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ABSTRACT
Introduction. Meningiomas represent the most frequent primitive intra-cranial tumors, after gliomas.
Results. Between February 1992 and February 2006, a number of 144 patients (p), with cranial meningiomas, were hospitalized within the
Neurology Clinic of Timisoara. These meningiomas had appeared with more frequency after the age of 50 years [107 p. (74,31%)], with a
clear predominance in women [102 p. (70,83%)]. 136 p. (94,44%) presented a unique tumor, with the following main forms of meningiomas:
a. in the mass: 126 p. (87,5%);
b. in the plaque: 18 p. (12,50%).
According to the topography of the implantation base, the following types of meningiomas have been identified:convexity meningiomas:
44 p. (30,56%); para-sagittal  meningiomas: 31 p. (21,53%); sfenoid wing meningiomas: 18 p. (12,50%); other types of meningiomas
were: olfactory groove meningiomas, falx meningiomas, posterior fossa meningiomas, foramen magnum meningiomas, opticsheath
meningiomas, intraventricular meningiomas.
The meningiomas vascularization was ensured by the external carotid artery, but also by the internal carotid artery or/and by the
vertebral arteries.
Conclusions. Meningiomas practically cover the whole intra-cranial neurological semiology, which depends mainly on the tumor
location (anatomical report of the implantation base) and on the meningioma size. Sometimes, meningiomas are asymptomatic and
are discovered by chance, during a CT or MRI examination.
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REZUMAT
Introducere. Meningioamele reprezintå, dupå glioame, cele mai frecvente tumori primitive intracraniene.
Rezultate. În intervalul februarie 1992-februarie 2006, au fost interna¡i în Clinica de Neurologie Timi¿oara un numår de 144 de pacien¡i
(p.) cu meningioame intracraniene. Acestea au apårut mai frecvent dupå vârsta de 50 de ani [107 p. (74,31%)], existând o netå
predominen¡å femininå [102 p. (70,83%)]. La 136 p. (94,44%) s-a identificat o tumorå unicå, existând urmatoarele forme de meningioame:
a. tumorå rotundå în maså: 126 p. (87,5%)
b. formå platå în placå 18 p. (12,50%)
În func¡ie de topografia bazei de implantare, au fost identificate urmåtoarele tipuri de meningioame: de convexitate: 44 p. (30,50%),
parasagitale 31 p. (21,53%), ale regiunii osului sfenoidal 18 p. (12,50%), restul fiind meningioame de ¿an¡ olfactiv, de falx, de foså
cerebralå posterioarå, de gaurå mare (occipitalå), de canal optic sau meningioame intraventriculare. Vasculariza¡ia meningioamelor
a fost asiguratå de artera carotidå externå, artera carotidå internå sau/¿i artera vertebralå.
Concluzii. Meningioamele acoperå, practic, întreaga semiologie neurologicå intracranianå, aceasta depinzând, îndeosebi, de sediul
tumorii (raport anatomic al bazei de implantare) ¿i de talia acesteia. Uneori, meningioamele sunt asimptomatice, fiind descoperite,
întâmplåtor, la examinårile CT sau RMN.
Cuvinte cheie: Meningiom; meningiom de coaså a creierului; meningiom de aripå micå sfenoidalå; meningiom de convexitate

INTRODUCERE

Meningioamele intracraniene sunt tumori intracra-
niene primitive (20% din total), în general benigne ¿i
unice.

Ele se dezvoltå din celulele meningoteliale ale
arahnoidei. Majoritatea sunt diagnosticate la adultul
de vârstå medie (75% dintre pacien¡i au peste 50
ani), existând o netå predominen¡å femininå în perioa-
da de activitate genitalå (70% dintre cazuri sunt
femei) (1, 2, 3).

Meningioamele sunt mult timp asimptomatice, din
cauza cre¿terii lor lente. Clinic, ele pot prezenta, întrea-
ga semiologie neurologicå intracranianå, în func¡ie
de sediul ¿i de talia tumorii (4).

Obiectivul principal al acestui studiu a constat în
stabilirea corela¡iilor anatomo-clinice (clinico-imagis-
tice) ale meningioamelor intracraniene.

MATERIAL ªI METODÅ

Materialul clinic studiat a constat din 144 de pa-
cien¡i cu meningioame intracraniene, interna¡i în Clinica
de Neurologie din Timi¿oara, în intervalul februarie
1992–februarie 2006. A existat o netå predominen¡å
femininå: F-102 p. (70,83%), B-42 p. (29,17%).

