te
vertonen, geheel anders dan de glad begrensde biconvexe of sikkelvorm van de
extracerebrale haematomen. Bij 2 patiënten met respectievelijk een metastase en
een hooggegradeerd glioom, werd de CT.scan aanvankelijk beoordeeld als zijnde
suspect voor een intracerebraal haematoom, omdat in beide gevallen een laesie van
verhoogde dichtheid aanwezig was die niet of weinig reageerde op contrast. Deze
patiënten worden meer gedetailleerd besproken in de desbetreffende hoofdstukken.

Bij herbeoordeling bleek de C.T.diagnose correct bij 31 van de 33 patiënten
(94%).
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Tabel 35. Diagnostische fouten met C.T. bij intracerebrale liaematomen.

Oorspronkelijke C.T. diagnose

Correct

- intraccrebraal haematoom

Vals negatief

- normaal

Incorrect

- cystcuze tumor

- subduraal haematoom

- intracerebraal haematoom

Aantal

28

2

1
2
2

Hcrbcoordelings C.T. diagnose

intracerebraal haematoom

intracerebraal haematoom

normaal

hooggegradeerd glioom

intraccrebraal haematoom

intracerebraal haematoom

hooggegradeerd glioom

Aantal

28

1
1

1
2
1
1

Uiteindelijke diagnose

intracerebraal haematoom

intracerebraal haematoom

intracerebraal haematoom

intracerebraal haematoom

intracerebraal haematoom

metastase

hooggegradeerd glioom

Aantal

28

1
1

1
2
1
1



3. Discussie

3.1. Aspect op C T.scan

Wat betreft het C.T.aspect van verse intracerebrale haematomen is er weinig verschil
van mening tussen de diverse auteurs. Steeds vrirdt benadrukt dat C.T. de eerste
methode is, waarmee durante vitae localisatie en uitbreiding van haematomen exact
kunnen worden aangetoond (o.a. Scott et al., 1974). Met name bloed in de hersen-
stam of het ventrikelsysteem is met andere neuroradiologische methoden vrijwel
niet zichtbaar te maken (Grumme et al., 1976). De localisatie van de bloedingen in
de verschillende series wordt voor een groot deel bepaald door de selectie van het
materiaal. Van een groep van 100 haematomen, waarbij een trauma en een ge-
barsten aneurysma of A.V.M, als oorzaak waren uitgesloten, was 45% gelocaliseerd
in de basale ganglia, 42% lobair en 13% infratentorieel (Grumme et al., 1976).
Muller en Wiggli (1977) berichtten over 123 niet traumatische haematomen; bloe-
dingen veroorzaakt door hypertensie waren vrijwel altijd in de basale ganglia gele-
gen, bloedingen bij gebruik van anticoagulantia vertoonden behalve voor de basale
ganglia, een voorkeur voor het temporo-occipitale gebied en van de frontale haema-
tomen werd 50% veroorzaakt door een aneurysma. Hayward en O'Reilly (1976)
deelden mede, dat zij op grond van de localisatie op de C.T.scan, in 90% correct
hadden gedifferentieerd tussen een spontane bloeding en een bloeding uit een
aneurysma. Van de 38 spontane bloedingen waren er 34 in cápsula externa, thala-
mus of nucleus caudatus gelegen, terwijl bloedingen rond de fissura Sylvii vrijwel
uitsluitend werden veroorzaakt door een aneurysma van de artéria cerebri media.
Traumatische haematomen blijken vooral frontaal en temporaal te zijn gelegen en
zelden pariëtaal (Koo en La Roque, 1977) of intraventriculair (Little et al., 1977).
Deze laatste auteurs beschreven 54 patiënten met een intraventriculaire bloeding,
waarvan het merendeel veroorzaakt werd door een aneurysma.

Verse intracerebrale haematomen vertonen vrijwel zonder uitzondering een sterk
verhoogde homogene dichtheid; alleen wanneer de bloeding minder compact is kan
de dichtheid licht tot matig verhoogd zijn. Deze dichtheidsverhoging wordt veroor-
zaakt door de erythrocyten en met name door de daarin aanwezige haemoglobine
moleculen. In dit verband is een observatie van Kasdon et al. (1977) interessant, die
berichtten over een acuut cerebellair haematoom met een verlaagde dichtheid bij
een patiënte met een haemoglobine van 6,7 g/100 ml en een haematocriet van 20%.
Het aspect van verse intracerebrale haematomen verandert niet na toedienen van
contrast. Spontane haematomen in de basale ganglia hebben vaker een min of meer
ronde vorm, omdat de hier aanwezige grijze stof meer weerstand biedt dan de witte
stof, waar de bloeding de weg van de minste weerstand volgt (Huk en Schiefer,
1976). De traumatische haematomen vertonen het meest grillige aspect met vaak
multipele, oppervlakkig gelegen laesies, soms in de vorm van vingers, die vanaf de
convexiteit het cerebrum in wijzen. Bij de cerebrale contusie vindt men vele punt-
vormige bloedinkjes (Koo en La Roque, 1977). Huk en Schiefer (1976) en Müller
en Wiggli (1977) gaven aan dat bij spontane haematomen reeds enige uren na de

120



bloeding een dunne rand van verlaagde dichtheid rond het haematoom zichtbaar
was, vermoedelijk ten gevolge van uittredend serum. Oedeem treedt pas later op.
Grumme et al. (1976) zagen slechts bij 14% der patiënten uitgebreider oedeem,
daarmede onze ervaring bevestigend dat oedeem bij haematomen een minder opval-
lend verschijnsel is dan bij tumoren.

Na een geringe stijging gedurende de eerste dagen, neemt de dichtheid in de
daarop volgende weken af, waarbij de snelheid van dit proces onder andere bepaald
wordt door de grootte van het haematoom (Müller en Wiggli, 1977). Deze auteurs
namen waar dat de dichtheid aan de periferie het eerst afneemt en vervolgens pas in
het centrum. Messina en Chernik (1975) deelden mee, dat een afnemende dichtheid
niet altijd betekent dat het haematoom geresorbeerd wordt. Oude haematomen
bleken eenzelfde afmeting te hebben als bij het ontstaan en de veranderingen op de
C.T.scan werden toegeschreven aan een verlaging van het haemoglobire gehalte van
de haematoom inhoud, als gevolg van afvoer van afbraakproducten van bloed en
opname van extracellulair vocht. Gedurende een bepaalde fase in deze ontwikkeling
kan het haematoom een dichtheid gelijk aan het omgevend hersenweefsel krijgen.
Kinkel en Jacobs (1976) vonden evenals wij dat haematomen die langer dan een
maand bestonden, uitsluitend isodens of hypodens waren. Wel bleven verplaatsing
van middenstructuren en oedeem vrij lang aanwezig. Intraventriculair bloed was bij
alle patiënten binnen 12 dagen verdwenen (Little et al., 1977).

3.2. Diagnostische betrouwbaarheid

Volgens een aantal auteurs (Scott et al., 1974, Baker et al., 1975, Butzer et al.,
1976) wordt bij acute intracerebrale haematomen een diagnostische betrouwbaar-
heid van 100% benaderd. Paxton en Ambrose (1974) vonden geen vals positieve of
vals negatieve C.T.scans in een groep van 66 haematomen. Ook bij een blinde beoor-
deling van C.T.scans van patiënten met een trauma capitis zonder en met een
haematoom, door jonge relatief onervaren neurochirurgen, waren er geen vals posi-
tieve of vals negatieve diagnosen (Jennet et al., 1977). Van de vals negatieve en
incorrect beoordeelde C.T.scans uit onze serie, waren er 2 van een oud haematoom
en 2 van een onjuist gelocaliseerd haematoom. Dit betekent dat van 30 patiënten
met een vers intracerebraal haematoom, slechts bij één (3%) de diagnose bloeding
niet werd gesteld.

In een serie van 21 patiënten met een haematoom (Kinkel en Jacobs, 1976)
luidde de klinische diagnose 12 maal haematoom en 9 maal infarct, daarmee op-
nieuw aantonend dat deze beide klinisch moeilijk te differentiëren zijn. Arterio-
grafie was positief in 67%; de vals negatieven betroffen alleen bloedingen in de
basale ganglia. Bij traumatische haematomen kan op basis van het arteriogram niet
gedifferentieerd worden tussen een contusie haard en een haematoom (Dublin et
al., 1977). Over de superioriteit van C.T. boven arteriografie zal derhalve weinig
discussie bestaan. Wanneer het echter gaat om de aetiologie van de bloeding is de
arteriografie een onmisbaar hulpmiddel (Müller en Wiggli, 1977). Ook Huk en
Schiefer (1976) en Grumme et al. (1976) zijn in tegenstelling tot Hayward en
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O'Reilly (1976) van mening dat met C.T. meestal de oorzaak van de bloeding niet
duidelijk wordt.

3.3. Differentiaal diagnose

De differentiaal diagnose van acute intracerebrale haematomen zal in het algemeen
weinig problemen opleveren. Slechts wanneer een tumor een homogene, nodulaire
dichtheidsverhoging vertoont die niet of nauwelijks reageert op contrast, kan het
beeld erg lijken op een intracerebraal haematoom, zoals het geval was bij 2 patiën-
ten uit onze serie. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de tumor veel kalk bevat,
waardoor een dichtheidstoename niet zichtbaar is. Volgens New en Scott (1975) kun-
nen ook sommige grote aneurysmata, arterioveneuze malformaties en haemorrhagi-
sche infarcten het aspect van een vers intracerebraal haematoom vertonen. Het
onderscheid tussen extracerebrale en oppervlakkig gelegen intracerebrale bloedingen
kan moeilijk zijn bij traumatische haematomen, temeer daar beide nogal eens ge-
combineerd voorkomen. Jennett et al. (1977) berichtten over 23 subduraal en intra-
cerebraal gelegen bloedingen, waarvan bij 6 de juiste localisatie niet werd onder-
kend; van 13 epidurale haematomen werden er 3 niet correct gelocaliseerd. Dif-
ferentiatie is zeer lastig wanneer het intracerebrale haematoom is gelegen tegen de
tabula interna en een regelmatige, glad begrensde binnenwand heeft.

Het aspect van oudere haematomen vertoont meer variatie. Zimmerman et al.
(1977) beschreven 7 patiënten, die in een periode van 6 dagen tot 6 weken na de
bloeding een dichtheidstoename van het annulaire type lieten zien. De dichtheid
binnen de ring was, afhankelijk van het tijdstip van onderzoek, verhoogd of ver-
laagd. De ringvormige dichtheidstoename was na 2 tot 6 maanden verdwenen.
Ruimte-innemende verschijnselen ontbraken geheel bij deze 7 patiënten. Ook ons
materiaal bevatte een dergelijke afwijking, beoordeeld als een cysteuze tumor om-
dat hierbij forse verplaatsing en ventrikel deformatie gezien werden, alsmede oe-
deem. Meerdere auteurs (Huk en iSchiefer, 1976, Grumme et al., 1976, Müller en
Wiggli, 1977) geven aan dat de diagnostische betrouwbaarheid van C.T. bij oudere
haematomen aanzienlijk minder is. De aanwezigheid van een isodens haematoom
blijkt alleen uit verplaatsing en/of compressie van het ventrikelsysteem, die minder
uitgesproken zijn dan bij het isodense chronische subdurale haematoom. Verder
moeten de langer bestaande haematomen vooral worden gedifferentieerd van ischae-
mische laesies met of zonder haemorrhagische infarcering en in een later stadium
van allerlei aandoeningen, die leiden tot cyste vorming.
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Fig. 39 zonder contrast, 8 uur na bloeding.

Ivcn 61-jarigc vrouw met hypcrtcnsie en antistolling vanwege hartinfarct. Op de dag van opname
plotseling rechtszijdige verlamming en spraakstoomissen.
Neurologisch onderzoek: somnolent, hemiparese, hemihypaesthesie en afasie.
licho: verplaatsing van 5 mm naar rechts.
Fig. 39: grote, scherp begrensde laesie van homogene, sterk verhoogde dichtheid; verplaatsing
van 7 mm, ipsilatcrale ventrikel compressie, oedcem graad 0.
CT.diagnose: intraccrebraal haematoom.
Operatic: gestold haematoom.
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Fig. 40. zonder contrast, ] dag na bloeding.

Een 80-jarige man, die een dag voor opname van de trap viel.
Neurologisch onderzoek: op pijnprikkels localiseren met linker arm, geen openen der ogen en
geen verbale reacties; pupillen reagerend op licht, oculocephale reacties positief.
Schedelfoto: fractuur rechts occipitaaL
Echo: mediaan.
Fig. 40: onregelmatig gevormde, multipele laesies van niet homogene, sterk verhoogde dicht-
heid, oppervlakkig links fronto-temporaal; verplaatsing van 12 min, ipsilaterale ventrikel com-
pressie, contralaterale verwijding, oedeem graad IL
Oorspronkelijke CT.diagnose: subduraal haematoom.
Herbeoordeling: intracerebraal haematoom.
Operatie: intracerebraal haematoom met subduraal bloed.
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Fig. 41a. zonder contrast, 1 dag na bloeding Fig. 41b. zonder contrast, 28 dagen na bloeding

Fig. 41c. zonder contrast, 79 dagen na bloeding

1 on 66-jarigc man met hypertensie, die plotseling linkszijdig krachtsveriies kreeg.
Neurologisch onderzoek: somnolent, hemiparese, hemihypacsthesie en hemianopsie.
L.I G.: vasculaire laesie rechts diep temporaal.
Fig. 41a: scherpe, doch wat onregelmatig begrensde, ovale laesie van sterk verhoogde homogene
dichtheid in nucleus lentiformis; verplaatsing van 7 mm, ipsilatcralc ventrikel compressie, oe-
deem graad I.
lig. 41b: laesie van verhoogde dichtheid kleiner en minder homogeen, omgeven door vrij grillig
gebied van verlaagde dichtheid; verplaatsing iets toegenomen.
lig. 41c: goed afgrensbaar gebied van vrij sterk verlaagde dichtheid; verplaatsing en ventrikel
compressie verminderd.
C.T.diagnosc: intraccrebraal hacmatoom.
Ontslag diagnose: intracerebraal hacmatoom.
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Fig. 42a. zonder contrast, 1 dag na bloeding. Fig. 42b. zonder contrast, 1 dag na bloeding.

Len 71-jarige man met hypertensie, die 's ochtends wakker werd met linkszijdige verlamming.
Neurologisch onderzoek', somnolent, hemiparese, hemianopsie.
EEG.: laesie rechtscentro-pariëic-temporaaL
Echo: mediaan.
C.T.scan: haematoom rechts in basale ganglia en aangrenzende witte en grijze stof, ventrikel
dilàtatie bdz., oedecm graad I.
Fig. 42a: bloed intraventriculair.
Fig. 42b: bloed in de pons.
CT.diagnose: intracerebraal haematoom.
Obductie: bloed intracerebraal, intraventriculair en in de pons.
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Fig. 43. zonder contrast, 7 dagen na bloeding.

Een 47-jarige man die plotseling duizelig werd, gevolgd door braken en loopstoornissen.
Neurologisch onderzoek: rompataxie, extremiteitsataxie, parese m. rectus internus bdz.
E.K.G.: licht diffuus gestoord.
Arteriografie: vaatlecg ruimte-innemend proces in vermis.
Fig. 43: vaag begrensde laesic van niet homogene, matig verhoogde dichtheid in vermis cercbelli,
oedeem graad 0, geen reactie op contrast
CT.diagnose: cerebellairc bloeding.
Operatie: haematoom met vloeibare gedeelten en stolsels.
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Fig. 44 Fig. 45

Fig. 44. met contrast, 4 maanden na bloeding.

Een 40-jarige vrouw, die 4 maanden tevoren een arachnoïdeale bloeding had.
Neurologisch onderzoek: hemianopsie, Gcrstmann syndroom, geheugenstoornissen.
E.E.G.: laesie links temporaal.
Echo: mediaan.
Arteriografïe: aneurysma a. basilaris.
Fig. 44: ovale, cyste-achtige laesie van sterk verlaagde dichtheid voor linker os petrosum; me-
diaal hiervan kleine, wat onregelmatige laesie van sterk verhoogde dichtheid; geen ruimte-inne-
mende verschijnselen.
Oorspronkelijke C.T.diagnose: verwijde temporaalhoorn links.
Herbeoordeling: oud intracerebraal haematoom, aneurysma a. basilaris.
Ontslag diagnose: aneurysma, intracerebraal haematoom.

Fig. 45. met contrast, 6 weken na bloeding.

Hen 68-jarige vrouw die 5 weken voor opname plotseling hoofdpijn kreeg, gevolgd door een
progressief linkszijdig krach tsverlies.
Neurologisch onderzoek: somnolent, verward, hemiparesc.
E.E.G.: tumor rechts temporaal.
Echo: 8 mm verplaatsing naar links.
Isotopen scan: haard rechts temporaal.
Arteriografïe: vaatleeg ruimte-innemend proces.
Fig. 45: grote, ronde, glad begrensde cyste met homogene sterk verlaagde dichtheid, omgeven
door dunne rand van verhoogde dichtheid, die niet aanwezig was op de C.T.scan zonder con-
trast; verplaatsing van 10 mm, compressie rechter en dilatatie linker zijventrikcl, oedcem
graad IL
Oorspronkelijke CT.diagnose: cysteuze tumor.
Herbeoordeling: hooggegradeerd glioom.
Operatie: haematoom met vloeibare gedeelten en stolscls.
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Hoofdstuk 10

Extracerebrale haematomen

1. Materiaal

In de periode van medio oktober 1975 tot medio oktober 1976 werden 23 patiën-
ten opgenomen met een extracerebraal haematoom en 4 patiënten met een hy-
groom. Twee patiënten hadden te zamen 3 maal een recidief bloeding, zodat 30
operatief geverifieerde extracerebrale vochtophopir/gen konden worden onder-
zocht: 18 chrohiiche subdurale, 5 acute subdurale en 3 epidurale haematomen, als-
mede de reeds vermelde 4 subdurale hygromen. Afgezien van 2 patiënten met een
subduraal hygroom, bedroeg het interval tussen C.T.scan en operatie ten hoogste
3 dagen. In de anamnese werden de volgende aetiologische factoren gevonden:
trauma capitis (18), gebruik van anticoagulantia (5) en ventriculo-atriale shunt (2).
Bij 5 patiënten was er geen oorzaak voor de bloeding aantoonbaar. Bij de extracere-
brale haematomen werd, evenals bij de intracerebrale, in het algemeen alleen een
C.T.scan zonder contrast vervaardigd.

2 Resultaten

21. Aspect op CT.scan l2.1.1. Aspect haematoom Tabel $6 en 37

Wat betreft de localisatie bleek/er een duidelijke voorkeur te bestaan voor de
voorste schedelhelft. De meeste/haematomen waren frontaal of fronto-pariëto-tem-
poraal gelegen en slechts 6 haematomen breidden zich uit in het occipitale gebied.
Op de C.T.scan prefenteerden 'de extracerebrale haematomen zich als bandvormige
laesies, waarvan de laterale wand tegen de tabula interna lag. Bij de acute subdurale
haematomen (fig. 49) en de meer recente chronische subdurale haematomen
(fig. 47) bleek de mediale wand concaaf, waardoor een halve maan of sikkelvorm
ontstond. Met toegenomen leeftijd van de patiënt en met het langer bestaan van het
haematoom, werd een meer biconvexe configuratie aangetroffen (fig. 46, 48). De
epidurale haematomen vertoonden een sterk biconvexe, lens-achtige vorm (fig. 50);
de hygromen waren wat betreft vorm niet te onderscheiden van de chronische
subdurale haematomen (fig. 51). De dikte van de extracerebrale vochtophopingen
varieerde van 5 mm bij een schilvormig traumatisch hygroom tot 70 mm bij een
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Tabel 36. Aspect op C.T. scan van 30 extracerebrale liacmatomcn.

Aantal

Localisatie

- frontaal

- parié'taal

- temporaal

- occipitaal

Vorm

- sikkel

- biconvex

Dichtheid

++

+

=

-

—

Chronisch

subduraal

18

14
10
6
4

7
8

-
7*
3

15

-

Acuut

subduraal

5

5
5
3
2

5
-

4
I
-

-

-

Epiduraal

3

2
-
1

-

-

3

3
-
-

-

-

Hygroom

4

3
-
3
-

3
1

-
-
-
-
4

* Dichtheid in achterste deel haematoom

bolvormig subduraal haematoom, ontstaan na inbrengen van een Spitz-Holter drain
bij een patiënte met een excessieve hydrocephalus.

