
JA ARGANG118 SEPTEMBER2017

118

1anios neurologie, afdeling Neurologie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, 2anios neurologie, afdeling Neurologie, Diakonessenhuis, Utrecht, 
3neuroloog, afdeling Neurologie, Diakonessenhuis, Utrecht, 4aios radiologie, afdeling Radiologie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, 5neuro-

loog, afdeling Neurologie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Correspondentie graag richten aan: W.H. Hinsenveld, Afdeling Neurologie, St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3430 EM  Nieuwegein, tel.: 

088 320 30 00, e-mailadres: wouter-tnn@hinsenveld.net

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Ontvangen 10 juni 2016, geaccepteerd 10 maart 2017.

W.H. Hinsenveld1, E.M. Vos2, R.J. Blom3, mw. L.C.M. Langezaal4, dr. W.J. Schonewille5

Uw diagnose

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(3):118-21)

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 64-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoed-
eisende Hulp met achterblijven van de linker lichaamshelft, 
misselijkheid en hoofdpijn. De klachten waren sinds 2 uur 
aanwezig.
Bij lichamelijk onderzoek werd een parese graad 3 van de 
linkerarm en een paralyse van het linkerbeen gevonden met 
een National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)-score 
van 6. Er werd met spoed een blanco CT-scan van de herse-
nen gemaakt, die geen tekenen van verse ischemie of bloe-
ding liet zien. De patiënte werd binnen 2 uur na de eerste 
uitvalsverschijnselen getrombolyseerd met actilyse intrave-
neus (IVT). Zij werd overgeplaatst naar een interventiecen-
trum voor mogelijke aanvullende intra-arteriële trombecto-
mie (IAT). CT-angiografie (CTA) toonde geen behandelbare 
vaatafsluiting, maar wel een mogelijke distale M2-vernau-
wing, met echter vulling distaal van deze occlusie zonder 
perfusiedefecten op CBF-, CBV-, MTT- en TTP-sequenties. 
Derhalve werd afgezien van aanvullende intra-arteriële be-
handeling. De patiënte werd ter observatie opgenomen op 
de stroke unit.
Na initiële lichte verbetering na IVT ging de patiënte enkele 
uren na opname acuut klinisch achteruit, waarbij er sprake 
was van een dwangstand van het hoofd en de ogen naar 
rechts, paralyse van de linker lichaamshelft en een neglect 
voor de aangedane zijde. De voetzoolreflex links was volgens 

Babinski. Met spoed werd een blanco CT-scan herhaald (zie 
Figuur 1). In de daaropvolgende uren ging de patiënte steeds 
verder achteruit, gekenmerkt door een daling van het be-
wustzijn. In overleg met de familie werd een abstinerend 
beleid afgesproken gericht op comfort. De patiënte overleed 
12 uur na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen. De  familie 
gaf geen toestemming voor obductie.

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vindt u op pagina 120.
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FIGUUR 1A. De blanco CT-scan gemaakt in het eerste centrum. B. CTA verricht in het interventiecentrum ten tijde van binnen-

komst toonde geen occlusies. C. De perfusiescan ten tijde van binnenkomst in het interventiecentrum toonde geen perfusie-

defect. D. Blanco CT-scan 2,5 uur na binnenkomst in het interventiecentrum toonde beiderzijds verstreken gyri en sulci met 

versterkte grijze- en wittestofdifferentiatie. E. Blanco CT-scan 2,5 uur na binnenkomst in het interventiecentrum, meer caudale 

coupe: wederom verstreken gyri en sulci en verminderde doorgankelijkheid van de basale cisternen.
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DIAGNOSE VAN DE CASUS OP PAGINA 118
 