Reparti¡ia pacien¡ilor pe grupe de vârstå este reda-
tå în tabelul 1. Examinarea computer tomograficå (CT)
– ini¡ial nativ, apoi cu injectare de substan¡å de contrast,
s-a efectuat la to¡i cei 144 p., utilizând un aparat CT
Aura Philips Spiral.

Tabelul 1
Reparti¡ia pe grupe de vârstå a meningioamelor

Grupa
de vârstå

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

Nr.
pacien¡i

2 11 24 58 44 5

% 1,38 7,64 16,67 40,28 30,56 3,47
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Rezonan¡a magneticå nuclearå (RMN) a fost efec-
tuatå la 42 p., utilizând un aparat RMN Signa Hori-
zont Lx 1.OT.
• protocolul IMR a cuprins o baterie de secven¡e (sec-

ven¡e T1 ± gadolinium, secven¡e T2);
• RMN – angiografia arterialå s-a efectuat la 42 p.,

iar RMN venoaså la 20 p.
Examinarea angiograficå (DSA) s-a efectuat la 38

p,. utilizând un aparat Angiograf Coroscop Siemens,
cu care s-a realizat angiografia digitalizatå pe cale
arterialå cu injectare selectivå de substan¡å de contrast
în ACE, ACI ¿i în sistemul vertebro-bazilar.

REZULTATE

La 136 p. (94,44%) s-a identificat o tumorå unicå,
în restul cazurilor existând tumori multiple. Talia
meningioamelor a variat de la 3 mm în diametru
pentru meningiomul dezvoltat în vecinåtatea nervului
optic (în consecin¡å, diagnosticat clinic precoce) ¿i
10 cm pentru un meningiom de convexitate (propriu-
ziså) frontalå, care a evoluat mult timp asimptomatic.

S-au identificat urmåtoarele forme principale:
a. meningioame de formå rotundå în maså: 126 p.

(87,51%).
Tumora a fost, în general, rotunjitå, rareori polilo-
batå, bine delimitatå în raport cu structurile de veci-
nåtate, care i-au determinat forma.
Cu excep¡ia meningiomului intraventricular, baza
lor de implantare a fost situatå la nivelul durei
mater, fiind, în general, relativ circularå, cu un dia-
metru mai mic decât cel al tumorii ¿i înglobând,
succesiv, structurile de vecinåtate [nervi craneni,
sinusuri durale, artere de la baza craniului (artera
carotidå internå etc.)] (5).

b. meningioame de formå platå în placå: 18 p.
(12,5%) (figura 1)

Au fost mult mai rare, determinând o reac¡ie
osoaså de vecinåtate exuberantå, putând genera
pseudoosteoame.
În func¡ie de topografia bazei de implantare, au

fost identificate urmåtoarele tipuri de meningioame:
(figura 2):
a. meningioame de convexitate: 44 p. (30,56%) (figu-

ra 3)
b. meningioame parasagitale: 31 p. (21,53%) (figu-

ra 4)
c. meningioame ale regiunii osului sfenoidal/ale aripii

mici sfenoidale, supraselare, infratemporale: 18 p.
(12,5%).

d. meningioame de ¿an¡ olfactiv: 14 p. (9,72%).
e. meningioame de falx cerebri: 13 p. (9,03%).
f. meningioame de foså cranianå posterioarå: 13 p.

(9,03%) (figura 5).
g. meningioame ale gåurii mari (occipitale): 1 p.

(0,69%).
h. meningioame intraventriculare: 1 p. (0,69%) (figu-

ra 6)
i. meningioame ale orbitei ¿i ale canalului optic: 1

p. (0,69%) (figura 7, figura 8).
j. meningioame multiple: 8 p. (5,56%) (6, 7, 8, 9).

Figura 1
Meningiom în placå sfenoidal (AngioRMN cu SDC).

(Meningiom în placå, de 5/4, 2/4 cm, dezvoltat la nivelul
corpului sfenoidal, pe clivus, sinusul cavernos stâng,

supraselar, ce înglobeazå artera carotidå internå stângå în
por¡iunea cavernoaså, amprenteazå artera bazilarå,

deplaseazå chiasma opticå. Dilatare anevrismalå de 4 mm,
sesilå a ACI intracavernoase stângi. Fårå alte modificåri

cranio-cerebrale.)

