
Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 116  -  nr. 3  - september 2015167

Neuro-Imaging

Ziektegeschiedenis 
Een 49-jarige man met een blanco voorgeschiedenis 
presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp (SEH). Hij 
kreeg die dag plotseling een zweverig en opgejaagd ge-
voel in het hoofd, een zwaar gevoel in zijn linkerarm 
en -been met tintelingen vanuit de linkerschouder zich 
uitbreidende in de gehele linkerarm tot in alle vingers. 
Kort daarna ontstonden tintelingen vanuit de linker-
heup doortrekkend naar het gehele linkerbeen. Hierbij 
had hij het gevoel van trekkingen in de linkerhand. Na 
vier uur was hij geheel klachtenvrij. De patiënt gebruik-
te geen medicatie. Hij rookte niet. Er was geen sprake 
geweest van griep of andere infectie. De familieanam-
nese was negatief voor auto-immuunaandoeningen. 
Bij neurologisch onderzoek werd een heldere en georiën- 
teerde man gezien met normale bloeddruk, pols en tem-
peratuur. Behoudens een pathologische voetzoolreflex 
links waren er geen afwijkingen. Oriënterend bloed- 
onderzoek toonde geen afwijkingen. De klachten wer-
den geduid als een doorgemaakte eenvoudige partiële 
status epilepticus vanuit de rechterhemisfeer.
Er werd een blanco CT-hersenen verricht. Deze toonde 
diffuse zwelling van de gehele rechterhemisfeer met ver-
dringing van de zijventrikel en verstrijking van gyrus- 
en sulcuspatroon (zie Figuur 1). Een MRI-hersenen de-
zelfde dag toonde op T1-gewogen opnamen eveneens 
de diffuse zwelling van de rechterhemisfeer met mas-
sawerking, met op de T2-serie toegenomen signaal-
intensiteit temporaal, pariëtaal en occipitaal rechts. 
T1-opnamen na contrast toonde een klein gebied van 
aankleuring frontaal parafalcien rechts op de overgang 
naar het corpus callosum en gering enige diffuse aan-
kleuring van de witte stof rechts (zie Figuur 2a t/m e). 
Afwijkingen ten gevolge van een doorgemaakte status 
epilepticus (peri-ictaal oedeem) werden onwaarschijn-
lijk geacht als verklaring voor het radiologische beeld.  

EEG toonde geen epileptiforme activiteit. Liquor- 
diagnostiek werd tweemaal verricht en toonde een nor-
male druk, een normaal celgetal en totaal eiwit. Tevens 
waren cytologisch onderzoek en immunofenotypering 
van de liquor normaal. Een MRI-hersenen een maand 
later toonde een toename van het aankleurende gebied 
frontaal met betrokkenheid van het corpus callosum 
(zie Figuur 3).
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Figuur 1. CT-hersenen zonder contrast CT-cerebrum zon-

der contrast toont diffuse zwelling van de gehele rechterhemi-

sfeer met verdringing van de zijventrikel en lichte verstrijking van 

gyrus- en sulcuspatroon.
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Figuur 2. MRI-hersenen bij initiële presentatie. De T1-ge-

wogen opname voor contrasttoediening (a) toont diffuse zwel-

ling van de rechter hemisfeer met massawerking. De T2-gewo-

gen opname (b en c) toont toegenomen signaalintensiteit 

temporaal, pariëtaal en occipitaal rechts. De T1-gewogen op-

name na gadolinium toont een klein gebied van aankleuring 

rechts frontaal parafalcien op de overgang naar het corpus 

callosum (d) en temporo-occipitaal in de witte stof (e).

A. T1

C. T2

E. T1 na gadolinium

B. T2

D. T1 na gadolinium

Figuur 3. MRI-hersenen bij follow-up na één maand. 

T1-gewogen opname na gadolinium toont een toename van 

het aankleurende gebied frontaal rechts met betrokkenheid 

van het corpus callosum.

