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Cong eni tal me ning ot he li o ma tous me ning i o ma in a calf
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SAMENVATTING

Een Hol stein Frie si an kalf van vier maan den oud werd aang ebo den voor een snel groei en de zwel ling met

uit ge brei de huid ne cro se aan de link er kant van het hoofd. Op lijk schou wing werd een weef sel mas sa aan-

ge trof fen die van uit de sche del hol te naar bui ten ge groeid was. His to lo gisch bleek deze mas sa een me ningo-

the li o ma teus me ning i o ma te zijn.

ABSTRACT

A four-months-old Hol stein Frie si an calf was pre sen ted with a fast gro wing mass with ex ten si ve ne cro sis of the

skin on the left side of the skull. On ne crop sy a tu mor was found ori gi na ting from the brain and prot ru ding through

the skull. His to lo gi cal exa mi na ti on re ve a led a me ning ot he li o ma tous me ning i o ma.

INLEIDING

Cong eni ta le tu mo ren bij het rund wor den zel den

be schre ven en daard oor zijn er geen be trouw ba re ge -

ge vens over de fre quen tie van hun voor ko men in de

run der po pu la tie. De ver schil len de ty pen van con-

 genita le tu mo ren en tu mor acht i ge let sels bij het rund

wer den in een re cent over zicht door Mis dorp (2002)

sa meng evat. De meest voor ko men de tu mo ren wa ren

ma lig ne lym fo ma, me sot he li o ma, ha mar to ma en em -

bry o na le tu mo ren. Bij de tu mo ren van het ze nuw stel -

sel bleek het me dul lo blas to ma de meest voor ko men -

de tu mor te zijn. 

In dit ar ti kel wordt een me ning ot he li o ma teus me -

ning i o ma bij een kalf be schre ven. In de li te ra tuur

werd geen re fe ren tie aan een der ge lij ke cong eni ta le

tu mor bij het kalf te rug ge von den. 

CASUÏSTIEK

Anam ne se

Een vrou we lijk Hol stein Frie si an kalf werd nor -

maal ge bo ren en op een leef tijd 14 da gen wer den de

hoorn groei pun ten ther misch ge cau te ri seerd. Twee

tot drie we ken la ter werd op ge merkt dat ter hoog te

van het link er hoorn groei punt een ong eveer 5 cm gro te

zwel ling aan we zig was. We gens het ver moe den van

een fleg mon eu ze ont ste king ter hoog te van de cau te -

ri sa tie plaats werd de zwel ling lo kaal be han deld met

zeep om ab ce da tie te ver snel len.

De zwel ling nam in het ver loop van de vol gen de

we ken sterk toe en op 4 maan den leef tijd had de zwel -

ling een di a me ter van meer dan 20 cm waar bij het

link er oog pro gres sief dicht ge drukt werd en het link er 

oor naar ach ter en naar be ne den ge drukt werd. Be hal -

ve een lich te ro ta tie van het hoofd naar links ver toon -

de het kalf geen an de re ziek te symp to men: eet lust en

men ta le toe stand ble ven vol gens de ei ge naar nor -

maal. Aang ezien de bo ven lig gen de huid be gon af te

ster ven, werd de be drijfs die ren arts op nieuw ge con -

sul teerd. Deze stel de vast dat de zwel ling niet door

een ont ste kings re ac tie maar door een weef sel woe ke -

ring ver oor zaakt werd en het kalf werd een week la ter

voor verd er on der zoek naar de fa cul teit over ge bracht. 

Het kalf was alert en re a geer de nor maal op de om -

geving. Het dier hield zijn hoofd licht naar links
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geroteerd, maar er wa ren geen te ke nen van ataxie of

an de re ze nuw symp to men. In de pe ri o de tus sen het

on der zoek door de be drijfs die ren arts en de aank omst

op de fa cul teit was de mas sa sterk toe ge no men, de bo -

ven lig gen de huid was vrij wel vol le dig verd we nen en

de mas sa ver toon de op per vlak ki ge ne cro se (Fi guur 1).

We gens de slech te prog no se en om wil le van het

die ren wel zijn werd het kalf on mid del lijk ge ëu tha -

naseerd en voor lijk schou wing aang ebo den.

Lijk schou wing 

Op lijk schou wing werd uit wen dig een vrij vast

aan voe len de weef sel mas sa vast ge steld met op per -

vlak ki ge ne cro se en ex su daat en res tan ten van af ge -

stor ven huid. De mas sa was aan de ba sis om ge ven

door een vrij lig gen de been de ri ge rand (Fi guur 2). Bij

die pe pal pa tie tus sen de mas sa en het bot kon een ron -

de ope ning van ong eveer 5 cm di a me ter naar de sche -

del hol te toe ge pal peerd wor den waar een steel vor mig

ge deel te van de tu mor door ging.