Alte meningioame
37 p. (25,65%)

Meningioame
de ¿ant olfactiv
14 p. (9,72%)

Menigioame regiune
os sfenoidal
18 p. (14,5%)

Meningioame
parasagitale

31 p. (21,53%)

Meningioame
de convexitate
44 p. (30,56%)

Figura 2
Tipuri de meningioame (în func¡ie de topografia bazei de

implantare) (în ordinea descrescåtoare a frecven¡ei)

Figura 3
Meningiom de convexitate – tip meningoendotelial

(examen histopatologic) [(Tipul de meningiom meningo-
endotelial este format din celule fusiforme ce reproduc

structura meningelui)]
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Vasculariza¡ia meningioamelor intracraniene a fost
caracterizatå prin dublul såu aport:
1. pediculul de inser¡ie, situat  la nivelul bazei de

implantare, depinzând de:
a. arterå meningee mijlocie sau artera meningee

micå, ramuri ale arterei maxilare interne, ramuri
ale arterei carotide externe.

b. artere etmoidalå anterioarå ¿i posterioarå, ramuri
ale arterei oftalmice, ramuri ale arterei carotide
interne.

c. artere meningeale posterioare, provenind din
sistemul arterial vertebro-bazilar.

2. pediculii capsulei: provin din arterele corticale,
asigurând atât vasculariza¡ia tumorii, cât ¿i a paren-
chimului cerebral învecinat (2, 4, 7).

DIAGNOSTICUL CLINIC
AL MENINGIOAMELOR INTRACRANIENE

A. Durerea

1. cefalee difuzå/localizatå, rebelå la antalgicele uzua-
le (meningioamele de convexitate)

2. nevralgie trigeminalå simptomaticå (meningioa-
mele bazale)

3. HIC (triada simptomaticå evocatoare s-a observat
în cazul meningiomului intraventricular, a celui
de cort cerebelos) precum ¿i în stadiile tardive de
evolu¡ie a meningioamelor parasagitale de 1/3 an-
terioarå) (2)

B. Semiologie de tip parenchimatos encefalic

1. crize epileptice
a. focalizate simple (motorii senzitive, afazice) (la

meningioamele de convexitate, la cele parasa-
gitale, la cele de coaså a creierului);

b. crize epileptice focalizate complexe (temporale)
(la meningioamele 1/3 medii sau externe ale
aripii mici a sfenoidului, din cauzå compresiunii
pe lobul temporal).

Figura 4
Meningiom parasagital (CT cerebral+SDC) (Imagine

hiperdenså, cu dimensiuni de 7/5 cm, localizatå
parasagital, bilateral, la nivelul lobului frontal.

Îngro¿area tablei interne a osului frontal)

Figura 5
Meningiom de foså

cranianå posterioarå
(unghi pontocerebe-

los drept) (AngioRMN
+ SDC)

Figura 6
Meningiom intraven-

tricular (CT + SDC)

Figura 7
Meningiom de canal optic (Imagine hiperdenså cu

diametrul de 1,5 cm localizatå intraconal la nivelul vârfului
orbitei stângi ¿i a canalului optic. Mu¿chiul drept intern ¿i

inferior îngro¿a¡i posterior)

Figura 8
Status post exerezå totalå de meningiom de canal optic.

(RMN (T1 axial, sagital, coronar: nativ + SDC, T2,
PD axial). Craniectomie frontalå stângå. Cavitate

sechelarå postoperatorie frontalå stângå cu gliozå
în jur ¿i u¿or efect contractil pe cornul frontal stâng.

Aspect cerebral normal. Nervi optici de aspect ¿i
dimensiuni normale)
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2. deficit neurologic focalizat, cu instalare ¿i evolu¡ie
lente
• în func¡ie de topografia tumorii (îndeosebi

meningioame de convexitate) au fost relizate
mai multe forme clinice:
a. deficit motor:

– hemiparezå (în general, inegal distribuitå,
în cazul meningioamelor de convexitate
sau a meningioamelor parasagitale)

– parezå spasticå (prin afectarea celor doi
lobuli paracentrali) în cazul meningioa-
melor coasei creierului – falx cerebri

– deficitul motor a fost eviden¡iat ¿i în cazul
meningioamelor de unghi pontocere-
belos, a meningioamelor de cervus ¿i a
celui de gaurå occipitalå (tetraparezå)

b. hemihipoestezie (în general, inegal distribui-
tå, în cazul hemangioamelor de convexitate,
a meningioamelor parasagitale sau a unor
meningioame ale fosei posterioare);

c. Sdr. Gertsmann, sdr. Anton Babinsky afa-
zic (meningioame de convexitate);

d. hemianopsie homonimå controlateralå (în
cazul meningioamelor parasagitale de 1/3
superioarå);

e. sindrom cerebelos (în cazul meningioa-
melor de fa¡å posterioarå a stâncii osului tem-
poral – sindrom de unghi pontocerebelos/a
meningioamelor de cort cerebelos cu evolu-
¡ie subtentorialå) ¿i a meningiomului de
gaurå occipitalå (2, 6).