Vijftien van de 18 chronische subdurale haematomen lieten een scherp be-
grensde, niet homogene, licht tot matig verlaagde dichtheid zien (fig. 48). Bij 7
hiervan had het achterste gedeelte van het haematoom een niet homogene, licht tot
matig verhoogde dichtheid met een onregelmatiger en minder scherpe begrenzing
(fig. 46, 47). Dit is toe te schrijven aan het feit dat elementen met een hoger
soortelijk gewicht en een hogere dichtheid zich naar occipitaal verplaatsen, wanneer
de patient op zijn rug ligt. In sommige gevallen bestond tussen verlaagde en ver-
hoogde dichtheid een scherpe begrenzing, in andere een meer geleidelijke overgang.
Drie chronische subdurale haematomen waren isodens en dus niet zichtbaar
(fig. 52), doch ze veroorzaakten wel ruimte-innemende verschijnselen. De acute
subdurale en epidurale haematomen konden gemakkelijk worden herkend door de
zeer scherp begrensde, homogene, sterk verhoogde dichtheid (fig. 49, 50). Ook de
hygromen waren scherp begrensd, doch deze vertoonden een vrij homogene, matig
tot sterk verlaagde dichtheid, gelijk aan of iets hoger dan liquor cerebrospinalis
(fig. 51). Met contrast veranderde het aspect van de extracerebrale haematomen
niet met uitzondering van 2 patiënten, waarbij zeer vaag het kapsel zichtbaar werd.

In tabel 37 wordt de relatie aangegeven tussen de ouderdom van het hae-
matoom, de dichtheid op de C.T.scan en de consistentie bij operatie. De acute

130



Tabel 37. Relatie ouderdom haematoom, dichtheid op C'.T. scan en consistentie bij operatie

van 30 extracerebrale haematomen.

Dichtheid op C.T. scan Consistentie bij operatic

Aantal dagen

na bloeding — Stolsels «olsels +

vloeibaar

1

1

2

vloeibaar

1

2

i

0-2

3-10

11-20

21-30

31 50

51-70

71 90

<90

2*

* Dichtheid in achterste deel haeinatoom

subdurale en epidurale haematomen van patiënten bij wie zowel C.T.scan als opera-
tie binnen 3 dagen na de bloeding werden verricht, toonden een sterk verhoogde
dichtheid en bleken bij operatie uit stolsels te bestaan. Haematomen, met C.T.
aangetoond in de periode tussen 3 en 30 dagen na het ontstaan, waren licht hyper-
dens tot licht hypodens en bij operatie bleken deze zowel stolsels als vloeibare
gedeelten te bevatten. Na 30 dagen werd, afgezien van de verhoogde dichtheid in
het achterste gedeelte, uitsluitend een dichtheid gelijk aan of lager dan hersenweef-
sel waargenomen en bij operatie werd alleen vloeibare haematoom inhoud aange-
troffen.

2.1.2 Ruimte-innemende verschijnselen. Tabel 38

Met uitzondering van 3 patiënten met een dubbelzijdig haematoom, werd altijd een
verplaatsing van de mediane structuren gezien, waarbij opnieuw de gemiddelde
verplaatsing van het septum pellucidum duidelijk die van het corpus pineale over-
trof. Ook bij haematomen die hoofdzakelijk pariëtaal waren gelocaliseerd was de
verplaatsing van het septum pellucidum groter. Ipsilaterale ventrikel compressie
werd waargenomen bij alle subdurale haematomen, waarbij vaak alleen nog het
mediale gedeelte van de frontale hoorn zichtbaar was (fig. 47,49). Bij een derde der
chronische subdurale haematomen bestond er tevens compressie van de contralate-
rale voorhoorn (flg. 46). Verwijding van de contralaterale zijventrikel werd gezien
bij alle acute subdurale haematomen (fig. 49) en bij twee derde der chronische
subdurale haematomen (fig. 47). Het bleek hier vooral dilatatie van het achterste
gedeelte van de zijventrikel te betreffen. De 3 epidurale haematomen veroorzaakten
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Tabel 38. Ruimte-innemende verschijnselen bij 30 extracercbrale hacmatomisn.

Aantal

Verplaatsing middenstructuren

- aantal

- septum pellucidum (gem.)

— corpus pineale (gem.)

Ventrikel compressie

- ipsilateraal

- contralateraal

Ventrikel dilatatie

- ipsilateraal

- contralateraal

Oedeem

- graad 0

- graad I"

- graad II

- graad 111

Chronisch

subduraal

18

17
10 mm

5 mm

18
6

-
12

13
4

1

-

Acuut

subduraal

5

5
12 mm

6 mm

5
0

-
5

-
1

2
2

Ivpiduraal

3

3
7 mm

5 mm

3
3

-
-

-
-
-
3

Hygroom

4

2
8 mm

-

2
1

-
1

3

-
-
1

bilaterale ventrikel compressie (fïg. 50). Bij acute subdurale en epidurale haemato-
men werd oedeem graad II of III aangetroffen, waarschijnlijk mede veroorzaakt
door een tevens aanwezige contusio cerebri. Chronische subdurale haematomen
bleken opvallend weinig oedeem te vertonen. Bij 13 patiënten was er geen of nau-
welijks oedeem en 4 maal beperkte het oedeem zich tot een zone van 10-20 mm
(graad I).

2.2. CT. vergeleken met conventionele onderzoekmethoden. Tabel 39

2 2.1. Klinische diagnose

Bij de 18 patiënten met een chronisch subduraal haematoom was het beginsymp-
toom: hoofdpijn (10), psychische stoornissen (4) en hemiparese (4). Het interval
tussen de eerste klacht en het tijdstip van opname varieerde van 1 dag tot 4 maan-
den en bedroeg gemiddeld 40 dagen. Van de 8 patiënten met een acuut extracere-
braal haematoom hadden er 4 tevens een ernstige contusio cerebri. De neurolo-
gische verschijnselen bij opname waren in volgorde van frequentie: bewustzijns-
stoornissen (sufheid 13, coma 5), hemiparese (18), aandoening n.oculomotorius (8),
papiloedeem (4), hemihypaesthesie (4) en afasie (2). Bij 23 patiënten (77%) waren
er éénzijdige verschijnselen op basis waarvan een laesie aan de betreffende kant
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Tabel 39. Vergelijking C.T. met conventionele onderzoekmethoden bij 30 extracerebrale

haematomen.

Klinische diagnose

Computer tomografie

Artcriografie

E.E.G.

Echo

Diagnose

Aantal

23

29

11

13

16

Iacsic

Percentage

77

97

100

72

70

Diagnose extracerebraal

haematoom

Aantal

17

27

10

4

-

Percentage

57

90

91

22

-

Aantal

kingen

30

30

11

18
23

gelocaliseerd werd. Bij 17 patiënten (57%) luidde de voorlopige klinische diagnose
extracerebraal haematoom. Bij 5 patiënten zonder trauma in de anamnese dacht
men primair aan een tumor en bij de resterende patiënten werd 2 maal een ischae-
mie en 6 maal een contusio cerebri gediagnostiseerd.

22.2. Computertomografie

Bij 29 patiënten (97%) werd op de C.T.scan een laesie gezien, die bij 27 patiënten
(90%) correct als een extracerebraal haematoom werd geihterpreteerd. De beide
incorrecte C.T.diagnosen kwamen tot stand tijdens de eerste 2 maanden, dat de
computer tomograaf in gebruik was.

2.2.3. Arteriografie

Het arteriogram toonde bij alle patiënten (11) een laesie, die bij 10 van hen als een
extracerebraal haematoom werd onderkend. Bij de patient, wiens C.T.scan suspect
werd geacht voor de aanwezigheid van een frontale tumor, werden ook op het
arteriogram pathologische vaten in het betreffende gebied beschreven. Van de
11 arteriogrammen werden er 10 gedurende de eerste 6 maanden van de onder-
zoeksperiode vervaardigd. Daarna was het vertrouwen in C.T. zodanig toegenomen,
dat alleen nog bij een isodens haematoom arteriografie werd gedaan.

22.4. E.E.G. en Echo

Het EEG toonde in 72% afwijkingen van de ipsilaterale hemisfeer, die zo aspecifiek
waren, dat slechts in 22% de mogelijkheid van een extracerebrale vochtophoping
werd overwogen. De positie van de middenstructuren op het echogram stemde in
70% overeen met die op de C.T.scan.
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2.3. Vals negatieve, vals positieve en incorrecte C T.diagnosen. Tabel 40

Bij 27 patiënten luidde zowel de oorspronkelijke C.T.diagnose als de herbeoordeling
extracerebraal haematoom. Eenmaal was de oorspronkelijke beoordeling vals nega-
tief. Een C.T.scan, vervaardigd 54 dagen nadat een linkszijdig subduraal haematoom
operatief was verwijderd, toonde forse verplaatsing naar rechts, compressie van de
linker ventrikel en dilatatie van het achterste gedeelte van de rechter ventrikel
(fig. 52). Oorspronkelijk werden deze afwijkingen beschouwd als restverschijnselen
van het eerste haematoom. Bij herbeoordeling bleek echter dat de ruimte-inne-
mende verschijnselen waren toegenomen ten opzichte van de preoperatieve C.T.scan
en dat er een geringe, dubieuze dichtheidsverhoging links fronto-pariëtaal was. Der-
halve luidde de conclusie: recidief subduraal haematoom, grotendeels isodens.

Een vals positieve C.T.diagnose werd bij één patient aangetroffen. Na een acuut
opgetreden hemiparese links, vertoonde de C.T.scan een bandvormige, zeer scherp
begrensde dichtheidsverhoging rechts frontaal met een lichte verplaatsing van het
septum pellucidum en compressie van de rechter voorhoorn. Bij herbeoordeling
werd de dichtheidsverhoging vanwege de lijnrechte begrenzing en het streperige
aspect correct geduid als een bewegingsartefact. De lichte ruimte-innemende ver-
schijnselen waren het gevolg van een infarct, dat zichtbaar werd op een volgende
C.T.scan die 3 dagen later werd gemaakt.

Bij 2 patiënten met een subduraal haematoom meende men oorspronkelijk op de
C.T.scan een tumor te zien. Bij één patiënt werd rechts pariëtaal een zeer vage, licht
hypodense laesie gezien, die niet op contrast reageerde. Bij herbeoordeling leek deze
afwijking op oedeem te berusten (fig. 54). Het subdurale haematoom was zichtbaar
als een vrij dunne schil van matig verhoogde dichtheid, die moeilijk was te onder-
scheiden van een artefact. In verhouding tot deze beperkte afwijking waren de
ruimte-innemende verschijnselen zeer geprononceerd. Bij operatie werd een dik,
oud subduraal haematoom gevonden met een aantal stolsels. Anamnestisch bleek
patiënt al een aantal maanden hoofdpijn te hebben, die acuut verergerde 3 dagen
voor opname. Vermoedelijk was hier sprake van een oud isodens haematoom en een
recente recidief bloeding met verhoogde dichtheid. Ook bij de andere patient werd
zonder contrast een grillige laesie van licht verlaagde dichtheid gezien. Na contrast
toediening ontstond hier een aanduiding van een annulaire laesie met een vage ring
van licht verhoogde dichtheid (fig. 53). Lateraal hiervan bevond zich echter een
duidelijke bandvormige configuratie van niet homogene, licht tot matig verlaagde
dichtheid, die in tweede instantie gemakkelijk als een chronisch subduraal haema-
toom werd onderkend.

De beide intracerebrale haematomen, die werden beoordeeld als subdurale
haematomen, kwamen aan de orde in hoofdstuk 9. Twee subdurale empyemen
toonden bandvormige, scherp begrensde laesies van niet homogene, verlaagde dicht-
heid, die ook bij herbeoordeling niet waren te onderscheiden van een chronisch
subduraal haematoom.

Bij herbeoordeling bleek de diagnose correct bij alle 30 patiënten met een extra-
cerebrale vochtophoping.
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Tabel 40. Diagnostische fouten met C.T. bij extracerebrale liaematomen.

Oorspronkelijke C.T. diagnose

Correct

~ extracerebraal haematoom

Vals negatief

- normaal

Vals positief

- subduraal haematoom
Incorrect

- tumor
- subduraal haematoom

- subduraal haematoom

Aantal

27

1

1

2

2

2

Herbeoordelings C.T. diagnose

extracerebraal hacmatoom

subduraal hacmatoom

artefact

subduraal haematoom
intraccrebraal haematoom

subduraal haematoom

Aantal

27

1

1

2

2

2

Uiteindelijke diagnose

extracerebraal haematoom

subduraal haematoom

infarct

subduraal haematoom
intracerebraal haematoom
subduraal empyeem

Aantal

27

1

1

2
2

2



3. Discussie

3.1. Aspect op CT.scat.

In ons materiaal was het merendeel der haematomen frontaal of fronto-parië to-tem-
poraal gelegen. Grumme et al. (1976) vermeldden dat de chronische subdurale
haematomen op de C.T.scan veelal de gehele hemisfeer bedekten met vrijlating van
de frontaal en occipitaai pool. Op grond van arteriografisch onderzoek blijken
extracerebrale haematomen bij voorkeur in het pariëto-temporale gebied te zijn
gelocaliseerd (Loew en Kivelitz, 1976). Volgens Lindgren (1954) kan echter met
behulp van arteriografie een uitbreiding naar frontaal en occipitaai minder nauw-
keurig worden bepaald en strekken de subdurale haematomen zich in feite verder
naar voren en achteren uit. Bij operatie bleek in ons materiaal een aantal haemato-
men zich verder naar achteren uit te breiden dan de C.T.scan deed vermoeden,
mogelijkerwijs omdat het achterste gedeelte van het haematoom isodens was.

Wat betreft het aspect van extracerebrale haematomen op de CT.scan bestaat
overeenstemming tussen de verschillende auteurs. Bij de acute haematomen is de
dichtheid sterk verhoogd, bij de chronische haematomen gelijk aan of lager dan
hersenweefsel met soms een licht tot matig verhoogde dichtheid van het achterste
gedeelte. Grumme et al. (1976) vermeldden dat van een groep van 64 chronische
subdurale haematomen 34% isodens was, 24% hypo- en hyperdens en 42% uitslui-
tend hypodens. Deze auteurs vonden geen correlatie tussen de vermoedelijke ouder-
dom van het chronische subdurale haematoom en de dichtheid. In onze serie nam
weliswaar de dichtheid af in de loop van de tijd, doch isodense haematomen en
haematomen met een partiële dichtheidsverhoging werden ook maanden na het
ontstaan nog gezien. Het materiaal van Scotti et al. (1977) omvatte 42 patiënten
met een subduraal haematoom. Haematomen onderzocht 0 tot 7 dagen na het
accident hadden alle een verhoogde dichtheid, van de haematomen die 7 tot 22
dagen bestonden was 70% isodens en van de haematomen ouder dan 22 dagen had
76% een verlaagde dichtheid. Deze auteurs vermeldden, dat de anamnese, evenmin
als het arteriografisch beeld en de operatieve bevindingen een betrouwbare schatting
van de ouderdom van het haematoom toelaten en zij menen dat CT. hiervoor de
meest accurate methode is. Dezelfde schrijvers deelden echter mede dat acute sub-
durale hygromen niet te onderscheiden zijn van chronische subdurale haematomen
en dat een nogal eens voorkomende recidief bloeding de bepaling van de ouderdom
verstoort. Een recidief bloeding kan leiden tot een verhoogde dichtheid van een
gedeelte van een iso- of hypodens haematoom en ook kan een hypodens hae-
matoom geheel isodens worden. Evenals Fogelheim et al. (1975) namen wij waar
dat subdurale haematomen een meer biconvexe configuratie kregen met toene-
mende leeftijd van de patient en, zoals reeds door Norman (1956) werd vermeld,
ook met toenemende ouderdom van het haematoom. French en Dublin (1977)
gaven aan dat, gezien het feit dat een extracerebrale vochtophoping kan bestaan uit
liquor, een combinatie van liquor en bloed of alleen uit bloed, men voorzichtigheid
moet betrachten bij het schatten van de ouderdom alleen op basis vaii de C.T.scan.
Bij deze opvatting willen wij ons aansluiten.
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Zowel in ons materiaal als in dat van Svendsen (1976) en Gramme et al. (1976)
leek er een correlatie te bestaan tussen de aanwezigheid van stolsels en een ver-
hoogde dichtheid. New en Aronow (1976) hebben echter overtuigend aangetoond
dat het stollingsproces hierbij niet essentieel is. De dichtheid van bloed wordt
voornamelijk bepaald door de erythrocyten en de daarin aanwezige haemogiobine
concentratie, aangezien een lineaire correlatie werd gevonden tussen de haemato-
criet en de dichtheid op C.T. In haemoglobine blijken niet het ijzer en het calcium,
doch de eiwitten de belangrijkste factor te zijn voor de verhoogde dichtheid. De
resultaten van New en Aronow (1976) worden ondersteund door onze bevinding
dat 2 intracerebrale haematomen met een sterk verhoogde dichtheid geheel vloei-
baar bleken te zijn, terwijl een oud haematoom met verlaagde dichtheid voorname-
lijk uit stolsels bestond.

Grumme et al. (1976) vonden bij chronische subdurale haematomen verplaatsing
van middenstructuren in 100% en ipsilaterale ventrikel compressie in 88%. De ver-
plaatsing was het duidelijkst op het niveau van het septum pellucidum. In tegenstel-
ling tot onze bevindingen, vermeldden deze auteurs dat het ipsilaterale achterste
gedeelte van de zijventrikel vaak gecomprimeerd was, terwijl de voorhoorn veelal
wel verplaatst maar niet gecomprimeerd was. Verder noemden zij nog ipsilaterale
compressie van de fissura Sylvii en de corticale sulci als tekenen van een chronisch
subduraal haematoom. In de literatuur wordt weinig aandacht besteed aan de con-
tralaterale ventrikel dilatatie, aanwezig in 74% van onze subdurale haematomen.
Stovring (1977) gaf aan dat bij een supratentorieel ruimte-innemend proces met
een gevorderde transtentoriële herniatie, een ventrikel dilatatie optreedt omdat de
aquaeduct wordt dichtgedrukt. Deze dilatatie ontwikkelt zich vooral in de contra-
laterale temporaal en occipitaal hoorn, die het beste worden beschermd tegen druk
van het ruimte-innemend proces door respectievelijk het sphenoid plus de sella
turcica en het achterste deel van de falx. Hoewel in ons materiaal ook het achterste
gedeelte van de contralaterale zijventrikel het duidelijkst verwijd was, zijn wij van
mening dat dit meestal werd veroorzaakt door een blokkade van het foramen van
Monro. Voor het bestaan van een transtentoriële herniatie waren in deze gevallen
noch klinisch, noch op de C.T.scan aanwijzingen. Grumme et al. (1976) zagen bij
geen der chronische subdurale haematomen oedeem, de dichtheid van de ipsilaterale
hemisfeer leek eerder verhoogd door compressie van de witte stof. Lanksch en
Kazner (1976) deelden mede, dat bij epidurale haematomen vaak alleen oedeem van
de witte stof werd gevonden, terwijl acute subdurale haematomen meer diffuus
oedeem vertoonden. Dit kon in ons kleine materiaal niet worden bevestigd. De mate
van oedeem lijkt vooral te worden bepaald door de ernst van het schedeltrauma.

3.2. Diagnostische betrouwbaarheid

In zijn eerste publicatie deelde Ambrose (1973) mede dat slechts één van de 7 chro-
nische subdurale haematomen op de C.T.scan zichtbaar was, zij het dat alle 7 wel
ruimte-innemende verschijnselen toonden. Deze teleurstellende resultaten moeten
voornamelijk aan het gebruik van de 80 x 80 matrix worden toegeschreven. In ons
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materiaal werd bij de eerste beoordeling in 97% een laesie gezien, die in 90% werd
geïnterpreteerd als een extracerebraal haematoom. Bij herbeoordeling was de
CT.diagnose in alle gevallen correct. Andere auteurs (Grumme et al., 1976, Scotti
et al., 1977) bevestigen de grote betrouwbaarheid van C.T., zonder exacte cijfers te
noemen. Eenstemmigheid is er over de diagnostische problemen bij bilaterale, iso-
dense haematomen. Wanneer hierbij ook ruimte-innemende verschijnselen en een
reactie op contrast ontbreken, is een juiste diagnose met C.T. niet te stellen. Vol-
gens Grumme et al. (1976) kan een, in verhouding tot de dikte van het haematoom,
geringe verplaatsing wijzen op een contralateraal isodens subduraal haematoom.
Unilaterale, isodense subdurale haematomen kunnen worden herkend door de com-
binatie van geprononceerde ruimte-innemende verschijnselen en het ontbreken van
focale afwijkingen in de ipsilaterale hemisfeer, zowel zonder als met contrast. Een
dergelijk haematoom kan echter worden gemist indien het gepaard gaat met een
contusie (Caille et al., 1977) of wanneer het een recidief bloeding betreft (fig. 52).
Haematomen dunner dan 5 mm zijn moeilijk te identificeren, zeker indien ze een
licht verlaagde dichtheid hebben of hoog aan de convexiteit gelocaliseerd zijn
(Svendsen, 1976). Volgens Levander et al. (1975) worden deze haematomen beter
gevisualiseerd bij onderzoek met een zijwaarts gebogen hoofd. Hoewel de diagnos-
tische betrouwbaarheid van arteriografïe waarschijnlijk iets groter is dan die van
CT. (Svendsen, 1976), zijn wij met het merendeel der auteurs van oordeel, dat dit
onderzoek bij de diagnostiek van extracerebrale haematomen meestal achterwege
kan blijven. Dit geldt niet voor de echografie, omdat dit de enige onderzoekme-
thode is, waarmee in spoedeisende gevallen binnen enkele minuten een extra-
cerebraal haematoom kan worden aangetoond.