Na het door za gen van de kop en het weg klap pen

van gro te en klei ne her se nen werd een knob be li ge

weef sel mas sa te gen de wand van de sche del hol te

aang etrof fen. Deze mas sa had een in deu king van de

gro te her se nen ver oor zaakt en was met los ma zig

weef sel ver bon den met de ba sis van de gro te her se nen 

(Fi guur 3). Deze in tra cra ni a le mas sa stond in ver bin -

ding met het uit wen di ge deel van de tu mor via een

ope ning ter hoog te van de su tu ra squa mo sa tus sen het

os tem po ra le en het os pa rie ta le.

His to lo gisch on der zoek

De in tra cra ni a le mas sa was slecht om schre ven,

niet om kap seld en ver toon de geen po la ri teit. Ze was

sa meng esteld uit 2 ty pen tu mo ra le cel len die in on -

ge veer de zelf de ver hou ding en voor ko men (Fi guur 4).

Het eer ste cel ty pe vorm de den se ag gre ga ten van re la -

tief klei ne cel len met een ge ringe hoe veel heid on dui -

de lijk af ge lijnd cy to plas ma en een ron de tot ova le

kern met grof brok ki ge chro ma ti ne en een of twee pro -

mi nen te nu cle o li. Ze ver toon den wei nig ani so ka ry o se

en de mi to se-in dex was laag. Tus sen deze cel groe pen

wa ren bun dels van gro te re spoel vor mi ge cel len

(twee de cel ty pe) met een ma ti ge hoe veel heid ve ze lig

eo si no fiel cy to plas ma en een ova le kern met een ve si -

cu lair chro ma ti ne. Deze, soms meer ker ni ge cel len

ver toon den dui de lij ke ani so ka ry o se maar wei nig mi -

to sen. In de tu mor kwa men re la tief veel apop to ti sche

cel len voor en er wa ren mil de leu ko cy tai re in fil tra ten.

Het his to lo gisch beeld van de mas sa op de plaats

waar deze door de sche del breekt, was ana loog. Er

wa ren ech ter hoofd za ke lijk ag gre ga ten van het eer ste

cel ty pe aan we zig waar bij het twee de cel ty pe min der

pro mi nent aan we zig was. De ex tra cra ni a le mas sa be -

stond hoofd za ke lijk uit ne cro tisch de bris dat sterk ge ïn -

filtreerd was door neu tro fie len. Er wa ren ook meer de re 

bloeding en en ge trom bo seer de bloed va ten. Op plaat -

sen waar het weef sel nog vi taal was, be stond de tu mor

hoofd za ke lijk uit het twee de cel ty pe waar in enk ele

ag gre ga ten van het eer ste cel ty pe voor kwa men. 

Dit his to lo gisch beeld ver toon de het ty pi sche groei -

pa troon van de me ning ot he li a le cel len van de ar ach -

noïdea. Dit zijn epi the li a le cel len die ver spreid in de

ar ach no ïdea aan we zig zijn maar ge con cen treerd

voor ko men in de vil li die van uit de ar ach no ïdea in de

dura ma ter dring en. De his to lo gi sche di ag no se was

bij ge volg een me ning ot he li o ma teus me ning i o ma.

Alhoe wel het his to lo gisch beeld sterk in di ca tief was,

zou den nog bij ko men de im mu no his toche mi sche

kleu ring en, bij voor beeld voor vi men ti ne en cy to ke -

ra ti ne, kun nen uit ge voerd wor den (Kree ger et al.,

2002). 

BES PRE KING

De strik te de fi ni tie van cong eni ta le tu mo ren zijn

tu mo ren die aan we zig zijn bij en meest al vóór de ge -

boor te, maar aang ezien niet alle af wij king en di rect

op ge merkt wor den, werd de de fi ni tie uit ge breid tot

tu mo ren die aang etrof fen wor den bij foe ti en jonge

die ren tot 1 (Hal pe rin, 2000) of 2 maan den oud (Mis -

dorp, 2002; Hi no jo sa et al., 2003). In dit ge val werd

de af wij king op ge merkt toen het kalf ong eveer 1

maand oud was. Aang ezien de tu mor ont staan is in de

sche del hol te en de uit wen di ge symp to men wel is waar

na de ge boor te - maar wel bin nen de eer ste le vens we -

ken- op ge merkt wer den, vol doet deze tu mor aan de

cri te ria van “cong eni ta le” tu mor.

