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SEH had de patiënt weer output en was hij geïntubeerd.

De aanvullende CT-scan van de hersenen toonde het 
volgende beeld (zie Figuur 1).

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vind u op pagina 78.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(2):77-9)

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 69-jarige man werd de spoedeisende hulp (SEH) 
binnengebracht met een verlaagd bewustzijn (E1M1Vt) 
en een wijde lichtstijve pupil links. De patiënt was 
thuis niet aanspreekbaar aangetroffen met een snur-
kende ademhaling. In de ambulance richting het zie-
kenhuis kreeg de patiënt een circulatiestilstand waar-
op reanimatie werd gestart. Bij binnenkomst op de 

Uw diagnose

FIGUUR 1. CT-scan van de hersenen. 
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DIAGNOSE VAN DE CASUS OP PAGINA 77

SUBARACHNOÏDALE BLOEDING BIJ EEN 
SPIEGELANEURYSMA VAN DE A. CAROTIS 
INTERNA IN DE SINUS CAVERNOSUS

Een spiegelaneurysma is een gepaard aneurysma op 
dezelfde plek van bilaterale intracraniële arteriën. De 
prevalentie in de algemene populatie is onbekend. In 2 
grote cohortstudies is gekeken naar het voorkomen van 
spiegelaneurysmata, hun lokalisatie, klinische karakte-
ristieken en het beloop bij patiënten met een bekend 
aneurysma.1,2

Meisner et al. beschreven een multicentrische cohort-
studie met in totaal 3.120 patiënten uit 61 centra (de 
Verenigde Staten, Canada en Europa). Van deze patiën-
ten had 12% een spiegelaneurysma. De meest voorko-
mende locatie was de a. cerebri media (34%). Een 
aneurysma van het caverneus gelegen deel van de a. 
carotis interna kwam voor bij 13%.2 Lee et al. beschre-
ven eveneens een grote cohortstudie, maar met data 
van 1 centrum (Canada). Hier werden 2.223 patiënten 
met een aneurysma beschreven, waarvan 8,7% een 
spiegelaneurysma had. Ook in dit cohort was de meest 
voorkomende locatie de a. cerebri media (36,4%). Het 
caverneus gelegen deel van de a. carotis interna was in 
30% van de gevallen betrokken. Dit was veel vaker dan 
men zou verwachten op basis van de prevalentie van 
enkele aneurysmata (13,8%).1 Het was niet duidelijk 
waarom beide studies een verschillend percentage be-
trokkenheid van het intracaverneus gelegen deel van de 
a. carotis interna vonden. Beide studies toonden dat 
spiegelaneurysmata vrijwel niet voorkwamen in de 
posterieure circulatie. Patiënten met spiegelaneurysma 
hadden in bijna de helft van de gevallen (circa 40%) 
ook andere, niet-gepaarde aneurysmata.1,2 Meerdere 
spiegelaneurysmata kwamen ook voor, maar waren 
zeldzaam.1

De etiologie van spiegelaneurysmata is grotendeels on-
bekend, maar het cardiovasculaire risicoprofiel verschilt 
niet met dat van enkele aneurysmata. Vrouwelijke pre-
dominantie is met 82% groter dan bij enkele aneurys-
mata (67%), maar verschilt hierin niet met multipele 
niet-gepaarde aneurysmata (76%). Een positieve fami-
lieanamnese voor subarachnoïdale bloedingen komt 
vaker voor bij patiënten met een spiegelaneurysma.1,2 
Desondanks is er geen verhoogd bloedingsrisico. Dit 
bloedingsrisico is gemiddeld na 1 jaar voor een spiegel-
aneurysma 3,0% en voor een enkel aneurysma 2,8%  

en na 5 jaar respectievelijk 5,5% en 4,9%.2 Lee et al. 
beschreven zelfs een lager bloedingsrisico van een spie-
gelaneurysma dan van een enkel aneurysma. Een mo-
gelijke verklaring hiervoor is de verschillende voor-
keurslocatie van de aneurysmata. Het bloedingsrisico 
van een aneurysma wordt voornamelijk bepaald door 
de locatie en de grootte.3 De a. communicans anterior is 
de meest voorkomende locatie voor een enkel aneurys-
ma (25,8%).1 Spiegelaneurysmata worden hier zelden 
tot nooit gezien (3%).1,2 Voorkeurslocaties zijn de a. ce-
rebri media en het caverneus gelegen deel van de a. ca-
rotis interna. Aneurysmata hier hebben een lager bloe-
dingsrisico dan die van de a. communicans anterior.1-3 