3.3. Differentiaal diagnose

Alleen op het CT.aspect is een empyeem niet te onderscheiden van een extra-
cerebraal haematoom, zoals bleek bij 2 van onze patiënten. Sommige lens- en bol-
vormige chronische subdurale haematomen lijken erg veel op arachnoideale cysten.
Slechts af en toe zullen differentiaal diagnostische problemen rijzen bij het onder-
scheid tussen acute epidurale, subdurale en oppervlakkig gelegen intracerebrale hae-
matomen (zie hoofdstuk 9). Vervolgens kan ook een acuut subduraal hygroom
hetzelfde beeld vertonen als een chronisch subduraal haematoom, hoewel het
hygroom meestal een meer homogene, sterker verlaagde dichtheid bezit.
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Fig. 46

lig. 46. zonder contrast.

Fig. 47

lien 68-jarigc man met sedert 3 maanden hoofdpijn en incontinentie en sinds 14 dagen krachts-
vennindcring links.
Neurologisch onderzoek: hemiparese en hcmihypacsthcsic links.
Schcdclfoto: geen afwijkingen.
K1Í.G.: ischaemie of bloeding diep in rechter hemisfeer.
Kcho: mcdiaan.
Artcriograric: subduraal hacmatoom.
Fig. 46: biconvexe, rechts frontale laesic met matig verlaagde en matig verhoogde dichtheid;
verplaatsing van 8 mm, bilaterale ventrikel compressie, geen oedeem.
CT.diagnosc: chronisch subduraal hacmatoom.
Operatie: vloeibaar subduraal haematoom.

Fig. 47. zonder contrast.

Len 76-jarige man, die na oen val 5 weken tevoren verward werd en ging slepen met het linker
been. Had hypertensie en gebruikte marcoumar.
Neurologisch onderzoek: hemiparese links, pupilvcrwijding rechts.
Schedclfoto: geen afwijkingen.
IÍ.I-C: laesie rechts frontaal,
l-cho: 8 mm naar links verplaatst
lig. 47: bandvormigc laesie, vrijwel de gehele rechter hemisfeer bedekkend, voorste deel scherp
begrensd en verlaagde dichtheid, achterste deel vaag begrensd en verhoogde dichtheid: verplaat-
sing van 15 mm, ipsilaterale ventrikel compressie en contralatcrak- dilatatie, geen oedeem.
CT.diagnose: chronisch subduraal haematoom.
Operatie: vloeibaar subdunial haematoom.
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Fig. 48 Fig. 49

Fig. 48. zonder contrast

Een 71-jarige man, die ruim 3 maanden tevoren op het hoofd viel en sedertdien progressief
hoofdpijn kreeg.
Neurologisch onderzoek: hemiparese rechts.
Schedelfoto: geen afwijkingen.
Echo: verplaatsing naar rechts.
Arteriografie: subduraal hacmatoom.
Fig. 48: biconvexe laesic van vrij sterk verlaagde dichtheid links fronto-pariëtaal; verplaatsing
van 9 mm, ipsilaterale ventrikel compressie, contralaterale dilatatie, geen oedeem.
CT.diagnose: chronisch subduraal hacmatoom.
Operatie: vloeibaar subduraal haematoom.

Fig. 49. zonder contrast, 8 uur na trauma.

Een 67-jarige vrouw, die na een sprong uit het raam toenemende bewustzijnsstoornissen kreeg.
Neurologisch onderzoek: diep comateus, pupillen lichtstijf, oculoccphale reacties negatief.
Schedelfoto: fractuur rechts occipitaaL
Echo: 7 mm naar links verplaatst.
Fig. 49: sikkelvormige lacsie van sterk verhoogde, homogene dichtheid, bloed in fissura inter-
hemisferica; verplaatsing van 17 mm, ipsilaterale ventrikel compressie, contralateralc dilatatie,
oedeem graad III.
CT.diagnose: acuut subduraal hacmatoom.
Operatic: gestold subduraal hacmatoom.
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Fig. 50 Fig. 51

Fig. 50. zonder contrast, 2 dagen na trauma.

Ken 20-jarige man die direkt comateus was na een auto-ongeval.
Neurologisch onderzoek: op pijn|>rikkcls buigen rechter arm, geen openen der ogen en geen
verbale reacties; pupillen reagerend op licht, oculoceplialc reacties positief.
Schcdclfoto: fractuur rechts frontaal,
li. 1 .G.: ernsti;: diffuus gestoord rechts meer dan links.
Echo: 3 mm naar links verplaatst.
Fig. 50: lensvormige laesie van sterk verhoogde, homogene dichtheid, rechts frontaal; verplaat-
sing van 10 mm, bilaterale ventrikel compressie, oedeem graad III.
GT.diagnosc: epiduraal hacmatoom.
Operatic: gestold epiduraal hacmatoom.

Fig. 51. zonder contrast, 2 dagen na trauma.

Ken 3 maanden oude baby met een trauma capitis.
Neurologisch onderzoek: parese en trekkingen linker arm.
Schedclfoto: fractuur bdz. parictaal.
lü'.G.: laesie links pariëto-tcinporaal.
Ixho: mcdiaan.
Fig. 51: bandvormigc, bilaterale laesie van sterk verlaagde dichtheid in voorste schcdclhclft,
geen ruimte-innemende verschijnselen, geen oedeem.
C.T.diagnose: subduraal hygroum.
Operatic: subduraal hygroom.
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Fig. 52 Fig. 53

Fig. 52. zonder contrast, 54 dagen na operatic.

t£n 75-jarige vrouw, die na operatieve verwijdering van een chronisch subduraal haematoom
links, opnieuw hoofdpijn kreeg en verward werd.
Neurologisch onderzoek: somnolent, psychische stoornissen, voetzoolreflex bdz. volgens Babin-
ski.
Schedelfoto: postoperatieve afwijkingen.
E.E.G.: ernstig diffuus gestoord links meer dan rechts.
Echo: verplaatsing naar rechts.
Fig. 52: zeer dubieuze bandvormige zone linker hemisfeer met een dichtheid gelijk aan tot iets
hoger dan hersenweefsel: ruimte-innemende verschijnselen toegenomen to.v. pre-operaticve
CT.scan.
Oorspronkelijke C.T.diagnose: restafwijkingen van eerste subdurale haematoom.
Herbcoordeling: recidief subduraal haematoom.
Operatie.' vloeibaar subduraal haematoom.

Fig. 53. met contrast.

lien 66-jarige man met een licht trauma capitis 7 weken tevoren. Daarna hoofdpijn en sinds 14
dagen slepen met linker been.
Neurologisch onderzoek: psychische stoornissen, heiniparese, hemihypacsthesie, papüoedecm.
Schedelfoto: geen afwijkingen.
12.U.G.: laesie rechts frontaal
licho: 7 mm verplaatsing naar links.
Arteriografie: tumor rechts frontaal.
Fig. 53: vrij scherp begrensde bandvormige laesie van licht tot matig verlaagde dichtheid rechts
frontaal; vage ringvormige struktuur van licht verhoogde dichtheid, waarbinnen normaal hersen-
weefsel; verplaatsing van 10 min, ipsilatcralc ventrikel compressie, eontralatcrale verwijding,
oedeem graad 1.
Oorspronkelijke C.T.diagnose: tumor rechts frontaal.
Herbcoordeling: chronisch subduraal haematoom.
Operatie: vloeibaar subduraal haematoom.
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Fig. 54. met contrast

Ixn 21-jarige man, die 8 weken tevoren met hevige hoofdpijn wakker werd. De hoofdpijn
verminderde, doch nam 3 dagen voor opname acuut toe.
Neurologisch onderzoek: papilocdeem bdz.
Schedclfoto: geen afwijkingen.
E.U.G.: diffuus gestoord, verhoogde intracranicle druk.
Ixho: 7 mm naar links verplaatst
Tig. 54: vrij dunne, sikkelvormigc dichtheidsverhoging rechts fronto-pariëtaal met onregel-
matige begrenzing; rechts pariëtaal oedeem witte stof; verplaatsing van 14 mm, ipsilateralc
ventrikel compressie.
Oorspronkelijke GT.diagnose: tumor rechts pariëtaal.
Herbeoordeling: acuut subduraal haematoom.
Operatic: vloeibaar, dik subduraal haematoom met stolscls.
Retrospectief: chronisch isodens haematoom met recente recidief bloeding.
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Hoofdstuk 11

Arachnoïdeale bloedingen

1. Materiaal

Gedurende de onderzoeksperiode werden 25 patiënten met een arachnofdeale bloe-
ding opgenomen, van wie in totaal 43 C.T.scans werden vervaardigd. De diagnose
werd gesteld op grond van anamnese, neurologisch onderzoek, lumbaalpunctie en
arteriografie. De enige specifieke afwijking bij een arachnoïdeale bloeding, te weten
bloed in de arachnoïdeale ruimte, werd bij de oorspronkelijke beoordeling in een
minderheid der gevallen vermeld en derhalve werd op grond van de C.T.scan zelden
de diagnose arachnoïdeale bloeding gesteld. Bepaling van het aantal vals positieve,
vals negatieve en incorrecte CT.diagnosen was hierdoor weinig zinvol. Dit hoofd-
stuk werd daarom op een wat andere wijze opgezet dan de voorgaande. De CT.be-
vindingen bij arachnoïdeale bloedingen zullen worden beschreven, waarbij vooral
aandacht wordt besteed aan tijdsrelaties. Teneinde de CT.afwijkingen te correleren
met de klinische afwijkingen, werd de neurologische status van de patiënten op de
dag waarop de C.T.scan werd verricht, geclassificeerd volgens Botterell. Dit leverde
de volgende verdeling op: 8 patiënten met Botterell graad 1, 12 patiënten met Bot-
terell graad II, 11 patiënten met Botterell graad III, 9 patiënten met Botterell graad
IV en 3 patiënten met Botterell graad V. De resultaten van C.T. werden vergeleken
met de conventionele onderzoekmethoden, hoewel dit bij de arachnoïdeale bloe-
dingen minder goed mogelijk bleek. Tevens werd nagegaan in hoeverre de CT.afwij-
kingen een aanwijzing vormden voor de localisatie van aneurysma of A.V.M.

2 Resultaten

2.1. Afwijkingen op CT. scan. Tabel 41

Bij het interval tussen bloeding en C.T.scan, aangegeven in tabel 41, werd uitgegaan
van de laatste bloeding. Bij 16 van de 25 patiënten was dit ook de eerste bloeding.
Het aantal dagen tussen de laatste bloeding en de eerste C.T.scan varieerde van 0 tot
21, dat tussen de laatste bloeding en de follow up scans van 6 tot 65.

2.1.1. Bloed arachnoïdeaal

Araehnoïdeaal bloed werd gezien op 14 C.T.scans (33%), gemiddeld 4 dagen na de
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Tabel 41. Relatie CT. afwijkingen en klinisch beeld bij arachnoideale bloedingen (25 patiënten, 43 C.T. scans).

bloed arachnoïdcaal

bloed intracercbraal

bloed intravcntriculair

infarct/oedecm

hydrocephalus

ventrikel distorsie

geen afwijkingen

C.T. scans

Aantal

14

7

4

22
17

14

9

%

33

16
9

51

40

33

21

Aantal dagen na bloeding

Spreiding

0 - 9

0 - 8

0 - 6

0-65

1-65

0-21

2-31

Gemiddeld

4
4
2

19

23

6

10

Gradering volgens Botterell

I

0
0

0

1
1

2
5

II

2

1
0
1

4

1

4

III

4
2

2
10

8

3
0

IV

5

4
0

8
4

5

0

V

3
0

2
2

0

3

0



bloeding gemaakt. Hierbij dient te worden vermeld dat de technische kwaliteit van
de C.T.scans, met name van de basale sneden, vaak niet optimaal was, waardoor de
aanwezigheid van bloed in de cisternen moeilijk te beoordelen was. Het meest
frequent werd bloed gezien in de fissura interhemisferica (fig. 58), in de fissura
Sylvü (fig. 59a) en in de cisterna suprasellaris (fig. 55). Het meest massaal was
arachnoïdeaal bloed aanwezig bij 3 patiënten met Botterell graad V, die allen snel
overleden. Arachnoi'deaal bloed werd verder voornamelijk gezien bij patiënten met
Botterell graad III en IV, waarbij de asymmetrische verdeling aanwijzingen ople-
verde betreffende een mogelijke localisatie van een aneurysma of A.V.M. Bij 4 pa-
tiënten was de aanwezigheid van arachnofdeaal bloed de enige focale afwijking,
doch de localiserende waarde hiervan was niet te beoordelen, aangezien bij geen van
deze patiënten arteriografisch een aneurysma kon worden aangetoond.

21.2. Bloed intracerebraal

Intracerebraal bloed werd gezien op 7 C.T.scans (16%), gemiddeld 4 dagen na de
bloeding gemaakt. Het aspect van deze intracerebrale haematomen werd besproken
in hoofdstuk 9. Bij 5 patiënten was op grond van de localisatie van het haematoom
een aneurysma of A.V.M, als oorzaak van de bloeding waarschijnlijk. Het betrof
hier een aneurysma van de artéria communicans anterior bij 3 patiënten (fig. 56,
57) en een aneurysma van de artéria cerebri media (fig. 59a) en een A.V.M, van de
artéria cerebri posterior (fig. 58) elk bij één patiënt. Een intracerebraal haematoom
werd alleen gezien bij patiënten met Botterell graad III of IV, uitgezonderd een
reeds partieel geresorbeerd, 7 dagen oud haematoom bij een patiënt met Botterell
graad II.

21.3. Bloed intraventriculair

Slechts op 4 C.T.scans werd bloed intraventriculair gezien, te weten bij 2 patiënten
met Botterell graad V, bij wie geen aneurysma kon worden aangetoond en bij
2 patiënten met Botterell graad III, bij wie een aneurysma van de artéria communi-
cans anterior werd gevonden (fig. 56). Waarschijnlijk is in een aantal gevallen de
aanwezigheid van bloed in de 4e ventrikel gemist, doordat de afbeelding van de
achterste schedelgroeve van onvoldoende kwaliteit was. Immers, obductie verricht
op dezelfde dag als het C.T.onderzoek, toonde bij 2 patiënten een met bloed ge-
vulde 4e ventrikel, hetgeen niet was gezien op de C.T.scan.

21.4. Infarct - oedeem

Een infarct of oedeem werd gezien op 22 C.T.scans (51%), gemiddeld 19 dagen na
de bloeding gemaakt. Het bleek moeilijk om uit te maken of de onregelmatige, vaag
begrensde gebieden van niet homogene, licht verlaagde dichtheid berustten op oe-
deem of ischaemie. Toch werd getracht tot een differentiatie te komen. Vermoede-
lijk ischaemische laesies werden gezien op 11 C.T.scans. De betreffende patiënten
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ontwikkelden allen in de weken na de bloeding een hemiparese, corresponderend
met afwijkingen op de C.T.scan. Deze bestonden uit gebieden van verlaagde dicht-
heid in het stroomgebied van één der grote arterien, zich uitbreidend tot in de
corticale grijze stof (fig. 61). Bij 3 patiënten was reeds in een eerder stadium een
C.T.scan vervaardigd, waarop deze ischaemische afwijkingen niet aanwezig waren.
Bij één patiënte met een aneurysma van de artéria cerebri media was de ischae-
mische laesie rond de fissura Sylvii moeilijk te differentiëren van de restverschijnse-
len van een int race rebraal haematoom, dat zich vrijwel op dezelfde plaats had
bevonden (fig. 59b). Oedeem leek aanwezig op 11 CXscans in de vorm van perifo-
caal oedeem rond een intracerebraal haematoom, periventriculair oedeem bij een
obstructie hydrocephalus (fig. 60) of meer diffuus éénzijdig dan wel dubbelzijdig
oedeem. Afgezien van 2 patiënten, werden ook infarcten en oedeem slechts gezien
bij patiënten met Botterell graad III, IV en V.

11.5. Hydrocephalus

Een symmetrische hydrocephalus van het obstructieve type werd gevonden op
17 C.T.scans (40%), gemiddeld 23 dagen na de bloeding gemaakt (fig. 59b, 60). De
hydrocephalus behoort dus in het algemeen tot de later optredende complicaties
van de arachnoi'deale bloeding, hoewel een enkele maal op de eerste dag ai een forse
hydrocephalus bestond. Van de 12 follow up C.T.scans, waarop een hydrocephalus
werd gezien, bleek in 9 gevallen de ventrikelgrootte toegenomen ten opzichte van
de eerste C .T.scan. De gemiddelde waarde van B + C (normaal < 50 mm) bij patiënten
met hydrocephalus bedroeg 64 mm (C.T.scans 0-14 dagen 59 mm, C.T.scans > 14
dagen 68 mm). ín tegenstelling tot de overige afwijkingen bij arachnoi'deale bloe-
dingen werd een matige hydrocephalus gezien bij 5 patiënten met Botterell graad I
of II.

21.6. Ventrikel distorsie

Ventrikel distorsie in de vorm van verplaatsing of compressie van het ventrikel-
systeem werd gevonden op 14 CT.scans (33%), gemiddeld 6 dagen na de bloeding
gemaakt. Verplaatsing van middenstructuren was aanwezig op 8 C.T.scans, ipsilate-
rale ventrikel compressie op 6 en bilaterale ventrikel compressie eveneens op
6 C.T.scans. Met één uitzondering werd deze ventrikel distorsie veroorzaakt door
een intracerebraal haematoom, infarct of gebied van oedeem. Bij één patiënt met
Botterell graad I en een aneurysma van de artéria communicans anterior links was
compressie van de linker zijventrikel de enige afwijking.

2 /. 7. Geen afwijkingen

Op 9 C.T.scans (21%) van 9 patiënten niet Botterell graad l of 11 werden geen
afwijkingen gezien. Bij 4 patiënten waren wel voorafgaande of vervolg C.T.scans
afwijkend. Derhalve hadden slechts 5 van de 25 patiënten (20%) tijdens het gehele
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ziektebeloop een normale C.T.scan. Bij alle patiënten met Botterell graad 111, IV en
V vertoonde de C.T.scan één of meer afwijkingen.

Z2. Vergelijking CT.scan met conventionele onderzoekmethoden. Tabel 42

2.Z1. Klinische diagnose

De karakteristieke anamnese, het neurologisch onderzoek en de lumbaalpunctie
leidden bij 23 van de 25 patiënten (92%) tot de klinische diagnose arachnoideale
bloeding. Toch hadden 9 patiënten vóór de bloeding die tot opname leidde, reeds
één of meer bloedingen gehad, die niet als zodanig waren herkend. Bij 2 patiënten
luidde de voorlopige klinische diagnose encephalitis omdat geen nekstijfheid be-
stond, doch weJ hoge koorts.

Z2.Z Computer tomografie

Voor de vergelijking van C.T. met de andere onderzoekmethoden werd alleen de
eerste C.T.scan in aanmerking genomen. Bij 18 van de 25 patiënten werden hierop
afwijkingen gezien. Arachnoïdeaal, intracerebraal en/of intraventriculair bloed was
aanwezig bij 12 patiënten. Slechts 1 groot aneurysma van de artéria basüaris kon op
de C.T.scan worden geïdentificeerd, de overige aneurysmata waren niet te zien.
Ook 3 arterioveneuze malformaties waren niet zichtbaar, noch vóór, noch na con-
trast toediening.