Het voor ko men van cong eni ta le tu mo ren bij mens

en dier is laag. In de hu ma ne ge nees kun de wordt een

in ci den tie van ong eveer 3 tot 8 per 100 000 ge boor ten

aang ege ven (Hee re ma-McKen ney et al. 2005; Moore 

et al., 2003, Zhou en Du, 1998) en bij pe ri na ta le au -

top sie ën komt men tot een cij fer van 0,26% tot 0,7 %

(Werb et al., 1992, Zhou en Du, 1998). Ondanks het

feit dat deze tu mo ren zel den voor ko men, krij gen ze

toch veel aan dacht in de hu ma ne ge nees kun de om dat

deze tu mo ren de kans bie den de on co ge ne se te be stu de -

ren zon der of met een mi ni ma le in vloed van om ge vings -

fac to ren. Chro mo so ma le af wij king en, het zij spon taan

op ge tre den, het zij ge ne tisch be paald, lij ken de be -

lang rijk ste oor zaak te zijn van cong eni ta le tu mo ren.

Een on der zoek naar chro mo so ma le af wij king en werd 
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bij dit kalf ech ter niet uit ge voerd. De in vloed van om -

ge vings fac to ren, zo als de bloot stel ling aan pol lu e -

ren de stof fen, io ni se ren de stra ling en of me di ca tie en

in tra-ute rie ne in fec ties, lijkt vol gens een re cent epi -

de mi o lo gisch on der zoek eer der ge ring te zijn (Moore

et al., 2003). Spe ci fiek in ver band met cong eni ta le

me ning i o mas zijn er enk ele case re ports waar bij een

mo ge lij ke in vloed van hor mo na le af wij king en ge -

sug ge reerd wordt, maar dit wordt in de meer re cen te

li te ra tuur niet als een dui de lij ke ri si co fac tor her no -

men (Witzke et al., 1985; Car ter en Hol len berg,

1988). In te gen stel ling tot de tu mo ren bij vol was sen

in di vi du en, zijn de cong eni ta le tu mo ren meest al van

me sen chy ma le of em bry o na le oor sprong en zijn car -

ci no mas zeld zaam (Mis dorp, 2002; Moore et al.,

2003).

Onge veer de helft van de cong eni ta le tu mo ren bij de

mens is een te ra to ma (23,5%) of een neur oblas to ma

(22,5 %). In min de re mate wor den weke de len sar -

coma’s (8,1%), nier tu mo ren (7,1%), tu mo ren van het

cen tra le ze nuw stel sel (5,9%) en leu ke mie (5,9%) aan -

g e trof fen (Bar son 1978). Over cong eni ta le tu mo ren bij
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Fi guur 1. Gro te en ul ce re ren de tu mor aan de link er -
kant van het hoofd bij een 4 maan den oud Hol stein
Frie si an kalf.
Fi gu re 1. Lar ge and ul ce ra ting tu mor on the left side of
the head in a four-months-old Hol stein Frie si an calf.

Fi guur 2. Tu mor aan de link er kant van het hoofd van
een kalf met op per vlak ki ge ne cro se en aan de ba sis
om ge ven door een been de ri ge rand. 
Fi gu re 2. Tu mor on the left side of the head in a calf: su -
per fi ci al ne cro sis and a bony crest at the base of the tu -
mor.

Fi guur 3. Intra cra ni aal ge deel te van de tu mor: ce re -
brum en ce re bel lum zijn weg ge klapt en de los ma zi ge
ver bin ding tus sen de knob be li ge tu mor en de rest van
de her se nen is zicht baar. 
Fi gu re 3. Intra cra ni al part of the tu mor: ce re brum and
ce re bel lum are re mo ved from the skull and the loose
con nec ti ons be tween the ir re gu lar ly sha ped tu mor and
the rest of the brain are vi si ble.

Fi guur 4. Me ning ot he li o ma teus me ning i o ma: drie
clus ters van type 1-cel len tus sen los ma zi ge bun dels
van type 2 -cel len (he ma toxi li ne-eo si ne kleu ring, ver -
gro ting 100 x). 
Fi gu re 4. Me ning it he li o ma tous me ning i o ma: three
clus ters of type 1 cells sur roun ded by loose tis sue com po -
sed of type 2 cells (he ma toxi li ne-eo si ne stain, mag ni fi ca -
ti on x100).



het kalf zijn er wei nig tot geen kwan ti ta tie ve ge ge vens.

Mis dorp (2002) geeft in een uit ge breid li te ra tuur over -

zicht de vol gen de tu mo ren als meest voor ko mend aan:

ma lig ne lym fo ma, me sot he li o ma, em bry o na le tu mo ren

(me dul lo blas to ma en ne fro blas to ma) en ha mar to ma

(ang i o ma, ame lo blas to ma, me la no ma). 