C. Semne clinice datorate afectårii nervilor cranieni

• au fost decelate în cazul meningioamelor de bazå
de craniu, a cåror implantare a interesat unul sau
mai mul¡i nervi cranieni:
a. anosmie precoce, iar în stadiile tardive sindrom

prefrontal (au dezvoltat meningioamele de ¿an¡
olfactiv sau pår¡ile centrale de etaj anterior de
endobazå – planum sfenoidal);

b. sdr. prefrontal ± ataxie frontalå + incontinen¡å
urinarå (au dezvoltat meningioamele de 1/3
anterioarå (fronto-coronarå) parasagitale;

c. scåderea unilateralå a acuitå¡ii vizuale, pânå la
cecitate perifericå unilateralå cu atrofie opticå
primitivå (au apårut în meningioame ale clinoi-
delor anterioare ¿i în meningiomul de canal
optic);

d. sdr. Foster Kennedy: a apårut în stadiile tardive
de evolu¡ie a meningioamelor de apofize clinoi-
de anterioare;

e. sdr. optochiasmatic, manifestat prin atrofie opti-
cå primarå, cu hemianopsie heteronimå bitem-
poralå, a fost eviden¡iat în meningioamele

supraselare (fie prechiasmatice, cu punct de
inser¡ie jugum sphenoidalis, fie subchiasmatice,
cu punct de inser¡ie tuberculum sellae), precum
¿i în meningioamele de 1/3 internå de aripå
micå a sfenoidului;

f. tulburåri endocrine (cre¿terea în greutate, dia-
bet insipid, amenoree secundarå), consecutive
compresiunii hipotalamusului ¿i a tijei hipofi-
zare (au apårut în meningioamele supraselare);

g. sindrom de sinus cavernos (afectarea oculomo-
torilor ¿i V1) sau de fantå sfenoidalå, a fost
eviden¡iat în meningioamele clinoidei ante-
rioare, ale 1/3 interne ale aripii mici sfenoidale
sau ale durei sinusului cavernos;

h. sindrom de vârf de stâncå temporalå (Grade-
nigo) în meningioamele infratemporale, dezvol-
tate în fosa cranianå medie;

i. surditate de percep¡ie unilateralå progresivå
(precoce) ¿i sindrom de unghi pontocerebelos
complet (tardiv) în meningioamele de unghi
pontocerebelos (fa¡a endocranianå posterioarå
a stâncii osului temporal).

j. sindrom de gaurå ruptå posterioarå – eviden¡iat
în meningioamele dezvoltate din por¡iunea infe-
rioarå a unghiului pontocerebelos);

k. afectare progresivå bilateralå, în general asime-
tricå, a majoritå¡ii nervilor cranieni + tetraparezå
+ semne senzitive au apårut în meningioamele
de clivus;

l. semne de foså posterioarå + måduvå cervicalå
înaltå au fost eviden¡iate în meningiomul de
gaurå occipitalå (2, 6, 9).

D. Semne clinice datorate reac¡iei osoase de vecinåtate

a. tumefac¡ia osoaså a calotei, în general indolorå, a
fost eviden¡iatå în cazul unor meningioame de con-
vexitate.

b. exoftalmia unilateralå a fost observatå în cazul
meningioamelor în placå ale 1/3 interne ale aripii
mici sfenoidale (exoftalmia apårând prin stazå
venoaså, invadare orbitarå ¿i hiperostozå), în tumo-
rile localizate la nivelul 1/3 medii sau externe
(pterion) ale aripii mici sfenoidale, uneori cu
dezvoltarea unui osteom voluminos al pterionului,
cu dezvoltarea unui meningiom în placå.
Meningioamele din regiunea supraselarå au înglo-

bat frecvent arterele de la baza creierului (ACI în
por¡iunea cavernoaså, ACA) determinând dificultå¡i
în extirparea meningiomului (2, 4, 7).