2.2.3. Arteriografie

Met arteriografie werd bij 14 patiënten een aneurysma of A.V.M, aangetoond en bij
3 alleen locale spasmen. Op de 7 overige arteriogrammen werden diffuse afwijkin-
gen gezien; 4 maal betrof dit een diffuse arteriosclerose met kaliberwisselingen en
aneurysmatische verwijdingen beiderzijds en 3 maal was er geen of nauwelijks intra-
cerebrale vulling ten ge v _'.ge van sterk verhoogde intracraniële druk. Bij 2 patiënten
werd een vaatieeg ruimte-innemend proces beoordeeld als een intracerebraal
haematoom.

224. E.E.G.enEcho

Een EEG werd vrijwel uitsluitend verricht bij patiënten met Botterell graad III, IV
en V. Afwijkingen, meestal veroorzaakt door een intracerebraal haematoom, ischae-
mie of diffuse intracraniële drukverhoging, werden gevonden in 86%. De resultaten
van de echo waren correct in

2 3. Localiserende waarde van C. T. Tabel 43

In tabel 43 is getracht weer te geven in hoeverre de C.T.scan informatie kan geven
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Tabel 42. Vergelijking C.T. scan met conventionele onderzoekmethoden bij 25 araclinoideale bloedingen.

Klinische diagnose

Computer tomografie

Arteriografic

V..V..G.

l.cho

Diagnose lacsic

Aantal

_

18

24

12

12

Percentage

_

72

100

86

80

Diagnose bloeding

Aantal

23

12

2

-

Percentage

92

48

8

-
_

Diagnose aneurysma/AVM

Aantal

_

1

14

-

Percentage

_

4

58

-
_

Aa

25

25

24

14

]^

Aantal onderzoekingen



^ Tabel 43. Localiserende waarde C.T. bij 14 vaatniisvormingen.

Computer tomografie Artcriografie

Loealisatie C.T. afwijking Aantal Loealisatie ancurysma/AVM

op grond van C.T. sean
Aantal Loealisatie aneurysma/AVM Aantal

hacmatoom frontaal
compressie linker ventrikel

hydroccphalus

geen afwijkingen

geen afv ijkingen

geen afwijkingen

hacmatoom fissura Sylvii
haematooin oecipitaal

aneurysina artcria basilaris
hydroeephulus

2

1

2

1

2
1

1

2

1

1

artcria communicans anterior
carotis systeem links

niet mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk

artcria cerebri media
artcria cerebri posterior

artcria basilaris

niet mogelijk

2
1
2

1

2
1

1

2

1

1

artéria communicans anterior 2

artéria communicans anterior links 1

artcria communicans anterior 2

artéria communicans anterior 1

artcria carotis interna 2

artcria communicans posterior 1

artéria cerebri media 1

artéria cerebri posterior 2

artéria basilaris 1

artcria basilaris 1



over de localisatie van een aneurysma of een A. V.M. Bij de helft van de patiënten
leverden de C.T.afwijkingen aanwijzingen op betreffende de plaats van de vaat mis-
vorming, doch het materiaal is te klein om hieruit conclusies te trekken.

3. Discussie

3.1. C T.afwijkingen bijarachnoïdeale bloedingen

De grote waarde van C.T. bij de diagnostiek van arachnoideale bloedingen wordt
door verschillende auteurs onderschreven, doch het enthousiasme gaat ons inziens
weieens te ver. Scotti et al. (1977) verklaarden, dat op een C.T.scan in de eerste
week na de bloeding altijd arachnoideaal bloed te zien was en dat een lumbaalpunc-
tie derhalve overbodig is geworden; deze wordt door hen dan ook een 'historische
ingreep' genoemd. Wij zijn van mening dat C.T. de ideale methode is om een
haematoom, infarct of hydrocephalus aan te tonen, doch dat de diagnose arachnoi-
deale bloeding dient te worden gesteld op grond van anamnese, neurologisch onder-
zoek en lumbaalpunctie.

Scotti et al. (1977) toonden aan dat de localisatie van arachnoideaal bloed
belangrijk is voor de plaatsbepaling van het aneurysma. Bij aneurysmata van de
artéria communicans anterior werd vrijwel altijd bloed gezien in de cisterna supra-
sellaris en in de fissura interhemisferica en frequent in de fissura Sylvii en rondom
de hersenstam. Bij aneurysmata van de artéria carotis interna en de artéria commu-
nicans posterior werd vaker bloed in de fissura Sylvii en cisterna suprasellaris dan
in de fissura interhemisferica waargenomen. Aneurysmata van de artéria cerebri
media bloeden volgens Scotti et al. (1977) eenzijdig in de fissura Sylvii. Liliequist et
al. (1977) rapporteerden de aanwezigheid van arachnoideaal bloed in 56%, waarbij
het bloed veelal diffuus in de cisternen verspreid was, zodat zeker niet altijd de
plaats van het geruptureerde aneurysma bepaald kon worden.

Lim en Sage (1977) merkten op dat bij de herkenning van bloed in de smalle
arachnoideale ruimte het partiële volume effect zeer belangrijk is. De gemiddelde
absorptie coëfficiënt van één blokje hersenweefsel van 1,5 x 1,5 x 13 mm wordt
berekend. Indien slechts een gedeelte hiervan door bloed wordt ingenomen en de
rest door hersenweefsel of liquor, zal bloed niet meer als zodanig herkenbaar zijn.
Het gemakkelijkst wordt bloed gezien in ruimten, waarvan het vlak loodrecht staat
op dat van het snedevlak, zoals de fissura interhemisferica, de físsura Sylvii en de 3e
ventrikel. In de basale cisternen is bloed veel moeilijker te identificeren. Davis et al.
(1976) zagen arachnoideaal bloed in 22%, hetgeen meer overeenstemt met het door
ons gevonden percentage. Veel hangt hierbij af van het tijdstip van onderzoek. Geen
der auteurs zag arachnoïdeaa' Hoed na 10 dagen en onder andere Liliequist et al.
(1977) vonden alleen gedurende de eerste 5 dagen arachnofdeaal bloed.

De aanwezigheid van massaal bloed in de cisternen en intraventriculair heeft een
slechte prognose (Lim en Sage, 1977, Davis et al., 1976), terwijl volgens Davis et al.
(1976) uitsluitend intraventriculair bloed veel betere vooruitzichten zou bieden.
Van de 54 patiënten met intraventriculair bloed, beschreven door Little et al.
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(1977) overleden er echter 45. Scotti et al. (1977) en Davis et al. (1976) vonden
beiden intraventnculair bloed bij circa 20% der patiënten met een arachnofdeale
bloeding.

Een intracerebraal haematoom werd gevonden in 11% door Davis et al. (1976),
in 33% door Liliequist et al. (1977) en in 44% door Meese et al. (1976). Wat betreft
de localiserende waarde van het intracerebrale haematoom gaven Scotti et al.
(1977) aan dat frontale haematomen wijzen op een aneuiysma van de artéria com-
municans anterior of de artéria carotis interna; een haematoom rond de fissura
Sylvii kan worden veroorzaakt door een ipsilateraal aneuiysma van de artéria cere-
bri media, van de artéria carotis interna of van de artéria communicans posterior.
Deze aneurysmata kunnen echter ook haematomen veroorzaken in de temporaal
kwab of de basale ganglia. Pathognomonisch voor een aneurysma van de artéria
communicans anterior zou een haematoom in het septum pellucidum zijn, hetgeen
ook wij éénmaal zagen. Kendall en Claveria (1976) onderzochten de localiserende
waarde van C.T.afwijkingen bij 75 patiënten met een arachnofdeale bloeding. In
75% waren er focale afwijkingen, zoals een bloeding, oedeem of een ischaemie.
Ook hier bleek de tijd een belangrijke rol te spelen. C.T.scans vervaardigd binnen
7 dagen na de bloeding presenteerden een focale laesie in 86%, C.T.scans gemaakt
na 7 dagen slechts in 38%. In ons materiaal werd op 63% van de 43 C.T.scans een
focale afwijking waargenomen. Het nut van C.T. is onder andere gelegen in het feit,
dat bij multipele aneurysmata beter kan worden nagegaan, welke gebloed heeft.
Door Liliequist et al. (1977) werd bij alle 5 patiënten met multipele aneurysmata
op de C.T.scan het geruptureerde aneurysma correct geïdentificeerd. Kendall en
Claveria (1976) zijn van oordeel dat, indien de C.T.scan de localisatie van een
geruptureerd aneurysma duidelijk aangeeft, men kan volstaan met een arteriografie
van het betreffende bloedvat. Eventueel niet geruptureerde aneurysmata elders
hebben volgens deze schrijvers een zeer kleine bloedingskans en behoeven niet
geopereerd te worden. Wij delen deze mening niet en achten een volledig arterio-
grafisch onderzoek noodzakelijk, wanneer operatie wordt overwogen.

Bij laesies van verlaagde dichtheid werd door sommige auteurs wel en door
andere geen onderscheid gemaakt tussen een infarct en oedeem. Davis et al. (1976)
zagen een infarct in 26%, Meese et al. (1976) vermeldden de aanwezigheid van
vasogeen oedeem in 18%, Kendall en Claveria (1976) vonden een laesie van ver-
laagde dichtheid in 40% en in ons materiaal bedroeg dit percentage 51. Gebieden
van verlaagde dichtheid met het aspect van een infarct, gingen steeds gepaard met
daarmee corresponderende neurologische uitvalsverschijnselen. Oedeem was meestal
gelocaliseerd rond een haematoom of periventriculair bij een obstructie hydro-
cephalus.

Het frequent voorkomen van liquorresorptiestoornissen bij arachnoïdeale bloe-
dingen was reeds bekend, doch met C.T. kan voor het eerst op niet invasieve wijze
de mate van hydrocephalus worden bepaald en in de tijd vervolgd. Bij onze patiën-
ten werd een symmetrische ventrikel verwijding gezien in 40%, bij die van Davis et
al. (1976) in 41%. Deze auteurs benadrukten het feit dat op meer dan 50% van de
C.T.scans, vervaardigd binnen 48 uur, reeds een hydrocephalus aanwezig was. Bij de
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door ons onderzochte patiënten werd hydrocephalus in het merendeel der gevallen
op een later tijdstip gevonden en nam de gemiddelde ventrikelgrootte in de loop der
tijd toe.

Wat betreft de correlatie van C.T.afwijkingen met de neurologische bevindingen,
blijken onze resultaten in belangrijke mate overeen te komen met die van Davis et
al. (1976). Arachnoïdeaal, intracerebraal en intraventriculair bloed kwamen nooit
voor bij patiënten met Botterell graad I en zelden bij patiënten met Bottereü
graad II. Ook de overige complicaties werden overwegend gezien bij patiënten met
Botterell graad III, IV en V en de normale C.T.scans waren alle van patiënten met
Botterellgraad lof II.

3.2. Aspect op C T.scan van aneurysma en A. V.M.

Pressman et al. (1975) beschreven 4 op de C.T.scan zichtbare aneurysmata, waarvan
het kleinste op het arteriogram een afmeting had van 12 x 20 mm. Op de 46
C.T.scans vermeld door Davis et al. (1976), waren slechts 2 aneurysmata te zien.
Ook Kendall en Claveria (1976) gaven aan dat alleen grote aneurysmata met een
verkalkte wand of een gethromboseerde inhoud met C.T. kunnen worden gevisuali-
seerd. Zelfs na toedienen van intraveneus contrast zal slechts sporadisch een
aneurysma zichtbaar worden.

Geheel anders ligt dit bij de arterioveneuze malformaties. Kendall en Claveria
(1977) onderzochten het C.T.aspect van 50 angiomen, waarvan 46 arterioveneuze
malformaties. Bij 27 patiënten had de A.V.M. een arachnoïdeale bloeding veroor-
zaakt en bij 23 patiënten was geen bloeding opgetreden. In 44% waren op de
C.T.scan zonder contrast de bloedvaten van de malformatie zichtbaar als tubulaire,
wormvormige of ronde dichtheidsverhogingen; in 20% konden deze alleen worden
geïdentificeerd na toediening van contrast, waarbij meestal een sterk verhoogde
dichtheid werd gezien. In 24% was er zonder contrast een nodulaire dichtheidsver-
hoging, meestal veroorzaakt door een tevens aanwezig intracerebraal haematoom.
De resterende 12% vertoonde atypische laesies van verlaagde dichtheid of geen
afwijkingen. Ruimte-innemende verschijnselen werden slechts in 28% gezien. Meese
et al. (1976) brachten verslag uit over 25 angiomen, die niet gebloed hadden. Elf
waren hyperdens, 10 isodens en 4 hypodens en in 86% trad een sterke dichtheids-
toename met contrast op. Uit het materiaal van Kendall en Claveria (1977) kwam
naar voren, dat arterioveneuze malformaties moeten worden gedifferentieerd van
infarcten die reageren op contrast, van gliomen en van intracerebrale haematomen.
Dit laatste bleek ook uit onze serie. Bij 2 van de 3 arterioveneuze malformaties
werd alleen een intracerebraal haematoom gediagnostiseerd, aangezien beide geen
reactie op contrast vertoonden.
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Fig. 55. zonder contrast, 10 uur na bloeding

Patiënte met Botterell graad V.
Bloed arachnoïdeaal (cisterna suprascllaris).
Arteriografic: geen intracraniele vulling.

Fig. 56. zonder contrast, 6 dagen na bloeding.

Patiënte met Botterell graad III.
Bloed intraccrebraal (frontaal) en intravcntriculair.
Artcriografie: ancurysma a. communicans anterior rechts.
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Fig. 57. zonder contrast, 3 dagen na bloeding.

Patiënte met Botterell graad IV.
Bloed intracerebraal (frontaal) en in septum pellucidum.
Arteriogiafie: aneurysma a. communicans anterior rechts.

Fig. 58. zonder contrast, 4 dagen na bloeding.

Patiënt met Botterell graad IV.
Bloed arachnoidcaal en intraceiebraal (links pariëto-occipitaal).
Geen verandering na contrast
Arteriografie: A.V.M, uitgaande van a. cerebri posterior links.
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Fig. 59a. zonder contrast, 1 dag na bloeding.

Patiënte met Botterell graad IV.
Bloed arachnoïdeaal en intracerebraal (in en rond de fissura Sylvii).
Aiteriografie: aneurysma a. cercbri media links.

Fig. 59b. zonder contrast, 39 dagen na bloeding.

Patiënte nog steeds Botterell graad IV.
Geen bloed meer zichtbaar.
Ischaemie in stroomgebied a. cerebri media links; hydrocephalus ondanks drain in rechter voor-
hoorn.
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Fig. 60. zonder contrast, 20 dagen na bloeding.

Patiënte met Bottcrcll graad IV.
Obstructie hydroccphalus met periveiitriculair oedcem bdz.

I'ig. 61. zonder contrast, 6 dagen na bloeding.

Patiënte met Botterell graad V.
Ischaemie in stroomgebied van a. cerebri anterior bdz. en a. cerebri media rechts.
Aiteriografic: nauwelijks intracraniéïc vulling.
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Hoofdstuk 12

Relatie dichtheidstoename en vaatrijkdom bij meningeomen en astrocy tomen

De dichtheidstoename die optreedt na intraveneuze toediening van een jodium-
houdend contrastmiddel, wordt bepaald door de jodium concentratie in het vaatbed
van de tumor en door de extravasatie van jodium als gevolg van een gestoorde of
afwezige bloed-hersen barrière. De extravasculaire jodium hoeveelheid hangt in
belangrijke mate af van de intravasculaire. Wanneer immers het bloedvolume van de
tumor toeneemt, stijgt de hoeveelheid jodium die in contact komt met de vaat-
wand eveneens. Men kan dus verwachten, dat de dichtheidstoename na contrast een
correlatie vertoont met de vaatrijkdom. Wij hebben dit getoetst bij een groep me-
ningeomen waarbij de bloed-hersen barrière afwezig is en bij een groep astrocyto-
men waarbij deze in meer of mindere mate gestoord is.

1. Materiaal en methoden

Het materiaal bestond uit een groep van 28 meningeomen en 37 astrocytomen,
waarvan in alle gevallen een C.T.scan zonder en met contrast, eén arteriogram en
een histologisch onderzoek ter beschikking stonden. Deze werden op de volgende
wijze geanalyseerd:
1.1. Bepaling van de mate van dichtheidstoename op de C.T.scan door middel van
vergelijkende visuele analyse van de polaroid foto's, zoals beschreven in hoofd-
stuk 2. Groep a en b met respectievelijk geen en een lichte reactie op contrast
werden samengevoegd tot één groep 'licht'; de groepen c en d met een matige en
een sterke dichtheidstoename werden gehandhaafd.
1.2. Bepaling van de vaatrijkdom op het arteriogram. Van ieder arteriogram werd
die opname geselecteerd, waarop de tumor zijn maximale vulling vertoonde. Dit
betekende dat in een aantal gevallen ook reeds een extravasculaire component
aanwezig was. Wij meenden dat dit meer in overeenstemming was met de situatie bij
CT., dan wanneer uitsluitend opnamen in de arteriële, intravasculaire fase waren
gekozen. De mate van vascularisatie werd eveneens in 3 groepen verdeeld: 1. licht,
waaronder ook de vaatloze tumoren. 2. matig en 3. sterk.
1.3. Bepaling van de vaatrijkdom in het microscopisch preparaat. Voor het neuro-
pathologisch onderzoek was een specimen beschikbaar van minimaal 1 cm2, doch
meestal groter, in de orde van 6 tot 8 cm2. Van iedere tumor werden 10 representa-
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tieve, opvolgende gezichtvelden onderzocht in een elastine (Van Gieson) en een
reticuline (Gomorri) kleuring met een vergrotingsfactor van 128. Alle bloedvaten
werden geteld en de oppervlakte van ieder vat werd gescoord als 1/1, 1/2, 1/4, 1/8,
1/16, 1/32 of minder dan 1/32 van de oppervlakte van het gehele gezichtsveld.
Door summatie van de getallen van 10 gezichtsvelden werd een maat verkregen
voor het percentage van de oppervlakte ingenomen door bloedvaten. Wanneer er
een duidelijke discrepantie was tussen de 2 kleuringen, werd alleen de kleuring met
het hoogste percentage aan bloedvaten in aanmerking genomen.

In deze groep meningeomen en astrocytomen vonden wij een percentage aan
bloedvat oppervlakte, dat varieerde van 0 tot 35%. De aldus bepaalde histologische
vaatrijkdom werd eveneens in 3 groepen ingedeeld: 1. licht (0-5%),2.matig(6-15%),
3. sterk (16-35%).

2 Resultaten

21. Meningeomen. Tabel 44

Uit tabel 44 blijkt dat bij 18 van de 28 meningeomen de dichtheidstoename en de
arteriografische vaatrijkdom in dezelfde groep vielen; in de 9 gevallen onder de
diagonaal viel de dichtheidstoename in een hogere groep en slechts 1 maal was de
arteriografïsch gevonden vaatrijkdom groter. Ongeveer eenzelfde relatie werd gevon-

Tabel 44. Relatie dichtheidstoename op C.T. scan na contrast en vaat-

rijkdom bij 28 meningeomen.

Dichthcids

toename

licht

matig

sterk

Arteriografische vaatrijkdom

liclu matig sterk

Dichthcids
toename

licht

matig

sterk

Histologische vaatrijkdom

licht matig sterk
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den tussen de dichtheidstoename en de histologische vaatrijkdom. Nu vielen 15 ge-
vallen in een corresponderende groep, bij 10 was de dichtheidstoename groter en bij
3 de histologische vaatrijkdom. Deze laatste 3 meningeomen hadden op de CT.scan
een nogal afwijkend beeld met een verlaagde dichtheid zowel zonder als met con-
trast.

ZZ Astrocytomen. Tabel45

Bij de astrocytomen vielen in 25 van de 37 gevallen de dichtheidstoename en de
arteriografische vaatrijkdom in een corresponderende groep. De resterende 12 geval-
len echter, waren in gelijke mate verdeeld boven en onder de diagonaal. Hetzelfde
gold voor de relatie tussen dichtheidstoename en histologische vaatrijkdom:
23 diagonale, 7 supradiagonale en 7 subdiagonale gevallen.

Tabel 45. Relatie dichtheidstoename op C.T. scan na contrast en vaat-

rijkdom bij 37 astrocytomen.