Tu mo ren uit gaan de van of ge lo ka li seerd in of rond

het cen tra le ze nuw stel sel vor men een min der heid wat

be treft het aan tal ge rap por teer de cong eni ta le tu mo -

ren bij mens en rund (Moore et al., 2003, Hi no jo sa et

al. 2003). Me dul lo blas to ma en he mang i o ma wa ren

de meest voor ko men de ty pen in het over zicht van

Mis dorp (2002), ter wijl bij de mens op nieuw het te ra -

to ma de meest voor ko men de was (Rai sa nen en Da vis, 

1993).

Me ning i o ma blijkt zo wel bij de mens als bij die ren

erg zeld zaam te zijn als cong eni ta le tu mor (Mad sen en 

Schro der, 1993). Bij vol was sen gro te huis die ren, zo -

als het paard en het rund, zijn er even eens slechts spo -

ra di sche ver mel ding en van me ning i o ma's in de li te ra -

tuur (Jo sephson en Litt le, 1990, Dan lois et al., 2002,

Kree ger et al., 2002, Ya ma da et al., 2005). Bij vol -

was sen hon den en kat ten daar en te gen is me ning i o ma

de meest voor ko men de pri mai re tu mor van het ze -

nuw stel sel (De Bos sche re et al., 2003, Troxel et al.,

2003). 

Cong eni ta le meningioma’s bij de mens kun nen zo -

wel in tra cra ni aal (Mad sen en Schro der, 1993; Go mez

Bu e no et al., 1977) als ex tra cra ni aal (Cour vil le et al.,

2000, Wong et al., 1995, Ni i da et al., 1992) voor ko men.

Extra cra ni a le meningioma’s kun nen al leen staand zijn

of in ver bin ding staan met een in tra cra ni aal ge deel te.

In het hier bo ven be schre ven ge val kon, we gens het

verd wij nen van de bo ven lig gen de huid, bij pal pa tie

van de mas sa een ver bin ding naar de sche del hol te

vast ge steld wor den, maar bij min der uit ge spro ken

cong eni ta le zwel ling en ter hoog te van de sche del is

een gron dig on der zoek no dig om de aan we zig heid

van in tra cra ni a le ver bin ding en tij dig te on der ken nen

(Cour vil le et al., 2000; Cum mings et al., 2004).

Meningioma’s kun nen his to lo gisch in meer de re

sub ty pen ing edeeld wor den. De li te ra tuur daar over

be han delt voor al de meningioma’s bij vol was sen

men sen en die ren (De Bos sche re et al. 2003, Koest ner 

en Hig gings, 2002). Over de ty pen die voor ko men bij

cong eni ta le meningioma’s is veel min der te vin den:

bij de mens wor den on der an de re een ang i o ma teus

me ning i o ma (Witzke et al., 1985) en een fi bro blas -

tisch me ning i o ma (Mad sen en Schro der, 1993) ver -

meld. Het me ning ot he li o ma teu ze type, zo als in dit ar -

ti kel ver meld wordt, lijkt daar om het eer ste

be schre ven cong eni ta le ge val te zijn bij het rund en

waar schijn lijk ook in de dier ge nees kun di ge li te ra -

tuur.

Het ont bre ken van ze nuw symp to men bij dit kalf

was een op mer ke lij ke kli ni sche vast stel ling. Bij vol -

was sen in di vi du en daar en te gen wordt de di ag no se

van me ning i o ma meest al ge steld bij een on der zoek

om wil le van pro gres sief toe ne men de ze nuw symp to -

men of ge drags ve ran de ring en (Jo sephson en Litt le,

1990, Dan lois et al., 2002). Ya ma da et al.(2005) be -

schre ven re cen te lijk ech ter een ge val van een ex tra -

cra ni aal me ning i o ma bij een vijf jaar oude koe waar -

bij even min ze nuw symp to men aan we zig waren. Uit

de li te ra tuur blijkt ech ter dat voor al cong eni ta le her -

sen tu mo ren steeds ge paard gaan met uit ge spro ken ze -

nuw symp to men (Rai sa nen en Da vis, 1993; Go mez

Bu e no et al., 1977). De flexi bi li teit van de sche del -

struc tu ren van feti en ne o na ti speelt daar waar schijn -

lijk een rol in. Bij het hier be schre ven ge val heeft de

ope ning in de su tu ra squa mo sa waar schijn lijk erge

druk stij ging in de sche del hol te voor ko men waard oor

de af wij king en aan het ze nuw stel sel be perkt ble ven

tot een mil de in deu king van de link er her sen helft. Op

die ma nier zijn er geen kli nisch de tec teer ba re ze nuw -

symp to men ont staan. 
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