CONTRASTGEÏNDUCEERDE  
ENCEFALOPATIE

De CT-beelden van deze casus laten het beeld zien van acuut 
hersenoedeem na initieel niet-afwijkende CT-, CTA- en per-
fusiescans. Een dergelijk beeld kan passen bij een encefal-
opathie na contrasttoediening, een zeer zeldzame complica-
tie die kan optreden na het intra-arterieel toedienen van 
contrastmiddel.1 Hoewel er verschillende soorten contrast 
bestaan, is deze complicatie vaker beschreven bij de oudere 
typen contrastmiddel, omdat deze in hogere concentraties 
worden toegediend om voldoende beeldresolutie te krijgen. 
Daarbij hebben ze een hogere osmolariteit en zijn het ioni-
sche moleculen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit 
hoog-osmolaire contrastmiddel tot meer bijwerkingen leidt 
(15%) ten opzichte van nieuwere, niet-ionische en tegen-
woordig meer gebruikte contrastagentia (3%).2 In de beschre-
ven casus werd 130 ml Xenetix® 300 toegediend, een nieuw 
type contrastmiddel dat laag-osmolair en niet-ionisch is.

Contrastreacties zijn meestal relatief onschuldig. Huidirrita-
tie rondom de injectieplaats, misselijkheid en braken worden 
het meest beschreven. Soms is er echter sprake van een ern-
stige reactie, waarbij bronchospasme, dyspnoe, hypotensie, 
larynxoedeem en cardiovasculaire collaps acuut ingrijpen 
noodzakelijk maken. De contrastreactie is hierbij anafylacto-
ide van aard en is waarschijnlijk het gevolg van directe toxici-
teit en niet van IgE-gemedieerde anafylaxie, aangezien eerde-
re blootstelling aan contrast niet noodzakelijk is.2 Als 
hypothese van het pathofysiologisch mechanisme wordt ver-
ondersteld dat tijdelijke onderbreking van de bloed-hersen-
barrière (BHB) leidt tot een toename van permeabiliteit.3-5 
Hierdoor kunnen contrastmiddel en vocht extravaseren. De 
BHB kan verbroken worden door 2 mechanismen: ten eerste 
door het onttrekken van water aan endotheliale cellen door 
de hypertone contrastvloeistoffen, waardoor de ‘tight juncti-
ons’ tussen de cellen opengetrokken worden met onderbre-
king van de BHB tot gevolg. Ten tweede hebben contrastagen-
tia waarschijnlijk een direct toxisch effect op de endotheliale 
cellen van de BHB. Beide mechanismen kunnen versterkt 
worden bij een pre-existente onderbreking van de BHB of 
wanneer bij herseninfarcten door de ischemie verdere versto-
ring van de BHB ontstaat. Bij (te) late reperfusie, met daar-
door ernstigere ischemische schade, functioneert de BHB 
dan ook slechter.6 
De huidige casus toonde een encefalopathie na systemische 
intraveneuze contrasttoediening, zich uitend in diffuus cere-

braal oedeem. Alhoewel in de literatuur tijdelijke corticale 
blindheid en cerebraal oedeem zijn beschreven na intraveneu-
ze toediening, worden fatale gevallen alleen vermeld na toedie-
ning van intra-arterieel contrast.1,3,7,8 Andere neurotoxische 
symptomen zijn hoofdpijn, epileptische insulten en paresen.1 
Op een CT-scan kunnen corticale hyperattenuatie, subarach-
noïdale aankleuring en oedeem worden gezien. Soms is er 
door eenzijdige zwelling van het brein een ‘midline shift’. De 
prognose van contrastencefalopathie is in de meeste gevallen 
gunstig. Veelal zijn de corticale blindheid en overige uitval van 
tijdelijke aard en herstellen patiënten zonder restverschijnse-
len. Er is weinig literatuur bekend wat betreft beleid. Casere-
ports vermelden een afwachtend beleid, waarbij sommige au-
teurs dexamethason of mannitol toedienen. In een enkel geval 
is decompressiechirurgie toegepast.1,3 Dialyse kan worden 
overwogen wanneer gelijktijdige nierinsufficiëntie bestaat.