Dichtheids
toename

licht

matig

sterk

Arteriografische vaatrijkdom

licht matig sterk

Dichtheids

toename

licht

matig

sterk

Histologische vaatrijkdom

licht matig sterk

Z3. Meningeomen en astrocytomen. Tabel 46

In tabel 46 zijn de resultaten uitgesplitst voor de astrocytomen graad IV, graad III
en graad I + II. De astrocytomen graad I + II vielen met één uitzondering in de
greep licht, zowel wat betreft de dichtheidstoename als wat betreft de vaatrijkdom.
Een sterke dichtheidstoename en een sterke vaatrijkdom werden vrijwel uitsluitend
gezien bij astrocytomen graad IV en meningeomen. Wat betreft de arteriografische

160



Tabel 46. Diclitheidstoenamc en vaatrijkdom bij mcningcomen en astrocytomen.

Diclithuidstocnamc Vaatrijkdom

Aantal computer tomografisch arteriografisch histologisch

licht matig sterk licht matig sterk licht matig sterk

Meningcomen

Astrocytomen gr IV

Astrocytomen gr III

Astrocytomen gr I + II

28

16

13

8

6

3

7

8

11

8

5

0

11

5

1

0

11

6

7

7

10

4

S

1

7

6

1

0

9

4

7

8

11

S

4

0

8

7

2

0



en liistologische vaatrijkdum, was er bij de meningeomen globaal eenzelfde verde-
ling over de 3 groepen als bij de astrocytomen graad IV.

3. Discussie

De dichtheid op de C.T.scan wordt bepaald door het soortelijk gewicht en het
atoomgewicht van het medium dat de röntgenstralen absorbeert (Gado et al. 1977).
Veranderingen in het soortelijk gewicht van hersenweefsel treden vooral op als
gevolg van veranderingen in het water en vetgehalte en het atoomgewicht wordt met
name beinvioed door elementen met een hoog atoomnummer als calcium en ijzer
(Torack et al., 1976). De dichtheidstoename na intraveneuze contrast toediening
hangt af van de jodium concentratie in het proces. Hierbij is allereerst de dosis
jodium van belang. Ethier et al. (1974) menen dat een plasma spiegel van + 300 mg
methylglucaminü diatrizoas (Hypaque) vereist is voor een optimale diagnostiek.
Deze kon bereikt worden met een dosis van 1,2 ml Hypaque 60 M per kg lichaams-
gewicht. Gado et al. (1977) bevelen aan bij volwassenen een dosis van 100 cc
methylglucaminü jotalamas (Conray 60; 28 gram jodium), toegediend doormiddel
van een 4 minuten durende intraveneuze injectie. Wij gebruikten de helft van deze
hoeveelheid.

Het intraveneus ingebrachte jodium bevindt zich primair intravasculair en bij een
intacte bloed-hersen barrière verlaat het jodium de bloedbaan niet. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij aneurysmata en arterioveneuze mal formaties. Ook op de normale
C.T.scan zijn na toediening van contrast soms grote arterien of venen te herkennen.
Bij maligne tumoren neemt door vaatproliferatie het bloedvolume toe en aanvanke-
lijk was men van mening, dat dit de voornaamste reden was voor de stijging van
dichtheid na intraveneuze contrast toediening. Gado et al. (1975) hebben echter op
overtuigende wijze aangetoond, dat extravasatie van contrast hierbij een belangrijke
factor is. Bij een aantal patiënten met een tumor cerebri bepaalden zij quantitatief
de dichtheidstoename na contrast toediening. Tijdens het vervaardigen van de
C.T.scan zonder en met contrast werd veneus bloed afgenomen, dat geplaatst in een
waterreservoir, eveneens in de computer tomograaf werd onderzocht. De dicht-
heidstoename van tumor en bloed werd uitgedrukt in een weefsel-bloed ratio. Het
bleek dat de ratio zo hoog was, dat deze niet alleen verklaard kon worden door een
toegenomen bloedvolume. Bovendien veranderde de weefsel-bloed ratio in de tijd.
Bij 2 glioblastomen, 1 metastase en 1 meningeoom steeg de ratio gedurende 30 mi-
nuten na de injectie als gevolg van een toenemende extravasatie. Hierbij dient men
zich te realiseren dat ook de intravasculaire jodium concentratie in de loop van de
tijd verandert. Gado et al. (1977) vonden enige minuten na intraveneuze injectie
van 100 cc Conray 60 een jodium concentratie van circa 230 mg per 100 ml bloed.
Door verdunning in het bloed, door extravasatie in de extracraniële weefsels en
door excretie via de nier was de jodium concentratie na 15 minuten reeds gedaald
tot circa 100 mg per 100 ml en na 30 minuten tot ± 70 mg per 100 ml.

De concentratie van zowel intra- als extravasculair jodium verandert dus voort-
durend en het is duidelijk dat de mate van dichtheidstoename in belangrijke mate
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wordt bepaald door het tijdsinterval tussen injectie en scanning. Het verloop van de
dichtheid in de eerste 30 minuten na injectie werd nagegaan door Steinhoff et al.
(1976). Bij meningeomen, hypophyse adenomen en acusticus neurinomen was er
een piek enige minuten na de injectie, gevolgd door een vrij snelle daling van
dichtheid in de volgende 30 minuten. Bij glioblastomen was de snelheid waarin de
dichtheid steeg zeer wisselend, doch de hoogste waarde werd altijd binnen 30 minu-
ten bereikt. Daarna daalde de dichtheid langzaam in alle gevallen. Op onze afdeling
begon men met scanning meestal direct en uiterlijk 15 minuten na injectie van het
contrastmiddel. Bovendien werd het eerst die snede gekozen, waarop de laesie was
gezien op de C.T.scan zonder contrast.

Bij meningeomen, waar een bloed-hersen barrière ontbreekt, is er een snelle,
diffuse extravasatie van jodium, waarbij de hoeveelheid extravasculair jodium wordt
bepaald door de oppervlakte van het vaatbed van de tumor. Hieruit is begrijpelijk
dat de dichtheidstoename bij meningeomen gelijk was aan of groter was dan de
vaatrijkdom. Of met andere woorden: meningeomen met een geringe dichtheidstoe-
name op de C.T.scan zijn vaatarm en msningeomen met een sterke dichtheids-
toename kunnen vaatarm of vaatrijk zijn, aihankelijk van de mate van extravasatie.

De bepaling van de histologische vaatrijkdom was bij de meningeomen moeilijker
dan bij de astrocytomen. Dit werd veroorzaakt door de ongelijke verdeling van het
vaatvoerend bindweefsel, waardoor de 10 onderzochte gezichtsvelden minder repre-
sentatief waren voor de vascuiarisatie van de gehele tumor. De methode, die werd
gehanteerd om het vaatoppervlak in een microscopisch preparaat te bepalen, was
überhaupt vrij grof. Hetzelfde gold echter voor de evaluatie van de arteriografische
vaatrijkdom en de dichtheidstoename op de C.T.scan. Voor een nauwkeuriger quan-
titatieve vergelijking zou enerzijds voor de bepaling van de dichtheid gebruik ge-
maakt moeten worden van de computer print outs en anderzijds zou het vaatopper-
vlak in histologische seriecoupes moeten worden berekend door middel van com-
puter technieken.

Bij astrocytomen is er een bloed-hersen barrière, die in wisselende mate gestoord
is. Hierdoor treedt extravasatie minder snel en minder diffuus op dan bij menin-
geomen en de dichtheidstoename in de eerste periode na de injectie wordt vooral
veroorzaakt door het intravasculaire contrast. Bij hooggegradeerde astrocytomen is
er vaak thrombose in de centraal gelegen kleinere vaten en tevens zijn er arterio-
veneuze shunts. Het contrastmiddel zal dus een aantal vaten niet bereiken, terwijl
bij histologisch onderzoek de gestoorde functie van deze vaten moeilijk is vast te
stellen. Dit zou kunnen verklaren, waarom bij 7 astrocytomen de histologische
vaatrijkdom groter was dan de dichtheidstoename en men mag aannemen dat bij de
subdiagonale gevallen extravasatie een relatief belangrijker rol speelde. Op het arte-
riogram werden bij 13 astrocytomen graad III + IV arterioveneuze shunts gezien;
hiervan bevonden zich 9 in de diagonale band en 4 er boven. Door deze shunts zal
het bloed en dus ook het jodium sneller uit het tumor vaatbed worden afgevoerd,
waardooi minder extravasatie optreedt. Dit leidt tot een geringere dichtheidstoe-
name op de C.T.scan, terwijl de arterioveneuze shunts op het arteriograin een
impressie van vaatrijkdom geven.
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Onze voorlopige resultaten tonen dat ook bij astrocytomen een correlatie be-
staat tussen de dichtheidstoename met contrast en de vaatrijkdom. zij het dat deze
door het onvoorspelbare aandeel van extravasatie, thrombose en arterioveneuze
shunts minder eensluidend is. Een zeet vaatrijk astrocytoom zal echter zelden geen
of een lichte dichtheidstoename vertonen, terwijl omgekeerd een astrocytoom met
een sterke reactie op contrast zelden vaatarm zal zijn.
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Hoofdstuk 13

Invloed van C.T. op diagnostiek en therapie van intracraniële tumoren en bloe-
dingen.

1. Algemeen

Reeds in het eerste jaar dat de computer tomograaf in gebruik was, hebben zich
belangrijke wijzigingen voltrokken, allereerst ten aanzien van de diagnostiek en
secundair ook van de therapie van intracraniële tumoren en bloedingen. In dit
hoofdstuk zullen wij trachten een overzicht te geven van deze ontwikkelingen.

Een van de belangrijkste winstpunten van C.T. is, dat op een voor de patiënt
veilige en niet pijnlijke wijze, met grotere zekerheid dan tevoren, de aanwezigheid
van een organische afwijking in cérebro kan worden aangetoond of uitgesloten. Het
is evident dat C.T. veel minder belastend is dan de invasieve neuroradiologische
methoden. De enige complicatie waarop men verdacht moet zijn, is een overigens
zelden optredende allergische reactie na intraveneuze injectie van het jodiumhou-
dende contrastmiddel. De stralenbelasting van één C.T .opname bedraagt 1-5 rad, bij
één normale röntgenfoto is dit 0,5-1 rad. Het voordeel van C.T. is hierbij, dat de
dosis wordt toegediend aan één schijf hersenweefsel, terwijl bij de conventionele
technieken een groter deel van het lichaam wordt doorstraald. Dit in aanmerking
genomen, kan C.T. zonder grote bezwaren herhaald worden, hetgeen voor de diag-
nostiek van bepaalde aandoeningen essentieel is.

Bij poliklinische patiënten, bij wie de verdenking bestaat op cerebrale patholo-
gie, zal in eerste instantie worden volstaan met een schedeifoto, een EEG, een echo
en eventueel een isotopen scan. Zijn deze normaal en bestaan er geen neurologische
afwijkingen, dan achten wij geen indicatie voor een C.T.scan aanwezig. C.T.onder-
zoek op grote schaal, bijvoorbeeld bij patiënten met hoofdpijn zonder neurologi-
sche afwijkingen, is weinig zinvol gebleken en bovendien is een dergelijke screening
met liet huidige aantal computer tomografen op praktische gronden onmogelijk.
Wanneer één of meer van bovenvermelde onderzoeken afwijkingen oplevert of wan-
neer er duidelijke neurologische uitvals- of prikkelingsverschijnselen zijn, dient C.T.
het eerstvolgende onderzoek te zijn. Men kan stellen dat naarmate er op klinische
gronden meer onzekerheid bestaat over de localisatie en de aard van een intracere-
brale aandoening, de relatieve waarde van C.T. ten opzichte van andere screening
methoden des te groter is. Met C.T. worden zowel hersenweefsel, liquorruimten als
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benige structuren afgebeeld, terwijl de convenlionele methoden slechts over bepaal-
de gedeelten van de intracraniële inhoud informatie verschaffen. Bij vermoeden op
een cerebrale aandoening zoals een tumor, een bloeding, een infarct, een ontste-
kingsproces of een vergroting van liquorruimten behoort C.T. derhalve het sluitstuk
te zijn van de veelal poliklinisch uitgevoerde niet invasieve diagnostiek, waarna het
onderzoek zonodig met de invasieve neuroradiologische methoden wordt uitgebreid.

2, Tumoren

Met C.T. is de diagnostiek van intracraniële tumoren sneller, gemakkelijker en ze-
kerder geworden. Sneller omdat vaak poliklinisch al duidelijk is of we met een
tumor te maken hebben. Met een technisch adequate C.T.scan kan in 95 tot 100%
de aanwezigheid van een supratentoriële tumor worden aangetoond of uitgesloten
en dit betekent dat een aantal patiënten een klinische observatie wordt bespaard.
C.T. is gemakkelijker voor de patiënt, doch ook voor de onderzoeker. Het onder-
kennen van een tumor op een C.T.scan is aanzienlijk eenvoudiger en vergt minder
training dan voor het interpreteren van een EEG of een arteriografie vereist is. C.T.
verschaft de onderzoeker ook meer zekerheid, allereerst door de informatie die de
C.T.scan zelf geeft betreffende de localisatie en aard van een tumor. Daarnaast kan
C.T., indien gebruikt als complementair onderzoek, de aanwezigheid bevestigen van
een proces waarop reeds verdenking bestond op grond van andere onderzoekmetho-
den. Wij zijn echter van mening, dat met C.T. slechts een beperkt aantal tumoren
wordt aangetoond, dat met de conventionele neuroradiologische en neurophysiolo-
gische methoden niet zou zijn aangetoond. Tumoren van enige omvang kunnen in
het algemeen worden gevisualiseerd op een isotopen scan, arteriogram of pneumen-
cephalogram. Een uitzondering hierop vormen vaatarme of cysteuze laaggegradeerde
gliomen met weinig ruimte-innemende verschijnselen, die op de C.T.scan wel zicht-
baar zijn. Bij kleine tumoren, met name indien deze aan de schedclbasis, hoog aan
de convexiteit of in de mediaanlijn zijn gelegen, zijn de resultaten van C.T. zeker
niet beter 'dan die van arteriografie en pneumencephalografie. Alleen voor het
aantonen van kleine multipele metastasen is C.T. superieur.

Met behulp van C.T. kan ook in een hoger percentage dan tevoren een uitspraak
worden gedaan over de aard van de tumor. Weliswaar moet men voorzichtig zijn
met het stellen van een histologische diagnose alleen op grond van het C.T.aspect,
doch wanneer de klinische gegevens, alsmede de resultaten van het overig neuro-
radiologisch onderzoek in het oordeel betrokken worden, zal de aard van het proces
vaak juist voorspeld kunnen worden. Hierbij moeten vooral C.T. en arteriografie als
wederzijds complementaire onderzoeken worden beschouwd.

C.T. toont vrij exact de localisatie en uitbreiding van een tumor met uitzonde-
ring van bepaalde isodense en hypodense laesies, die soms moeilijk te differentiëren
zijn van respectievelijk het omgevende hersenweefsel en oedeem. Vervolgens leert
C.T. ons of een tumor uit vaste partijen dan wel uit necrotische gedeelten of cysten
bestaat. Op een C.T.scan kan ook worden gezien of een tumor calcificaties, bloed of
vethoudende substanties bevat. De mate van dichtheidstoename na toediening van
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contrast vormt een indicatie voor de vaatrijkdom en daarmede bij maligne tumoren
voor de graad van maligniteit. Bovendien biedt vooral het aspect van de laesie op de
C.T.scan met contrast mogelijkheden om de verschillende tumorsoorten van elkaar
te differentiëren.

Ongetwijfeld zullen nieuwe ontwikkelingen in computer tomografie tot betere
resultaten leiden. Verkorting van de onderzoekstijd, een bredere röntgenstraal en
multipele stralingsdetectoren, zoals reeds toegepast bij de 2e en 3e generatie com-
puter tomografen, kunnen de beeld kwaliteit verbeteren. Onderzoek volgens coro-
naire sneden za! vooral nuttig zijn bij de diagnostiek van processen aan de schedel-
basis en door beeld reconstructies in het sagittale vlak zullen onder andere proces-
sen in de achterste schedelgroeve beter zichtbaar worden. In het algemeen zal het
gebruik van meerdere snederichtingen leiden tot een nauwkeuriger localisatie. De
ook door ons reeds toegepaste combinatie van Amipaque cisternografie en C.T.
betekent een waardevolle aanvulling bij het onderzoek van de liquor ruimten.

Met arteriografie worden belangrijke aanvullende gegevens verkregen omtrent de
localisatie, aangezien opnamen in meerdere richtingen kunnen worden gemaakt.
Visualisatie van het vaatpatroon in de tumor levert veelal een bijdrage tot het
bepalen van de aard van het proces. Informatie omtrent de samenhang van de tumor
met de omgevende bloedvaten is essentieel voor de operatieve behandeling. Wij zijn
daarom de mening toegedaan dat een patiënt, bij wie op de C.T.scan een tumor is
aangetoond, vervolgens ook arteriografisch dient te worden onderzocht en wel bij
voorkeur in het neurologisch-neurochirurgisch centrum, waar de operatie zal plaats-
vinden. Nieuwe technische ontwikkelingen (superselectieve arteriografie, embolisa-
tie technieken, vergrotingsarteriografie etc), maar meer nog de interpretatie van het
arteriogram, vereisen de ervaring en kennis van een neuroradioloog. Met name in-
dien arteriografie wordt verricht als aanvulling op de C.T.scan mag men verlangen
dat maximale informatie wordt verkregen uit dit toch ingrijpende onderzoek.

Pneumencephalografïe en cisternografie zijn methoden, waarmede een ruimte-in-
nemend proces gelocaliseerd kan worden, terwijl weinig informatie over de aard van
het proces wordt verkregen. Derhalve wordt dit onderzoek, mede ook gezien de vrij
grote belasting voor de patiënt, nog slechts incidenteel toegepast. De voornaamste
indicatie vormen sellaire, suprasellaire en parasellaire tumoren en in mindere mate
tumoren in de brughoek. Overigens zal men bij kleine tumoren in de brughoek de
voorkeur geven aan cisternografie met een positief contrastmiddel. Voor ventriculo-
grafïe gelden dezelfde beperkingen als voor pneumencephalografie, terwijl de me-
thode nog ingrijpender is. Een indicatie ervoor lijkt nog slechts te bestaan bij
tumoren in 3e en 4e ventrikel en bij aquaeductstenosen.

Over de rol van de isotopen scan kunnen wij minder goed oordelen, aangezien
dit onderzoek elders moest gesclu'eden en daardoor voor ons minder toegankelijk
was. De isotopen scan lijkt door C.T. te worden overvleugeld, hoewel dit onderzoek
bij de screening van patiënten zonder neurologische afwijkingen nog zeer waardevol
kan zijn. Sommige tumoren met verlaagde dichtheid en oedeem, die op de C.T.scan
moeilijk af te gren/en zijn, kunnen op de isotopen scan beter gelocaliseerd worden.
Een pathologische activiteitsophoping treedt slechts op, daar waar de bloed-hersen
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barrière verstoord is en oedeem is derhalve niet zichtbaar. Door de afbeelding in het sa-
gittale vlak kunnen oppervlakkige, hoog pariëtaal gelegen tumoren die op de C.T.scan
geheel of gedeeltelijk worden gemaskeerd door de dikke schedelwand, beter worden
gezien. Het dynamische isotopen onderzoek heeft als functie onderzoek een duide-
lijk complementaire rol ten opzichte van C.T.

De frequentie waarmee elektro-encephalogrammen werden vervaardigd is door
de komst van C.T. nauwelijks afgenomen, doch de betekenis van dit onderzoek is
wel verschoven. Lag de nadruk vroeger op het diagnostiseren en localiseren van de
tumor, thans gaat het vooral om de functiestoornissen van het hersenweefsel, die
door deze tumor zijn veroorzaakt. De statisch-morfologische gegevens van computer
tomografie leren ons niets over het functioneren van het centraal zenuwstelsel. Hier
ligt een belangrijke taak voor het EEG, dat door computerbewerking gequantifi-
ceerd, in de toekomst een monitor functie kan krijgen, zodat de hersenfuncties in
het verloop van de tijd kunnen worden vervolgd.

Echografie heeft met de komst van computer tomografie ongetwijfeld aan
waarde ingeboet. Verplaatsing van middenstructuren wordt aanzienlijk nauwkeuri-
ger op de C.T.scan weergegeven. Wij hebben geleerd dat deze verplaatsing vaker
optreedt en meestal groter is dan met de echo wordt gevonden. Toch is de echo
onmisbaar in acute situaties en waardevol bij het vervolgen van eenmaal aange-
toonde verplaatsingen. Dit houdt in dat de vaardigheid, die bij dit onderzoek zo
belangrijk is, onderhouden moet worden.