Wanneer een aneurysma van de a. carotis interna in de 
sinus cavernosus ruptureert, resulteert dit meestal in 
een carotico-caverneuze fistel. Klinische manifestaties 
zijn gedilateerde en gekronkelde episclerale venen, een 
(soms pulsatiele) exofthalmus en chemosis (oedeem 
van de conjunctiva). Deze symptomen worden veroor-
zaakt door de verhoogde veneuze druk die ontstaat en 
kunnen leiden tot visusverlies en glaucoom.4-6 
Daarnaast kan door massawerking in de sinus caver-
nosus compressie optreden van N. III, IV, V en VI met 
stoornissen in de oculomotoriek en aangezichtspijn tot 
gevolg. Zeldzaam optredende manifestaties van een ge-
ruptureerd aneurysma in de sinus cavernosus zijn in-
tracerebrale of subdurale bloedingen.7 Een levensbe-
dreigende epistaxis (eveneens een zeldzame 
manifestatie) kan optreden door progressieve ossale 
erosie in de sinus sfenoidalis.6 
Bij 2% van de patiënten veroorzaakt een geruptureerd 
aneurysma in de sinus cavernosus een subarachnoïdale 
bloeding. Deze subarachnoïdale bloeding treedt voor-
namelijk op bij grote (10-24 mm) of ‘giant’ (> 25 mm) 
aneurysmata die de subarachnoïdale ruimte ingroeien. 
De patiënt uit deze casus had een spiegelaneurysma 
bestaande uit 2 grote aneurysmata. Het rechter aneu-
rysma bedroeg 22 mm. Het cumulatieve 5-jaarsrup-
tuurrisico hiervan is 3%. Het cumulatieve 5-jaarsrisico 
van het linker ‘giant’ aneurysma (26 mm) bedraagt 
6,4%.3 Bij de beschreven patiënt is niet met zekerheid 
te zeggen welk aneurysma heeft gebloed. Gezien de 
lichtstijve pupil aan de linkerzijde is het vermoedelijk 
deze zijde geweest. Differentiaaldiagnostisch kan wor-
den gedacht aan een ruptuur van het aneurysma van de 
basilaristop met inklemming tot gevolg. 

Ondanks de veelzijdige en compacte neuroanatomie in 
de sinus cavernosus zijn de meeste aneurysma hier 
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asymptomatisch en gaan ze gepaard met een lage mor-
biditeit en mortaliteit.5,8-10 Een conservatief beleid is 
derhalve vaak gerechtvaardigd. Neurochirurgische in-
terventie kan geïndiceerd zijn bij grote of snel groeien-
de aneurysmata, matige tot hevige aangezichtspijn 
door compressie van de n. trigeminus, visusverlies of 
bij erosie in de sinus ethmoïdalis (risico op levensge-
vaarlijke epistaxis).5,11 Behandeling van aneurysmata in 
de sinus cavernosus is een uitdaging. Naast de grootte 
en het klinische beeld van het aneurysma dient ook 
rekening te worden gehouden met de etiologie, de ove-
rige circulatie van de hersenen en de voorkeur van de 
patiënt. 
Bij de patiënt uit deze casus werd, vanwege de slechte 
uitgangssituatie en de massale subarachnoïdale bloe-
ding, afgezien van het plaatsen van een externe ventri-
keldrain of andere therapeutische opties. 

CONCLUSIE
Een spiegelaneurysma is een gepaard aneurysma op 
dezelfde locatie van bilaterale intracraniële arteriën. Ze 
komen voor bij ongeveer 10% van de patiënten met een 
bekend niet-geruptureerd aneurysma. De prevalentie 
in de algemene populatie is onbekend. Voorkeursloca-
ties zijn de a. cerebri media en de a. carotis interna, 
waarbij het caverneus gelegen deel frequent is aange-
daan. Het bloedingsrisico van deze spiegelaneurysma 
is niet groter dan dat van enkele aneurysma en wordt 
vooral bepaald door de grootte en de locatie van het 
aneurysma.  
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