Uniek aan deze casus is het fatale beloop van de contrast-
encefalopathie die optrad na intraveneus contrast met een 
contrastmiddel van de nieuwe generatie en niet in het kader 
van intra-arteriële neuro-interventies. Hoewel in autopsie-
studies van voor 1990 enkele gevallen van cerebraal oedeem 
na intraveneuze toediening van ionisch contrast zijn be-
schreven, zijn dergelijke uitgebreide reacties bij niet-ionisch 
contrast niet eerder beschreven in de literatuur.9 Mogelijk is 
de combinatie van reperfusieschade en contrastschade ver-
antwoordelijk geweest voor het uitgebreide oedeem met 
overlijden tot gevolg. Wij hebben in de literatuur geen be-
schrijvingen gevonden van een dergelijke toxische encefa-
lopatie na intraveneuze trombolyse. Gezien het diffuse, sym-
metrische oedeem en het ontbreken van unilaterale 
massawerking past het CT-beeld niet bij dat van een maligne 
media-infarct.

Andere oorzaken voor ernstige secundaire achteruitgang na 
een herseninfarct zijn eveneens minder waarschijnlijk. Een 
normaal trombocytengetal pleit tegen oorzaken als diffuse 
intravasale stolling. Alhoewel in het laboratorium verhoogde 
infectieparameters werden gevonden, werd dit geduid als 
passend bij een pneumonie met consolidaties op de CTA. 
De verrichte CTA bij overplaatsing liet evenmin contrastuit-
sparingen zien in de veneuze sinussen. De patiënte had vóór 
deze CTA nooit eerder contrastmiddel toegediend gekregen.
Bij het ontbreken van een aantoonbare intracraniale occlusie 
op CTA en het ontbreken van een perfusiedefect kan men 
zich afvragen of er in deze casus wel daadwerkelijk sprake 
was van een herseninfarct en niet van andere pathologie. Het 
klinische beeld bij presentatie, en de secundaire achteruit-
gang met aanvankelijk een volledig functionele uitval van het 
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hele stroomgebied van de arteria cerebri media, pleiten ech-
ter sterk voor een doorgemaakt herseninfarct. Hoewel bij 
herseninfarcten ook focaal cytotoxisch en vasogeen oedeem 
kan optreden als gevolg van het falen van de natrium-kalium-
pomp en BHB-onderbreking, treedt dit over het algemeen pas 
na 24 uur op en niet direct na een mogelijke re-occlusie van 
de arteria cerebri media.10 Er was geen ‘midline shift’ die de 
uitval van de contralaterale hersenhelft kon verklaren.11 

Onze hypothese is dat er aanvankelijk snelle rekanalisatie 
van het media-infarct is geweest met daardoor slechts gerin-
ge uitvalsverschijnselen en het ontbreken van evidente afwij-
kingen op de initiële CT- en CTA- en perfusiescans, met se-
cundaire achteruitgang door een contrastallergie met diffuus 
hersenoedeem tot gevolg. Hierbij is de rechter hemisfeer als 
eerste en uiteindelijk ook het ernstigst getroffen door de re-
cente ischemie. De beschreven casus is vergelijkbaar met 
een casus uit 2012 in ons ziekenhuis waarbij een CTA werd 
verricht ter evaluatie van de halsvaten na een klein corticaal 
infarct. Enkele uren na de scan verslechterde de toestand 
van deze patiënt eveneens, met coma tot gevolg. Een contro-
le-CT liet diffuus cerebrale zwelling zien met een beginnen-
de hydrocefalus. In tegenstelling tot de huidige casus was 
deze patiënt na 12 uur volledig hersteld.

CONCLUSIE
Contrastencefalopathie is een zeldzame aandoening die met 
name beschreven is na het toedienen van intra-arterieel con-
trastmiddel. Het ziektebeeld verloopt meestal gunstig met 
volledig herstel. Bij de beschreven casus lijkt er mogelijk 
sprake te zijn geweest van een nog niet eerder beschreven 
fatale encefalopathie na toediening van intraveneus contrast-
middel. Ondanks de fatale uitkomst van deze casus is er, 
gezien de zeldzaamheid van de aandoening, geen reden om 
in de toekomst terughoudend te zijn met contrasttoediening.
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