Vervolgens zullen wij nagaan hoe bij de verschillende typen tumoren de diag-
nostische en therapeutische beleidslijn wera beïnvloed door C.T.

2.1. Meningeomen

De waarde van C.T. bij meningeomen is vooral gelegen in het feit, dat het een zeer
betrouwbare screening methode is. Indien de C.T.scan normaal is en ook de isoto-
pen scan geen afwijkingen vertoont, dan kan een arteriografie achterwege blijven,
behalve wanneer de klinische Symptomatologie wijst op een proces aan de schedel-
basis. Het meningeoom vertoont karakteristieke C.T.afwijkingen, die veelal een defi-
nitieve diagnose mogelijk maken. Toch is de arteriografie op zijn minst gelijk vaar-
dig, wanneer het gaat om bepaling van locatisatie en aard van de tumor. Bovendien
blijfi arteriografie noodzakelijk om informatie te verkrijgen over de vaatrijkdom, de
voedende vaten, de relatie van de tumor tot de naburige arterien en veneuze afvoer-
wegen (sinus sagittalis), de bepaling van de aanhechtingsplaats aan de dura en het
beoordelen van de indicatie tot embolisatie. Door de combinatie van C.T. en arte-
riografie is de trefzekerheid van de diagnostiek aanmerkelijk vergroot en de kans op
het miskennen van een curabel meningeoom vrijwel tot nul gereduceerd. De operatie-
ve therapie van meningeomen is door C.T. niet wezenlijk beïnvloed.
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2.2. Gliomen

2.2.1. Hooggegradeerd

Vanwege de duidelijke reactie op contrast en de geprononceerde ruimte-innemende
verschijnselen wordt bij gliomen graad III en IV slechts sporadisch een vals nega-
tieve C.T.scan aangetroffen. Alleen bij tumoren in een zeer vroege rase of wanneer
bij kleine tumoren tevoren corticosteroi'den zijn toegediend, kan C.T. ons soms in
de steek laten, doch herhaling van het onderzoek zal dan meestal de oplossing
brengen. Met C.T. kunnen in het algemeen de localisatie en de uitbreiding van een
hooggegradeerd glioom goed worden bepaald en er kan met redelijke zekerheid een
uitspraak worden gedaan over de graad van maiigniteit. Differentiatie van een soli-
taire metastase of een abces is echter vaak alleen mogelijk aan de hand van klinische
gegevens en ook andere tumoren en cerebrovasculaire aandoeningen kunnen een-
zelfde aspect vertonen als een maligne glioom. Geeft de C.T.scan overtuigende
aanwijzingen voor het bestaan van een maligne tumor op een chirurgisch niet toe-
gankelijke plaats, zoals in de basale ganglia of in de vitale centra van de dominante
hemisfeer, dan kan afgezien worden van verder neuroradiologisch onderzoek. In de
overige gevallen wordt het onderzoek gecompleteerd met een arteriografie, vanzelf-
sprekend indien de leeftijd of andere factoren geen contra-indicatie vormen. De
arteriografie kan een vasculaire aandoening uitsluiten en de aanwezigheid van een
maligne tumor bevestigen, doch geeft overigens beperkte informatie over de samen-
stelling en de aard van de tumor. Bij een operatie is echter kennis van het vaat-
patroon noodzakelijk en ook de beslissing om van chirurgisch ingrijpen af te zien,
kan slechts genomen worden i.-n grond van de gegevens van zowel C.T. als van
arteriografie. De komst van C.T. h eft ongetwijfeld geleid tot een betere indicatie-
stelling voor operatieve behandeling. Met C.T. kan in de postoperatieve fase de oor-
zaak van acute en chronische complicaties beter worden aangetoond en recidief tu-
moren kunnen poliklinisch worden onderkend. De plaatsbepaling voor en de evalua-
tie van het effect van bestraling zijn door C.T. aanmerkelijk verbeterd.

2.2.2. Laaggegradeerd

Gedurende het eerste jaar dat wij over computer tomografie konden beschikken,
zijn met C.T. nogal wat laaggegradeerde gliomen gediagnostiseerd bij patiënten, die
klinisch al langere tijd verdacht werden van een dergelijk proces, dat men jchter
met de conventionele onderzoekmethoden niet had kunnen aantonen. Een aantal
van deze patiënten is niet in het onderzoek opgenomen omdat geen neuropatholo-
gische bevestiging van de tumor werd verkregen. Het EEG toonde veelal epileptische
afwijkingen, de isotopen scan was negatief en op het arteriogram waren hoogstens
dubieuze aanwijzingen voor het bestaan van een ruimte-innemend proces aanwezig.
C.T. is de enige onderzoekmethode die in een hoog percentage afwijkingen toont bij
laaggegradeerde gliomen en derhalve is C.T. vooral bij deze tumoren een aanwinst
gebleken. De gevonden afwijkingen zijn echter vaak moeilijk te interpreteren en
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vooral differentiatie van een ischaemie vormt een probleem. De meestal langdurige
anamnese, de nogal eens aanwezige verkalkingen en herhaling van het C.T.onder-
zoek zullen evenwel in veel gevallen tot de juiste diagnose leiden. Vanwege de
vermelde differentiaal diagnostische problemen, is het raadzaam tevens een arterio-
grafie te verrichten, allereerst om een vasculaire aandoening uit te sluiten en vervol-
gens om zoveel mogelijk aanvullende informatie betreffende het ruimte-innemend
proces te verkrijgen.

2.3. Metastasen

Voor de komst van C.T. gold de isotopen scan als de meest betrouwbare onderzoek-
methode voor het opsporen van cerebrale metastasen. Tumoren met een diameter
van minder dan 20 mm kunnen hiermede echter niet zichtbaar gemaakt worden,
terwij! de C.T.scan laesies van 10-20 mm laat zien en indien ze een sterk verhoogde
dichtheid hebben zelfs van 5-10 mm. Is de metastase zelf niet te zien, dan kunnen
toch ruimte-innemende verschijnselen haar aanweziglieid verraden. Dit betekent dat
C.T. het aangewezen onderzoek is voor de screening op cerebrale metastasen bij een
bekende primaire maligniteit. Met name multipele metastasen kunnen met een gro-
tere mate van zekerheid dan voorheen worden aangetoond of uitgesloten en der-
halve kan meer gefundeerd een beslissing worden genomen over operatie van zowel
metastase als primaire tumor. Toch is het C.T.aspect van metastasen vaak atypisch
en bij een patiënt met een solitaire haard is derhalve een arteriografïe wenselijk. Dit
om in ieder geval niet een meningeoom te miskennen en zo mogelijk te differentië-
ren van een glioom of een abces. Bij patiënten met multipele metastasen heeft C.T.
in belangrijke mate de andere neuroradiologische methoden verdrongen. Zeer waar-
devolle informatie geeft C.T. ook over de aanweziglieid van oedeem en hierdoor is
een meer rationele therapie met corticosteroïden mogelijk.

2.4. Sellaire en suprasellaire tumoren

Wanneer op grond van anamnese, neurologisch of endocrinologisch onderzoek of
naar aanleiding van afwijkingen op een schedelfoto, een ruimte-innemend proces in
of boven de sella wordt vermoed, dient na een planigrafie van de seila, C.T. het
eerstvolgende onderzoek te zijn. Een normale C.T.scan sluit echter een tumor in het
sella gebied geenszins uit. Uitsluitend intrasellair gelocaliseerde tumoren zijn moei-
lijk op een C.T.scan te identificeren en ook een kleine supraselkire tumor kan
gemist worden bij een standaard onderzoek met sneden van 13 mm dikte. Een
pneumencephalografie blijft in vele gevallen noodzakelijk, ofwel om de tumor aan
te tonen, ofwel om bij een reeds bekende tumor de locale anatomische verhoudin-
gen en de exacte uitbreiding van het proces aan te geven. Bij een suprasellaire tumor
wordt vaak een dubbelzijdige arteriografie verricht om informatie te krijgen over de
positie van de artéria cerebri anterior en haar takken en om een aneurysma uit te
sluiten. Bij de diagnostiek van sellaire en suprasellaire tumoren moet C.T. dus gezien
worden als een aanvulling op reeds bestaande methoden. Gezien het niet invasieve
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karakter zal men echter bij voorkeur met C.T. beginnen. Wat betreft de aard van de
tumor, blijkt vooral liet onderscheid tussen de verschillende typen met een nodu-
laire dichtheidsverhoging moeilijk. C.T. geeft echter belangrijke informatie over de
uitbreiding in het horizontale vlak en over de consistentie van de tumor, die het de
neurochirurg mogelijk maakt de optimale benaderingsweg te kiezen. Bovendien is
C.T. het onderzoek van keuze om na te gaan of de tumor geheel verwijderd is en om
recidieven op te sporen.

25. Infratentoriële tumoren

De diagnostische betrouwbaarheid van C.T. is bij infratentoriële tumoren minder
groot dan bij supratentoriële, met name wat betreft visualisatie van de tumor zelf.
Bij de meeste patiënten wordt echter de aanwezigheid van een ruimte-innemend
proces duidelijk op grond van compressie van de 4e ventrikel of hydrocephalus. De
differentiaal diagnostische problemen van op de C.T.scan zichtbare infratentoriële
tumoren zijn niet groter dan van tumoren in de supratentoriële ruimte, mits het
onderzoek technisch van goede kwaliteit is. Dit laatste kan bereikt worden door in
de toekomst meer patiënten onder algehele narcose te onderzoeken. C.T. heeft ook
direct therapeutische gevolgen, aangezien op de C.T.scan kan worden bepaald in
hoeverre de liquorcirculatie gestoord is en daarmee de wenselijkheid tot het aan-
brengen van een ventriculo-atriale shunt. Met de gegevens van kliniek en C.T. in
handen, kan een meer gerichte indicatie tot verder neuroradiologisch onderzoek
gesteld worden en dit heeft geleid tot een daling van het aantal negatieve invasieve
onderzoekingen. Wanneer bij vermoeden op een brughoektumor de C.T.scan nor-
maal is, zal men de voorkeur geven aan een cisternografie met Pantopaque of
Amipaque. Heeft men met C.T. of cisternografie een extra-axiaal proces aange-
toond, dan bestaat toch behoefte aan een arteriografie, teneinde geïnformeerd te
zijn over de topografie van de bloedvaten en om een aneurysma uit te sluiten. Bij
verdenking op een cerebellaire tumor zal men het onderzoek voortzetten met een
arteriografie, ofwel om de tumor aan te tonen of om aanvullende gegevens over de
aard ervan te verkrijgen. Slechts indien C.T. en arteriografie geen of onvoldoende
duidelijke afwijkingen hebben opgeleverd en klinisch het vermoeden op een cerebel-
laire of 4e ventrikel tumor blijft bestaan, dient het onderzoek te worden uitgebreid
met een ventriculografie. In hoeverre deze methoden verdrongen zullen worden
door C.T. na vulling van de liquorruimten met Amipaque, valt nog niet te voorzien.

3. Bloedingen

C.T. heeft een spectaculaire en verstrekkende invloed gehad op de diagnostiek en
behandeling van intracranièle haematomen, meer dan dit het geval was bij de tumo-
ren. Allereerst is dit het gevolg van de karakteristieke C.T.afwijkingen, waardoor bij
bloedingen een diagnostische betrouwbaarheid van 100% wordt benaderd. Locali-
satie en uitbreiding van intracerebrale haematomen met een minimale afmeting van
5 x 5 mm kunnen exact worden bepaald en de aanwezigheid van bloed jn de
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extracerebrale ruimten en in het ventrikelsysteem kan worden onderkend. De
mogelijkheden van C.T. overtreffen daarmede verre die van de conventionele neuro-
radiologische en neurophysiologische onderzoekmethoden. Is tot op heden bij de
tumoren C.T. in vele gevallen een complementaire onderzoekmethode, bij de bloe-
dingen heeft C.T. de andere methoden voor een belangrijk deel verdrongen.

3.1. Intracerebrale haematomen

Bij alle patiënten met een cerebrovasculair accident bestaat een indicatie tot compu-
ter tomografïsch onderzoek om te differentiëren tussen een haematoom en een
ischaemie. Bestaan er klinisch meer aanwijzingen voor de aanwezigheid van een
haematoom of verkeert de patiënt in een slechte conditie, dan dient dit onderzoek
zo snel mogelijk te geschieden. Bij de overige patiënten kan men beter enige dagen
wachten, omdat ischaemieën dan in een hoger percentage zichtbaar worden. Op de
C.T.scan kan een vers intracerebraal haematoom vrijwel altijd worden onderschei-
den van een ischaemie. Alleen een haemorrhagische infarcering kan het aspect heb-
ben van een weinig abundante of iets langer bestaande bloeding. Hierdoor heeft
C.T. een aanzienlijke verbetering van de therapie van patiënten met een cerebro-
vasculair accident tot gevolg gehad. Infarcten en haematomen kunnen nu sneller als
zodanig worden behandeld. De localisatie en uitbreiding van de laesie, alsmede de
mate waarin ruimte-innemende verschijnselen bestaan, kunnen belangrijke gegevens
vormen voor de therapie. Voor de haematomen geldt bovendien dat veel beter dan
voorheen de operabiliteit beoordeeld kan worden.

Spontane in de basale ganglia gelocaliseerde haematomen bij oudere patiënten
met hypertensie, behoeven geen nadere diagnostiek. Een gebarsten sacculair
aneurysma of A.V.M. zal zelden de oorzaak zijn van een dergelijke bloeding en
operatieve behandeling komt meestal niet in aanmerking. Wel verstrekt de C.T.scan
belangrijke prognostische informatie. Een massale bloeding en een geheel met bloed
gevuld ventrikelsysteem bieden slechte vooruitzichten; bij kleinere circumscripte
haematomen zijn deze veel beter, zelfs al bevindt zich bloed in het ventrikel sy-
steem. C.T. heeft ons geleerd dat doorbraak van bloed in de ventrikels niet altijd
een prognostisch ongunstig verschijnsel is.

Onze ervaring met C.T. bij patiënten met een trauma capitis is relatief beperkt.
Toch komt naar voren welk een grote aanwinst C.T. is bij de diagnostiek van
traumatische haematomen. Zowel met bloed doordrenkte contusiehaarden en mul-
tipele kleine bloedingen, als grotere haematomen worden op de C.T.scan zichtbaar
en mede op grond van hun ruimte-innemend effect kan beoordeeld worden of
operatieve therapie noodzakelijk is. Bij de grotere lobaire haematomen zal dit veelal
het geval zijn. Een aantal malen werden ook grote haematomen, zich uitbreidend
van de basale ganglia tot de cortex, geopereerd met een acceptabel resultaat. Is men
voorstander van een meer afwachtende houding, dan kan bij een klinische achteruit-
gang met behulp van C.T. worden nagegaan of deze wordt veroorzaakt door het
haematoom zelf, door oedeem vorming of door ontwikkeling van een obstructie
hydrocephalus. Op grond van al deze eigenschappen zal men bij onrustige patiënten
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aan C.T. onder narcose de voorkeur geven boven een arteriografíe onder locale
anaesthesie. Kleine bloedingen worden op het arteriogram niet gezien, grotere bloe-
dingen vertonen het beeld van een avasculair ruimte-innemend proces, waarvan met
name de uitbreiding minder goed kan worden vastgesteld dan op een C.T.scan.

De indicatie voor een arteriografíe is thans voornamelijk het aantonen of uitslui-
ten van een aneurysma of A.V.M. Dit dient te geschieden bij alle patiënten met een
niet traumatisch lobair haematoom en indien het jonge mensen betreft, tevens bij
een spontaan haematoom in de basale ganglia. Soms doet op de C.T.scan de locali-
satie van het haematoom of de aanwezigheid van bloed in de arachnoïdeale ruimte
reeds een gebarsten aneurysma of A.V.M, als oorzaak vermoeden. In bepaalde
spoedeisende gevallen kan dan de arteriografie beperkt blijven tot het vaatsysteem,
waarvan men verwacht dat het aneurysma of de A.V.M, uitgaat. Geconcludeerd kan
worden, dat vooral de behandeling van patiënten met zowel traumatische als niet-
traumatische lobaire haematomen met C.T. een aanzienlijke verbetering lijkt te
hebben ondergaan.

3.2. Extmcerebrale haematomen

Bij de extracerebrale haematomen heeft C.T. vrijwel geheel de plaats van arterio-
grafie ingenomen. De bandvormige laesies van verhoogde dichtheid bij de acute en
van verlaagde dichtheid bij de chronische haematomen, alsmede de geprononceerde
ruimte-innemende verschijnselen, zijn zo karakteristiek, dat verder onderzoek over-
bodig is. Alleen bij een isodens chronisch subduraal haematoom zal men graag de
aanwezigheid van een extracerebrale vochtophoping willen bevestigen met behulp
van arteriografie. Wanneer verplaatsing ontbreekt of beperkt is en het ventrikel-
systeem beiderzijds gecomprimeerd is, zal de arteriografie dubbelzijdig moeten zijn
in verband met een mogelijk bilateraal isodens subduraal haematoom. In het alge-
meen dient men bij een duidelijke discrepantie tussen de dikte van een subduraal
haematoom en de mate van ventrikeldeformatie, verdacht te zijn op een contrala-
teraal isodens haematoom. Bij de spoedeisende epidurale haematomen ontbreekt
veelal de tijd voor het maken van een C.T.scan en moet men varen op het klinisch
beeld en de door middel van echografie gevonden verplaatsing van de mediane
structuren. De acute subdurale haematomen gaan vaak gepaard met een ernstige
contusio cerebri, waarbij onder andere vanwege de ademhalings artefacten een
C.T.scan onder algehele narcose noodzakelijk is. Bij patiënten met een chronisch
subduraal haematoom, bij wie ondanks toedienen van een sedativum, de C.T.scan
onbeoordeelbaar blijft door de bewegingsartefacten, geven wij de voorkeur aan een
arteriografie onder locale anaesthesie.

3.3. Arachnoïdeale bloedingen

Bij de arachnoïdeale bloedingen heeft C.T. het EEG verdrongen als eerste onder-
zoekmethode. Op de C.T.scan kan de aanwezigheid van bloed arachnoideaal, intra-
cerebraal en intraventriculair worden geïdentificeerd, alsmede het voorkomen van
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complicaties als een ischaemie of een obstructie hydrocephalus. Deze afwijkingen
blijken hoofdzakelijk te worden gezien bij patiënten met Botterell graad III, IV en
V, terwijl patiënten met Botterell graad I en II zelden een haematoom of een
ischaemie vertonen. Aangezien bloed het beste in de acute fase kan worden aange-
toond en aangezien het in verband met de therapeutische maatregelen essentieel is
om van de oorzaak van de neurologische uitval op de hoogte te zijn, wordt bij
patiënten met Botterell graad III, IV en V zo snel mogelijk een C.T.scan verricht.
Bij patiënten met Botterell graad I en II wachten wij met het C.T.onderzoek tot
kort voor de arteriografie, omdat men dan een grotere kans heeft een zich ontwik-
kelende hydrocephalus op basis van liquorresorptiestoornissen aan te tonen. Duide-
lijke klinische achteruitgang is altijd een indicatie voor een C.T.scan, vooral vanwege
de differentiaal diagnose tussen een recidief bloeding en een ischaemie. In tegen-
stelling tot sommige andere auteurs, achten wij bij patiënten die een operatie
kunnen ondergaan, een arteriografisch onderzoek van zowel beide carotissystemen
als van het vertebrobasilarissysteem geïndiceerd. Dit teneinde geïnformeerd te zijn
over het eventueel voorkomen van multipele aneurysmata en over de aanwezigiieid
van spasmen. Hoewel de klinische toestand, met name het bewustzijn, de belang-
rijkste graadmeter blijft voor een operatieve ingreep, heeft C.T. een aanmerkelijke
verbetering gebracht in het onderkennen van de oorzaak van reeds aanwezige of
zich ontwikkelende neurologische uitval. Dit heeft geleid tol betere therapeutische
resultaten, met name wat betreft het intracerebrale haematoom en de obstructie
hydrocephalus.

4. Diagnose schema's

Wij hebben getracht om de in dit hoofdstuk beschreven veranderingen in de diag-
nostiek van intracraniële tumoren en bloedingen samen te vatten in een viertal
diagnose schema's, waarin de aanbevolen volgorde van het neuroradiologisch en
neurophysiologisch onderzoek wordt aangegeven. Hoewel deze schema's werden
opgesteld op grond van de resultaten van deze studie, vertegenwoordigen zij toch
ook de persoonlijke voorkeur van de schrijver. Bovendien vormen zij slechts een
algemene leidraad, waarvan in individuele gevallen zal moeten worden afgeweken.