DIAGNOSTICUL PARACLINIC
AL MENINGIOAMELOR INTRACRANIENE

S-a bazat pe CT (nativ + SDC), RMN, angiografie.
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CT (nativ)

• localizarea tumorii a fost extraparenchimatoaså,
în general bine delimitatå;

• a indicat o tumorå în maså (de formå rotundå) sau
en plaque (de formå platå) fie izodenså, fie discret
hiperdenså (frecvent), omogenå;

• frecvent s-au identificat calcificåri punctiforme
sau masive intratumorale;

• s-au identificat cu ajutorul ferestrei osoase anomalii
osoase de la nivelul bazei de implantare (prezen¡a
de hiperostozå adiacentå sau de eroziuni osoase);

• edemul peritumoral a fost obiectivat printr-o hipo-
densitate perilezionalå mai mult sau mai pu¡in im-
portantå;

• în douå cazuri s-au eviden¡iat meningioame care
au prezentat o degenerescen¡å gråsoaså cu aspect
nativ hipodens;

• au apårut dificultå¡i la eviden¡ierea tumorilor izo-
dense cu localizare corticalå (meningioame de con-
vexitate);

• semne indirecte (comune PEIC): efect de maså
asupra liniei mediene, asupra sistemului ventricular
sau/¿i asupra cisternelor de la nivelul bazei creie-
rului (4, 5, 6).

CT (cu substan¡å de contrast)

• injectarea substan¡ei de contrast a determinat o
hiperdensitate tumoralå net crescutå (în general,
impregnarea cu SDC fiind omogenå, în câteva ca-
zuri eviden¡iindu-se meningioame cu centru necro-
tic, care au preluat neuniform SDC sau în cocardå);

• injectarea SDC permite eviden¡ierea mai clarå a
bazei largi de implantare a tumorii, precum ¿i di-
feren¡ierea mai netå a tumorii de edemul peritu-
moral (4, 5, 6).

Examinarea RMN a meningioamelor

a. în secven¡a T1 fårå gadolinium
• majoritatea meningioamelor au prezentat sem-

nal izointens cu cortexul cerebral;
• au existat dificultå¡i în identificarea meningioa-

melor mici, cu efect de maså absent sau discret,
la care interfa¡a dintre parenchimul cerebral ¿i
tumorå s-a obiectivat printr-o linie sub¡ire hi-
pointenså, mai mult sau mai pu¡in regulatå;

• meningioamele cu degenerescen¡å gråsoaså au
prezentat aspect hiperintens (2 cazuri);

• calcificårile au fost identificate cu dificultate;
• efectul de maså a fost similar celui ob¡inut pen-

tru tumora respectivå la CT.
b. în secven¡a T2

• meningioamele au prezentat semnal izointens
în raport cu substan¡a cenu¿ie;

• calcificårile au fost hipointense;
• edemul perilezional a fost obiectivat printr-un

hipersemnal heterogen mai mult sau mai pu¡in
întins.

c. în secven¡a T1 cu gadolinium
• s-a constatat o intensificare (datorat SDC), care

frecvent a fost neomogenå, întrucât T1 + gado-
linium permit evden¡ierea mai clarå decât CT
cu SDC a zonelor de necrozå, a microchistu-
rilor, a vaselor intratumorale ¿i a zonelor ana-
plazice;

• s-a eviden¡iat mult mai bine ca la examenul Ct,
baza de implantare largå a meningiomului ¿i
prelungirea tumoralå în placa frecvent asociatå
(semnul cozii);

• angio RMN a eviden¡iat modificåri ale arterelor
adiacente (dislocåri, compresii, infiltråri sau
încarceråri) sau/¿i vase intratumorale;

• angio RMN venos a demonstrat invazia sinu-
surilor venoase adiacente (4, 5, 6).

Examenul angiografic

• s-a eviden¡at pediculul de inser¡ie, provenind de
la arterele meningee (frecvent, acesta a fost unic,
corespunzând unei artere normale hipertrofiate
¿i sinuoase);

• au putut fi eviden¡iate artere care sunt, de regulå,
invizibile, la pacien¡ii sånåto¿i (artera Bernasconi
¿i Cassinari pentru cortul cerebelului, arterele
meningohipofizare pentru meningioamele juxta-
selare, arterele etmoidale pentru meningioamele
etajului anterior, artera coasei creierului etc.);

• au fost decela¡i pediculii capsulei, ce proveneau
din vasculariza¡ia parenchimatoaså de vecinå-
tate;

• s-a observat un blush omogen precoce, care
persistå în timpii tardivi, fiind format dintr-o com-
ponentå perifericå, provenind din pediculul cap-
sulei ¿i o componentå centralå din pediculul de
inser¡ie;

• s-a eviden¡iat efectul de maså ¡inând cont de talia
tumorii ¿i de topografia acesteia în func¡ie de depla-
sarea vaselor normale (2).

CONCLUZII

1. Meningioamele intracraniene sunt tumori primi-
tive, în general benigne ¿i unice, care afecteazå,
în special, femeile în perioada de activitate geni-
talå.

2. Meningioame de convexitate, parasagitale ¿i de
aripå micå sfenoidalå reprezintå cca 2/3 din tota-
lul meningioamelor intracraniene.
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