4.1. Klinische verdenking op supratentoriële tumor

1. Schedelfoto.
2. EEG-Echo.
3. C.T.scan zonder en met contrast.
4. Isotopen scan: - indien 3 normaal en verdenking op proces hoog aan de

convexiteit.
— indien 3 verdacht voor tumor, waarvan localisatie onduide-

lijk.
5. Arteriografie: - indien 3 en 4 normaal en verdenking op proces aan de

schedelbasis.

174



- indien 3 of 4 afwijkend en verdacht voor:
a. meningeoom
b. glioom graad I + II
c. glioom graad III + IV, indien chirurgisch toegankelijk
d. metastase, indien solitair en chirurgisch toegankelijk
e. supratentoriële tumor van onbekende aard

4.2. Klinische verdenking op in tra- of supraselhire tumor

1. Schedelfoto.
2. Planigrafie sella.
3. C.T.scan zonder en met contrast.
4. EEG.
5. Pneumencephalografie: — indien 1, 2 en 3 normaal.

— indien 1, 2 of 3 verdacht voor in tra- of suprasellaire
tumor.

6. Arteriografie: — indien 3 of 5 verdacht voor suprasellaire tumor.

4.3. Klinische verdenking op infratentoriële tumor

1. Schedelfoto.
2. Planigrafie os petrosum: - indien verdenking op brughoektumor.
3. EEG.
4. C.T.scan zonder en met contrast.
5. Cisternografïe: - indien 4 normaal, doch verdenking op brughoektumor.
6. Arteriografie: - indien 4 normaal, doch verdenking op cerebellaire tumor.

- indien 4 of 5 verdacht voor infratentoriële tumor.
7. Ventriculografie: - indien 4 of 6 normaal bij verdenking op cerebellaire tumor.

— indien 4 of 6 onvoldoende informatie geven.

4.4. Klinische verdenking op intracranièïe bloeding

1. Schedelfoto.
2. Echo.
3. C.T.scan zonder contrast:

— zo snel mogelijk:
a. intracerebraal haematoom.
b. extracerebraal haematoom.
c. arachnoi'deale bloeding bij patiënten met Botterell graad III, IV en V.

- op een later tijdstip:
a. cerebrovasculair accident en goede klinische toestand.
b. arachnoi'deale bloeding bij patiënten met Botterell graad I en II.
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4. EEG: — intracerebraal en chronisch subduraal haematoom.
— arachnoi'deale bloeding bij patiënten met Botterell graad III, IV en V.

5. Arteriografïe: — intracerebraal haematoom, indien vermoeden op aneurysma
of A. V.M.

— chronisch subduraal haematoom, indien isodens.
— arachnoi'deale bloeding, indien indicatie voor operatie be-

staat.
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Hoofdstuk 14

Overzicht CXafwijkingen en differentiaal diagnose van intracraniële tumoren en
bloedingen

Ten behoeve van een snelle oriëntatie zullen in dit overzicht de CT.afwijkingen van
de verschillende typen tumoren en bloedingen in het kort worden samengevat,
waarbij incidenteel ook van de ervaringen van andere auteurs gebruik werd gemaakt
Uitgegaan werd van de meest voorkomende verschijningsvorm en van de kenmerken
die van belang zijn voor de differentiaal diagnose. Uiteraard kan een dergelijke korte
beschrijving niet volledig zijn. Tevens zullen voor elk type tumor en bloeding punts-
gewijs de differentiaal diagnostische mogelijkheden worden genoemd. De volgorde
hiervan werd allereerst bepaald door het aspect op de C.T.scan en pas in tweede
instantie door de frequentie van voorkomen.

/. Meningeoom

Aspect zonder contrast: ronde, meestal goed afgrensbare, isodense of licht hyper-
dense laesie; soms calcificaties of hyperostosis; oedeem variërend van afwezig tot
zeer uitgebreid.
Aspect met contrast: zeer scherp begrensde, nodulaire laesie van sterk verhoogde
homogene dichtheid.
Differentiaal diagnose: 1. metastase van het nodulaire type

2. glioom graad III + IV van het nodulaire type
3. suprasellaire tumor van het nodulaire type (hypophyse

adenoom)
4. infratentoriële tumor van het nodulaire type (neurilem-

mooni, medulloblastoom)
5. sarcoom van het nodulaire type
6. aneurysma of A.V.M, met nodulaire dichtheidsverhoging

2 Hooggegradeerd glioom

Aspect zonder contrast: vrij moeilijk afgrensbare, grote, onregelmatig gevormde
laesie van hoofdzakelijk verlaagde dichtheid, waarin echter vaak iso- en hyperdense
gebieden voorkomen; veelvuldig cysten c.q. necrose haarden; zelden calcificaties.
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Aspect met contrast: beter afgrensbare, pluriforme laesie met matige tot sterke
dichtheidstoename van het annulaire, nodulaire of gemengde type; vrijwel altijd
verplaatsing en ipsilaterale ventrikel compressie; oedeem overwegend graad II of III.
Differentiaal diagnose: 1. metastase

2. abces
3. glioom graad II
4. meningeoom, sarcoom
5. infarct, 1-4 weken bestaande en reagerend op contrast
6. A.V.M. die niet gebloed heeft
7. langer bestaand haematoom met annulaire dichtheidsver-

hoging

3. Laaggegradeerd glioom

Aspect zonder contrast: grillig gevormde, nauwelijks afgrensbare, overwegend hypo-
dense laesie; bevat nogal eens calcificaties en vooral infratentorieel cysten; meestal
ruimte-innemende verschijnselen, doch in mindere mate dan bij gliomen graad III +
IV; oedeem graad MI.
Aspect met contrast: bij gliomen graad I geen verandering, bij gliomen graad Jl geen
of lichte tot matige reactie op contrast, vooral van het nodulaire en gemengde type.
Differentiaal diagnose: 1. infarct gedurende eerste weken

2. glioom graad III + IV met weinig reactie op contrast
3. metastase of meningeoom met verlaagde dichtheid en

weinig reactie op contrast
4. cysteuze tumor (haemangioblastoom, craniopharyn-

geoom)
5. contusiehaard met oedeem
6. focale encephalitis

4. Metastase

Aspect zonder contrast: kleinere, ronde, veelal goed afgrensbare laesie van licht
verhoogde dichtheid, soms isodens of hypodens; geen calcificaties, weinig cysten;
geprononceerde ruim te-innemende verschijnselen, oedeem graad III.
Aspect met contrast: kleinere, vaak scherp begrensde laesie met sterk verhoogde
dichtheid van nodulaire, annulaire of gemengde type; regelmatig multipele laesies.
Differentiaal diagnose: 1. glioom graad III + IV

2. abces (met name van multipele metastasen)
3. meningeoom, sarcoom
4. medulloblastoom
5. intracerebraal haematoom (met name van melanoom-

metastase)
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5. Hypophyse adenoom (suprasellair)

Aspect zonder contrast: slecht afgrensbare, isodense tot licht hyperdense laesie;
steeds compressie van cisterna suprcsellaris, soms van 3e ventrikel, zelden hydro-
cephalus, weinig oedeem.
Aspect met contrast: ronde, scherp begrensde laesie van homogene, sterk verhoogde
dichtheid.
Differentiaal diagnose: 1. supra- en parasellair meningeoom

2. craniopharyngeoom van het nodulaire type
3. aneurysma
4. colloïdcyste 3e ventrikel
5. germinoom, chordoom, chondroom

6. Craniopharyngeoom

Aspect zonder contrast: tamelijk goed omschreven, meestal hypodense laesie, die
vaak cysten en calcificaties bevat; compressie cisterna suprasellaris en 3e ventrikel,
nogal eens hydrocephalus, weinig oedeem.
Aspect met contrast: geen of matige toename van dichtheid.
Differentiaal diagnose: 1. glioom graad I + II met cyste of calcificaties

2. epidermofd, dermoïd
3. tumor 3e ventrikel en hypothalamus
4. tumor nasopharynx
5. hypophyse adenoom en meningeoom (met name van

nodulair craniopharyngeoom)

7. Epidermoïd

Aspect zonder contrast: grote, scherp begrensde laesie van homogene, sterk ver-
laagde dichtheid, soms perifere verkalkingen, geen oedeem.
Aspect met contrast: geen verandering.
Differentiaal diagnose: 1. arachnofdeale cyste

2. intracerebrale cyste
3. haemangioblastoom zonder reactie op contrast
4. cysteus glioom graad I + II zonder reactie op contrast
5. craniopharyngeoom, zonder reactie op contrast

8. Neurilemmoom brughoek

Aspect zonder contrast: relatief kleine, vaag begrensde, isodense tot licht hyper-
dense laesie; meestal compressie 4e • jntrikel, vaak hydrocephalus, weinig of geen
oedeem.
Aspect met contrast: ronde, scherp begrensde laesie van matig tot sterk verhoogde,
homogene dichtheid.
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Differentiaal diagnose: 1. infratentoricel meningeoom
2. cerebellaire tumor van het nodulaire type (metastase,

medulloblastoom, sarcoom, ependymoom)
3. aneurysma, A.V.M, met nodulaire dichtheidsverhoging

9. Medulloblastoom

Aspect zonder contrast: onregelmatig begrensde, mediaan gelocaliseerde, licht hy-
perdense laesie met halo van verlaagde dichtheid; geen cysten, geen calcificaties;
compressie 4e ventrikel, vaak hydrocephalus, oedeem beperkt
Aspect met contrast: vrij goed afgrensbare nodulaire laesie van wisselend homogene,
matig tot sterk verhoogde dichtheid.
Differentiaal diagnose: 1. ependymoom van het nodulaire type zonder calcificaties

2. metastase van het nodulaire type
3. astrocytoom of sarcoom van het nodulaire type
4. meningeoom of plexuspapilloom in de mediaanlijn
5. fysiologische dichtheidsverhoging van de vermis

10. Haemangioblastoom

Aspect zonder contrast: vrij grote, scherp begrensde, cysteuze laesie van matig tot
sterk verlaagde dichtheid; geen calcificaties, compressie 4e ventrikel en hydro-
cephalus; geen oedeem.
Aspect met contrast: onveranderde cysteuze laesie met wandstandige nodulus van
homogene, matig tot sterk verhoogde dichtheid.
Differentiaal diagnose: 1. cysteus glioom graad I + II

2. metastasen (met name van multipele haemangioblasto-
men)

3. arachnoïdeale cyste, vergrote cisterna magna
4. epidermoi'd

11. Intracerebraal haematoom

Aspect zonder contrast: scherpe, iets onregelmatig begrensde, rond-ovale of grillig
gevormde laesie van sterk verhoogde, homogene dichtheid, die afneemt naarmate
het haematoom langer bestaat; ruimte-innemende verschijnselen afhankelijk van
grootte en localisatie; oedeem na 24 uur graad I of II.
Aspect met contrast: geen verandering.
Differentiaal diagnose: 1. tumor van het nodulaire type met weinig of geen reactie

op contrast
2. haemorrhagisch infarct, aneurysma, A.V.M, met nodu-

laire dichtheidsverhoging zonder reactie op contrast
3. extracerebraal haematoom (met name van oppervlakkig

intracerebraal haematoom)
4. cysteuze laesie (met name van oud haematoom)
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12. Extracerebraiâ haematoom

Aspect zonder contrast: scherp begrensde laesie van sterk verhoogde, homogene
dichtheid bij haematoom in acute fase, sikkelvormig bij subduraal haematoom en
lensvormig bij epiduraal haematoom; bij chronisch subduraal haematoom goed af-
grensbare, sikkelvormige of biconvexe, isodense of hypodense laesie, soms ver-
hoogde dichtheid in achterste deel haematoom. Altijd verplaatsing en ipsilaterale
ventrikel compressie, vaak contralaterale ventrikel dilatatie; acute haematomen
oedeem graad I-III, chronische gewoonlijk geen oedeem.
Aspect met contrast: geen verandering.
Differentiaal diagnose: 1. hygroom

2. empyeem
3. arachnoïdeale cyste
4. intracerebraal haematoom, oppervlakkig gelegen

13. Arachnoïdeale bloeding

Aspect zonder contrast: bloed arachnoïdeaal, intracerebraal of intraventriculair,
vooral in eerste week na accident bij patiënten met Botterell graad III-V; ischaemie
of obstructie hydrocephalus, veelal beter aantoonbaar op later tijdstip.
Aspect met contrast: visualisatie van A.V.M., zelden van aneurysma.
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Hoofdstuk 15

Samenvatting

De waarde van computer tomografie (CT.) voor de diagnostiek van intracraniêle
tumoren en bloedingen werd onderzocht in een retrospectieve studie betreffende
220 patiënten. De GT.afwijkingen werden in detail beschreven aan de hand van een
herbeoordeling van de C.T.scans. Teneinde de diagnostische betrouwbaarheid te
bepalen, werd de oorspronkelijke beoordeling van de C.T.scans vergeleken met die
van de conventionele neuroradiologische en neurophysiologische onderzoekmetho-
den.

De verschillende typen tumoren en bloedingen bleken een brede scala van afwij-
kingen te vertonen en specifieke kenmerken kwamen weinig voor. Dit gold vooral
voor de maligne tumoren. Benigne tumoren als meningeomen, adenomen en neuri-
lemmomen vertoonden een vrij goed herkenbaar en vrijwel identiek beeld op de
C.T.scan en differentiatie was voornamelijk gebaseerd op verschillen in localisatie.
De haematomen presenteerden, met uitzondering van langer bestaande intracere-
brale haematomen, de meest karakteristieke C.T.afwijkingen.

Op de C.T.scan zonder contrast lieten verse haematomen een sterk verhoogde
dichtheid zien. De meeste meningcomen, adenomen, neurilemmomen, metastasen
en meduUoblastomen waren isodens of licht tot matig hyperdens en het merendeel
der gliomen, craniopharyngeomen, epidermoïden, haemangioblastomen en langer
bestaande haematomen was gekenmerkt door een verlaagde dichtheid (tabel 47).
Loca/isatie, grootte, vorm en begrenzing van de laesie droegen in wisselende mate
bij tot de differentiaal diagnose. Cysten werden gezien bij hooggegradeerde gliomen,
craniopharyngeomen, epidermoi'den, haemangioblastomen en infratentoriële glio-
men graad I + 11. Calcificaties waren aanwezig bij gliomen (met name graad I + II),
meningeomen, craniopharyngeomen en epidermoïden. Lipiden waren verantwoorde-
lijk voor de lage dichtheid bij de epidermoi'den en waarschijnlijk ook bij 3 menin-
geomen. Bij haematomen nam de dichtheid in de loop van de tijd af. Subdurale
haematomen kregen tevens een meer biconvexe vorm. Bij intracerebrale haemato-
men vormden localisatie en aspect aanwijzingen betreffende de aetiologje van de
bloeding.

In 77% der tumoren trad met contrast een dichtheidstoename op; bij gliomen en
metastasen van het annulaire, nodulaire of gemengde type en bij meningeomen,
adenomen, neurilemmomen en meduUoblastomen overwegend van het nodulaire
type. De extracerebrale tumoren vertoonden de meest uitgesproken reactie op
contrast, terwijl deze licht of afwezig was bij de laaggegradeerde gliomen, cranio-
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pharyngeomen en epidermoïden. Door de scherpere begrenzing konden op de
CT.scan met contrast de grootte en de uitbreiding van de tumor beter worden
beoordeeld. Bovendien bleken type en mate van dichtheidstoename van essentiële
betekenis voor de differentiaal diagnose. Gevonden werd dat de mate van dicht-
heidstoename met contrast voor een belangrijk deel wordt bepaald door de vaatrijk-
dom. Bij maligne tumoren gaf de CT.scan meer informatie over de graad van
maligniteit dan over het histologische type van de tumor. In de groep der supraten-
toriële gliomen werd slechts 67% gediagnostiseerd als een glioom en astrocytomen,
oligodendrogliomen en ependymomen konden nauwelijks van elkaar worden onder-
scheiden. Hooggegradeerde gliomen werden echter in 90% correct gedifferentieerd
van laaggegradeerde.

Voor de identificatie en de localisatie van tumoren en bloedingen bleken de
frequent aanwezige ruimte-innemende verschijnselen een belangrijk hulpmiddel,
met name bij isodense laesies. Verplaatsing en deformatie van het ventrikelsysteem
waren het meest uitgesproken bij extracerebrale haematomen en daama bij hoog-
gegradeerde gliomen en metastasen (tabel 48). Naast ipsilaterale ventrikel compres-
sie werd regelmatig contralaterale dilatatie gezien, vooral van het achterste gedeelte
van de zijventrikel. Het meest constante verschijnsel bij suprasellaire en infratento-
riële tumoren was compressie van respectievelijk de cisterna suprasellaris en de 4e
ventrikel. De mate van oedeem bleek geen relatie te hebben met de grootte en de
localisatie van de tumor, doch wel met de graad van maligniteit en de vaatrijkdom.
Suprasellaire en infratentorièle tumoren vertoonden evenals chronische subdurale
haematomen opvallend weinig oedeem. Daarentegen werd bij hooggegradeerde gh'o-
men, metastasen en vaatrijke meningeomen meestal uitgebreid oedeem gezien.

C.T. is een uiterst gevoelige, doch niet té gevoelige methode gebleken bij de
diagnostiek van intracraniéle tumoren en bloedingen. Dit blijkt uit het geringe
aantal vals positieve (1,5%) en vals negatieve (5,5%) beoordelingen (tabel 49). Van
de 8 vals negatief beoordeelde tumoren waren er 3 hoog pariëtaal, 2 suprasellair en
3 infratentorieel gelegen en van de 3 vals negatieve haematomen waren er 2 van
oudere datum. Wat betreft deze vals negatieve C.T.diagnosen dient te worden opge-
merkt, dat in 4% ofwel geen adequate opnamen met contrast van de tumorregio
gemaakt waren of bij herbeoordeling wel afwijkingen te zien waren. Derhalve was
siechts 1,5% der gevallen werkelijk vals negatief. Daarom is de conclusie gerecht-
vaardigd, dat met behulp van C.T. supratentoriële tumoren en verse haematomen
kunnen worden aangetoond of uitgesloten in 95-100% en suprasellaire en infraten-
torièle tumoren in 80-95%. Deze cijfers illustreren de grote betrouwbaarheid van
C.T. als screening methode.

Bij 40 patiënten (20,5%) werd de aard van het ruimte-innemend proces niet of
onjuist aangegeven. Bij meningeomen en haematomen, die verhoudingsgewijs de
meest karakteristieke C.T.afwijkingen vertoonden, werd het minste aantal incor-
recte C.T.diagnosen gevonden. Bij gliomen en metastasen met hun pluriforme as-
pect leverde een exacte diagnose veel meer moeilijkheden op. Ook de aard van de
zeldzame tumorsoorten kon veelal niet worden bepaald. Bij de infratentorièle tumo-
ren bleek visualisatie van de tumor op zijn minst even lastig als de differentiaal
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diagnose. Van alle tumoren werd in ruim 25% de aard van de tumor niet of onjuist
aangegeven. Dit noopt tot voorzichtigheid bij het stellen van een histologische
diagnose alleen op grond van het C.T.aspect. Bij de hacmatomen bedroeg het aantal
incorrecte C.T.diagnosen 8% en van alle verse haematomen werd er slechts één op
de C.T.scan niet als bloeding herkend.

De resultaten van onze studie tonen een goede overeenkomst met die van andere
auteurs (tabel 50). Verschillen zijn gedeeltelijk terug te voeren op technische facto-
ren (o.a. matrix 80 x 80 versus 160 x 160 en dosering contrastmiddel) en op de niet
geheel identieke diagnostische criteria. In onze studie werden ook de foutieve diag-
nosen uit de beginperiode opgenomen. Wanneer we hierbij in aanmerking nemen,
dat bij herbeoordeling de oorspronkelijke 51 (26%) vals negatieve en incorrecte
C.T.diagnosen slechts bij 23 patiënten (12%) konden worden gecorrigeerd, kan ge-
concludeerd worden dat C.T. een onderzoekmethode is, die men zich snel en in
verhouding tot andere neuroradiologische methoden gemakkelijk eigen kan maken.

Bij de vergelijking van de diagnostische betrouwbaarheid van C.T. met die van de
andere onderzoekmethoden (tabel 51) komt naar voren, dat bij 10% der patiënten
met C.T. een tumor werd gevonden en bij 30% een haematoom, terwijl hierop
klinisch geen verdenking bestond. De klinische diagnostiek was vooral betrouwbaar
bij suprasellaire en infratentoriè'le tumoren en veel minder bij meningeomen en
haematomen. C.T. heeft de waarde van het neurologisch onderzoek niet vermin-
derd. Klinische bevindingen vormen de voornaamste indicatie voor C.T. en een
optimaal C.T.onderzoek is eerst dan mogelijk, wanneer een proces klinisch juist
gelocaliseerd is. Dit geldt vooral voor gebieden, waar de interpretatie van de
C.T.scan moeilijk is, zoals aan de schedelbasis en hoog aan de convexiteit. Voor de
differentiaal diagnose van een eenmaal aangetoonde laesie zijn vooral anamnestische
gegevens onontbeerlijk. Bovendien heeft het neurologisch onderzoek er met de
komst van C.T. een nieuwe dimensie bij gekregen. Er is geen methode, die zo exact
als CT., durante vitae localisatie en uitbreiding van tumoren en haematomen kan
aantonen en dit opent nieuwe mogelijklieden voor onderzoek naar klinisch-anato-
mische correlaties.

Arteriografie en C.T. bleken eenzelfde graad van betrouwbaarheid te bezitten
wat betreft het aantonen van een tumor, doch de C.T.scan gaf in het algemeen meer
informatie over de aard van de tumor. Arteriografie verstrekt echter belangrijke
gegevens over het vaatpatroon in en rond de turner, die met C.T. niet worden
verkregen. Daarom moeten C.T. en arteriografie bij de diagnostiek van tumoren
grotendeels als complementaire onderzoekmethoden worden beschouwd. Bij de ex-
tracerebrale haematomen waren arteriografie en C.T. gelijkwaardig, bij de intracere-
brale haematomen was C.T. duidelijk superieur. Aangezien arteriografie bij haema-
tomen weinig aanvullende informatie geeft, achten wij dit onderzoek alleen nood-
zakelijk indien verdenking bestaat op een aneurysma of A.V.M..

Onze resultaten van de isotopen scan zijn niet maatgevend, aangezien dit onder-
zoek slechts werd verricht bij circa 50% der patiënten met een supratentoriële
tumor. Hoewel de diagnostische betrouwbaarheid van het isotopen onderzoek bij
meningeomen en hooggegradeerde gliomen van eenzelfde orde van grootte is als die
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van CT., dreigt de isotopen scan toch te worden overvleugeld door C.T., omdat
deze laatste aanzienlijk meer informatie verschaft omtrent hersenweefsel en liquor-
ruimten. Bij de diagnostiek van suprasellaire tumoren is pneumencephalografie nog
van essentieel belang. In iets mindere mate geldt dit voor de cisternografie bij de
brughoektumoren en voor de ventriculografie bij tumoren van 3e en 4e ventrikel.
Buiten bovengenoemde localisaties bestaat echter nog nauwelijks een indicatie voor
onderzoek van de liquorruimten met een positief of negatief contrastmiddel.

Als screening methode ter opsporing van een laesie, bleek het EEG bij gliomen
even betrouwbaar als de neuroradiologische methoden. Bij meningeomen, meta-
stasen en haematomen toonde het EEG focale afwijkingen in 70 à 80%. De EEG
afwijkingen bij suprasellaire en infratentoriële tumoren leken vooral te worden
bepaald door secundaire ruimte-innemende verschijnselen. In ruim 50% van alle
gevallen werd op grond van het EEG een tumor gediagnostiseerd, doch de aard van
de tumor werd zelden vermeld. De belangrijkste taak van het EEG in de toekomst
lijkt minder dan voorheen het diagnostiseren en localiseren van ruimte-innemende
processen, doch vooral het registreren van de door deze processen veroorzaakte
functiestoornissen van de hersenen. De echografie bleek vaker correct wanneer er
geen of een forse verplaatsing op de CT.scan aanwezig was, terwijl lichte tot matige
verplaatsingen op de CT.scan veelal niet met echografie aantoonbaar waren. De
verplaatsing van middenstructuren, gemeten met behulp van echografie, kwam beter
overeen met de positie op de CT.scan van de glândula pinealis dan met die van het
septum pellucidum. Dit wordt vooral verklaard doordat de temporale en centrale en
niet de frontale echo's in het onderzoek werden betrokken.

In vergelijking met de andere neuroradiologische methoden heeft C.T. vooral een
verbetering gebracht in de diagnostiek van intracerebrale haematomen, van vaat-
arme, cysteuze tumoren en van kleine metastasen. De extracerebrale haematomen
en de overige tumoren kunnen met de conventionele onderzoekmethoden ook wor-
den aangetoond, doch C.T. leidt tot een sneller, gemakkelijker, veiliger en betrouw-
baarder resultaat. Naar verhouding minder belangrijk is het aandeel van C.T. bij de
diagnostiek van suprasellaire en infratentoriële tumoren. Toch dient van iedere
patiënt, bij wie de verdenking op een hersentumor bestaat, een CT.scan te worden
vervaardigd, waarbij deze het sluitstuk behoort te zijn van de niet-invasieve diag-
nostiek. Met uitzondering van patiënten met Symptomatologie wijzend op een pro-
ces in de sellastreek, aan de schedelbasis of in de achterste schedelgroeve, zijn
invasieve neuroradiologische methoden slechts geïndiceerd, indien de CT.scan af-
wijkingen toont. Bij de haematomen heeft CT. de andere neuroradiologische me-
thoden vrijwel geheel verdrongen, omdat met een zekerheid van bijna 100% vers
bloed in alle intracraniële compartimenten kan worden aangetoond. Derhalve kan
bij patiënten met een cerebrovasculair accident met een grote mate van zekerheid
gedifferentieerd worden tussen een bloeding en een ischaemie.

Aangezien met C.T. een betere operatie indicatie mogelijk is en de neurochirurg
beter gei'nformeerd is over de samenstelling en uitbreiding van een tumor, zal C.T.
ook tot betere therapeutische resultaten leiden. Nog sprekender is dit bij bloedin-
gen, waar vooral de behandeling van patiënten met een lobair haematoora een
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verbetering lijkt te hebben ondergaan. Bij patiënten met een arachnofdeale bloeding
en neurologische uitvalsverschijnselen, is CT. de methode van keuze om na te gaan
of deze het gevolg zijn van een intracerebraal haematoom, een ischaemie of een
obstructie hydrocephalus en het herkennen hiervan heeft belangrijke therapeutische
consequenties.
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Table 47. Density on C.T. of 132 tumors and 63 hematomas.

meningcoma

glioma grade 111 + IV

glioma grade I + 11

metastasis

pituitary adenoma

craniopharyngeoma

cpidcrmoid

miscellaneous

ncurilcinmoma

mcdulloblastoma

heniangioblastoma

intracerebral hematoma

cxtraccrebral hematoma

N o nf
1NO OI

Cases

35
45
15
12
6
2
3
3
8
2
1

33
30

Without contrast

Hyperdensc

24
5
2
8
5

-
-

1
4
2

-
30

8

lsodensc

8
3
1
2
1
-
-
-
4
-
-

3

Hypodense

3
37
12
2
-
2
3
2

-
-
1

3
19

With contrast

Hyperdense

Annular

_

18
1

2
1
-
-
-
-

-

Nodular

32
12
3
5
4
-
-
1
5
2
-

Mixed

_

10
-

2
-
-
-
-
_
-
-

Isodcnsc

-
-
2
1
-
-
-

3
-
-

Hypodense

3
5

11
1

-

2
3
2

-
1



Table 48. Mass effect on C.T. of 132 tumors and 63 hematomas.

meningeoma

glioma grade 111 + IV

glioma grade I + II

metastasis

suprasdlar tumor

miscellaneous

infratentorial tumor

intraccrebral hematoma

cxtracerebral hematoma

No of

cases

28
40
11
10
10

15
18
33

30

Displacement

ofmidline

structures

18
33
9
7
9*

11
16***»

17
27

Ipsilateral

ventricular

compression

18
38
8

10
5**

10
-

21

28

Contralatcral

ventricular

dilatation

5
13
5
2

8
I 4 ***

13
18

Edema

19
36
10
9
2
8
9

22
14

* compression suprasellar cistern; ** compression third ventricle: ***

dilatation; **** compression fourth ventricle.

bilateral ventricular
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Table 49. Original C.T. diagnosis of 132 tumors and 63 hematomas.

No of

Cases

Correct False

negative

False

positive

Incorrect

meningeoma
glioma grade III +• IV

glioma grade I + II

metastasis

suprascllar tumor

miscellaneous

infratentorial tumor

intracerebral hematoma

extracercbral hematoma

28

40

11

10

10

IS

18

33

30

23

27

7

7

6

9
10
28
27

1 3
12
4
3
2
6
5
3
2

Total 195 144 (74%) 11 (5,5%) 3 (1,5%) 40(20,5%)
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Table 50. Diagnostic accuracy of C.T.

Figures arc given in percentages.

Author

Diagnosis of lesion

Paxton Greitz Tans

Diagnosis of tumor

Ambrose Tans

Diagnosis of type of tumor

Claveria I'ahlbusch Naidich Tans

Supratentona) tumor

meningcoma

glioma

metastasis

suprascllar tumor

Infnitcntorial tumor

97
97
98
97
89
83

I
92

95

71
69

96
94
98
100
80
83

93
96
96
91
80
80

91
94
93
90
80
72

79
91*
72*

83»*
89*

69
84
68
70
60
56

* Correct or within differential diagnosis

** C.T. scan, skull X-ray and endocrinological findings

*•* 1-Atra-axial tumors 86%, intra-axial tumors 92%.



Table S1 • Comparative diagnostic results in 132 tumors and 63 hematomas,

figures are given in percentages.

Clinica/ diagnosis

Computer tomography

Angiography

R.N. Scan

Electroencephalography

Kchography

Tumors

Diagnosis

of lesion

80
94

95
90
78
71

Diagnosis

of tumor

77
89
91
75
54

-

Diagnosis

of type of tumor

42
67
59
-
-

-

Hematomas

Diagnosis

of lesion

75
95
80
-

76
69

Diagnosis

of hematoma

49
87
63

-
17

-
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Summary

The value of computed tomography (CT) for the diagnosis of intracranial tu-
mors and hematomas was investigated in a retrospective study comprising 220 pa-
tients. All C.T.scans were reviewed and described in detail. To assess the diagnostic
accuracy, the original interpretation of the C.T.scans was compared with that of
conventional neuroradiological and neurophysiological examinations. The aspect on
CT. of the various types of tumors and hematomas proved to vary widely and
specific features were seldom seen. This hoids particularly for the malignant tu-
mors. Benign tumors such as meningeomas, adenomas and neurüemmomas showed
a rather easily identifiable and almost identical picture on the C.T.scan, and diag-
nosis had to be based mainly on differences in localization. The hematomas, with
the exception of the older intracerebral ones, showed the most characteristic
GT.abnormalities.

On the plain scan, fresh hematomas showed a markedly increased density,
whereas most of the meningeomas, adenomas, neurilemmomas, metastases and
medulloblastomas showed isodens or mildly to moderately hyperdense lesions. The
majority of the gliomas, craniopharyngeomas, epidermoids, haemangioblastomas
and long-standing hematomas presented a decreased density (table 47). The locali-
zation, size, shape and margins of the lesion contributed to the differential diag-
nosis to a variable extent. Cysts were seen in association with high grade gliomas,
craniopharyngeomas, epidermoids, haemangioblastomas and infratentorial gliomas
grade 1 + II. Calcification accompanied gliomas (notably gr. I + II), meningeomas,
craniopharyngeomas and epidermoids. Lipids were responsible for the low density
of the epidermoids and probably also for that of three cases of meningeoma. In
hematoma the density decreased in the course of time. Subdural hematomas also
acquired a more biconvex shape. For intracerebral hematoma, the localization and
appearance provided indications concerning the etiology of the haemorrhage.

Contrast enhancement was seen in 77% of the tumors; of the annular, nodular or
mixed type in gliomas and metastases and of the nodular type in meningeomas,
adenomas, neurilemmomas and medulloblastomas. The extracerebral tumors show-
ed the most pronounced contrast enhancement, whereas it was mild or absent in
the low grade gliomas, craniopharyngeomas and epidermoids. The administration of
contrast medium led to sharper margins permitting better evaluation of the size and
extension of the tumor. Furthermore, the type and degree of contrast enhancement
proved to be essential for the differential diagnosis. It was found that the degree of
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contrast enhancement is strongly determined by vascularity. In malignant tumors
the C.T.scan yielded mere information about the grade of malignancy than about
the histologic type of the tumor. In the group of supratentorial gliomas, only 67
per cent were diagnosed as glioma, and it was almost impossible to distinguish
between astrocytomas, oligodendrogliomas and ependymomas. However, high and
low grade gliomas were differentiated correctly in 90 per cent of the cases.

For the identification and localization of tumors and hematomas, the frequently
present mass effect proved to be extremely useful, notably in isodense lesions.
Displacement and deformation of the ventricular system were most pronounced in
extracerebral hematomas and secondly in high grade gliomas and metastases (ta-
ble 48). Besides ipsilateral ventricular compression, contralateral dilatation was seen
regularly, particularly of the posterior part of the lateral ventricle. The most com-
mon phenomenon in suprasellar and infratentorial tumors was compression of the
suprasellar cistern and the fourth ventricle, respectively. The grade of edema show-
ed correlation with the degree of malignancy and the vascularity but not with the
size and localization of the tumor. Suprasellar and infratentorial tumors as well as
chronic subdural hematomas showed strikingly little edema. The high grade glio-
mas, metastases and the hypervascular meningeomas to the contrary, usually
presented extensive edema.

C.T. proved to be an extremely but not excessively sensitive method for the
diagnosis of intracranial tumors and hematomas. This is evident from the small
number of false positive (1,5%) and false negative (5,5%) interpretations (table 49).
Of the 8 tumors with a false negative result 3 were located in the high parietal
region, 2 suprasellar and 3 infratentorial and of the 3 false negative hematomas, 2
were longstanding cases. With respect to these false negative C.T.diagnoses it should
be mentioned that in 4 per cent either adequate contrast enhanced pictures of the
tumor area had not been made or abnormalities were found on review, which meant
that only 1,5 per cent of the cases were true false negatives. It therefore seems
justifiable to conclude that on the basis of C.T., supratentorial tumors and fresh
hematomas can be demonstrated or excluded in 95-100 per cent of the cases and
supraseUar and infratentorial tumors in 80-95 per cent. These percentages illustrate
the high reliability of C.T. as a screening method.

In 40 patients (20,5%) the nature of the space-occupying lesion had been incor-
rectly determined. The fewest incorrect C.T.diagnoses were reached in meningeo-
mas and hematomas showing relatively the most characteristic C.T.abnormalities.
Gliomas and metastases, with their pluriformity, gave the most difficulty with
respect to specific diagnosis. Often, too, the nature of the rare types of tumor
could not be determined. In the posterior fossa visualization of the tumor proved to
be at least as troublesome as differential diagnosis. In more than 25 per cent of the
series, the nature of the tumor had been indicated incorrectly or not at all, which
underlines the need for caution in attempts to diagnose tumor histology solely on
the basis of the C.T.findings. For the hematomas, the percentage of incorrect
C.T.diagnoses was 8, and or.ly one of the fresh hematomas was not recognized as a
haemorrhage on the C.T.scan.
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The results of our study are in good agreement with those of other authors
(table SO). Some of the differences are attributable to technical factors (80 x 80
matrix vs. 160 x 160, dosage of contrast medium, etc.) and to not entirely identical
diagnostic criteria. In our study, the faulty diagnoses made in the early period of
the use of CT. were included. If we also take into account that under review the
originally 51 (26%) false negative and incorrect CT.diagnoses could be corrected in
only 23 patients (12%), it may be concluded that C.T. is a diagnostic method which
can be mastered quickly and relatively easily compared with other neuroradio-
logical methods.

Comparison of the diagnostic accuracy of C.T. with that of the other available
methods shows that in 10 per cent of the patients a tumor was found with CT. in
the absence of clinical suspicions; for the hematoma cases this percentage was 30
(table 51). The clinical diagnosis was particularly reliable in supraseilar and infraten-
torial tumors and much less so in meningeomas and hematomas. The availability of
CT. has not reduced the value of the neurological examination. Clinical findings
form the main indication for CT., and an optimal C.T.investigation can only be
performed after the process has been correctly localized clinically. This applies
particularly to areas where the interpretation of the C.T.scan is difficult, such as the
base of the skull and the high convexity region. For the differential diagnosis of a
demonstrated lesion, the history is especially important. The acquisition of C.T. has
given the neurological examination a new dimension. No other method is as exact
as C.T. for the demonstration of the localization and extension of tumors and
hematomas in the living patient, and this opens new possibilities for research on
clinical-anatomical correlations.

Angiography and C.T. proved to have the same degree of accuracy with respect
to the demonstration of a tumor, but the C.T.scan usually provided moTe informa-
tion about the nature of the tumor. Angiography, however, yields important data
about the vascular pattern in and around the tumor that cannot be obtained with
C.T. Therefore, for the diagnosis of tumors, C.T. and angiography should be seen
mainly as complementary investigations. For the extracerebral hematomas, angio-
graphy and C.T. proved to be equally valuable, for the intraccrebral hematomas
CT. was clearly superior. For this reason and because angiography provides little
additional information about hematomas, we only consider this method necessary
if an aneurysm or A.V.M. is suspected.

Our results concerning R.N.scanning are not conclusive, because this method
was only applied in about 50 per cent õf the patients with a supratentorial tumor.
Although the diagnostic accuracy of Rescanning in meningeoma and high grade
glioma is of the same order as that of CT., this method seems likely to be replaced
eventually by C.T. because the latter provides appreciably more information about
the brain tissue and cerebrospinal fluid spaces. For the diagnosis of suprasellar
tumors, pneumencephalography remains essential. This holds slightly less for cister-
nography in relation to tumors of the cerebellopontine angle and for ventriculo-
graphy with respect to tumors of the third and fourth ventricle. Apart from the
above mentioned localizations there is, however, hardly any indication for examina-
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tion of the cerebrospinal fluid spaces with a positive or negative contrast medium.
As a screening method for the detection of a lesion, the EEG proved to be as

accurate as the neuroradiological methods in cases of glioma. For meningeoma,
metastasis and hematoma, the EEG demonstrated focal abnormalities in 70-80 per
cent of the cases. The EEG abnormalities in suprasellar and infratentorial tumors
seemed to be determined mainly by secondary mass effects. In more than SO per
cent of all cases a tumor had been diagnosed on the basis of the EEG, but the
nature of the tumor was seldom mentioned. It seems probable that in the future the
EEG will become less important for the diagnosis and localization of space-occupy-
ing lesions, but will retain its importance for the identification of disturbances of
brain function caused by these processes. Echography proved to have been accurate
more often when the C.T.scan showed a marked or no midline shift; a slight to
moderate displacement on the C.T.scan was often not demonstrated echographi-
cally. The shifting of midline structures determined with echography showed better
agreement with the position on the C.T.scan of the pineal gland than with that of
the septum pellucidum. This could be explained mainly because temporal and
central rather than frontal echos were studied.

Compared with the other neuroradiological methods, C.T. has led to the im-
provement of the diagnosis of especially intracerebral hematomas, avascular, cystic
tumors and small metastases. The extracerebral hematomas and the other types of
tumor can also be demonstrated with the conventional methods, but C.T. is faster,
easier and safer to perform and gives more accurate results. The share of C.T. in the
diagnosis of suprasellar and infratentorial tumors is proportionally less important.
Nevertheless, every patient suspected of having a brain tumor should be investigated
by CT., and this method should be the keystone of the non invasive investigations.
With the exception of patients with symptoms and signs, pointing to a tumor in the
sellar region, at the base of the skull, or in the posterior fossa, invasive neuroradio-
logical methods are only indicated if the C.T.scan shows abnormalities. Por hema-
toma, C.T. has almost completely replaced the other neuroradiological methods,
because the presence of fresh blood in any intracranial compartment can be demon-
strated with an accuracy of approximately 100 per cent. Consequently, in patients
who have had a stroke it is possible to differentiate with a high degree of certainty
between a haemorrhage and ischaemia.

Since C.T. provides better indications for surgical treatment and gives the neuro-
surgeon more information about the composition and extension of a tumor, this
method will also lead to better therapeutic results. This holds even more for haem-
orrhages. Especially the management of patients with a lobar hematoma seems to
have been improved considerably. In patients with a subarachnoid haemorrhage and
neurological signs, C.T. is the ideal method to determine whether the cause is an
intracerebral hematoma, ischaemia, or an obstructive hydrocephalus, the distinction
being very important for the choice of therapy.
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