Wat is uw diagnose? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 169.
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Diagnose
De diagnose gliomatosis cerebri wordt gesteld op basis 
van de afwijkingen op MRI-scan en het hersenbiopt.
Gliomatosis cerebri is een zeldzame primaire cerebrale 
tumor. Volgens de classificatie neuroepitheliale tumo-
ren van de Wereldgezondheidsraad (‘World Health 
Organization’, WHO) is gliomatosis cerebri een aparte 
entiteit binnen de gliale tumoren.1 Er is sprake van dif-
fuus infiltrerend tumorweefsel, uitgaande van gliacellen 
in minstens drie aangedane hersenkwabben. Patiënten 
presenteren zich met klinisch focale sensomotorische 
uitvalsverschijnselen, insulten, aanwijzingen voor een 
verhoogde intracraniële druk en/of cognitieve verande-
ringen.2-4

Op CT-hersenen kunnen subtiele afwijkingen worden 
gezien zoals discrete asymmetrie van de laterale ventri-
kels, hypodense gebieden of diffuus cerebraal oedeem. 
Op MRI-hersenen zijn de afwijkingen op T1-gewogen 
opnamen hypo-intens en op de T2-gewogen opnamen 
hyperintens. Er kan sprake zijn van een verdikking van 
het corpus callosum.3

Er zijn minimaal drie hersenkwabben aangedaan. De 
lokalisatie van de afwijkingen kan verschillen. In 72% 
van de gevallen zijn er bilaterale afwijkingen, bij 49% 
is er tevens ingroei in het corpus callosum en bij 32% 
in de hersenstam.4

Radiologisch zijn twee subtypen te onderscheiden. Bij 
type 1 is er geen tumormassa aanwijsbaar, terwijl er bij 
type 2 sprake is van een tumormassa met diffuse infil-
tratie.
Gliomatosis cerebri wordt meestal geclassificeerd als 
een WHO graad III-glioom, waarbij radiologische 
kenmerken worden gecombineerd met histologische 
kenmerken. De histologische typering en gradering 
van gliomatosis cerebri door de patholoog is echter zeer 
variabel. Hoewel gliomatosis cerebri meestal bestaat uit 
astrocytaire cellen, kan er ook een oligodendrogliaal 
fenotype zijn en in een minderheid van de gevallen past 
het histologisch beeld bij een glioblastoma multiforme, 
de tumor wordt dan geclassificeerd als WHO graad IV.3

De behandeling van gliomatosis cerebri is palliatief van 
opzet en gericht op remming van tumorprogressie en 
levensverlenging met behoud van kwaliteit van leven. 
De prognose van gliomatosis cerebri is over het alge-
meen somber, maar met een brede spreiding. 
Gezien het diffuse infiltrerende karakter van de tumor is 
chirurgische behandeling meestal niet geïndiceerd. Pal-
liatieve chemotherapie en radiotherapie behoren tot de 
therapeutische mogelijkheden, er is echter geen geran-
domiseerde studie gedaan naar de beste behandeling. 

Vaak wordt voor primaire chemotherapeutische behan-
deling gekozen. Glas et al. onderzocht in een fase II- 
studie de effectiviteit van een combinatie chemotherapie 
procarbazine en lomustine / CCNU bij 35 onbehan-
delde patiënten met gliomatosis cerebri.6 Het percen-
tage patiënten zonder ziekteprogressie op 8 maanden 
betrof 50,3%. De mediane progressievrije overleving 
was 14 maanden (95%CI 6,4-21,6 maanden) en de 
mediane algehele overleving was 30 maanden (95%CI 
14,0-45,9 maanden). 
Prognostische factoren, zoals een jongere leeftijd en een 
Karnofsky performance score boven de 60, zijn geasso-
cieerd met een langere overleving. Daarnaast blijkt de 
aanwezigheid van 1p19Q-codeletie een prognostisch 
gunstige factor.3 De aanwezigheid van hooggradige 
kenmerken bij pathologie is prognostisch ongunstig.2,4 

Beloop 
Patiënt werd met de werkdiagnose lokalisatiegebonden 
epilepsie - zich uitend in eenvoudige partiële aanvallen 
- bij gliomatosis cerebri behandeld met anti-epileptica 
(valproïnezuur), waarna zich geen aanvallen meer voor-
deden. Radiologisch was er sprake van het subtype 2, 
gezien er naast diffuse infiltratie frontaal een solide 
component zichtbaar was. Er was geen sprake van ver-
dikking van het corpus callosum. Patiënt werd over-
geplaatst naar het academisch ziekenhuis voor verdere 
diagnostiek en behandeling. Bij hersenbiopsie werd her-
senweefsel gezien dat diffuus geïnfiltreerd werd door een 
wisselend celrijke astrogliale tumor, plaatselijk passend 
bij glioblastoma multiforme. Hij onderging chemo- 
radiotherapie gevolgd door drie postradiatiekuren met 
temozolomide chemotherapie, waarop een controle 
MRI-scan tumorprogressie liet zien. Behoudens ver-
moeidheid had hij zelf geen klachten en een Karnofsky 
performance score van 90-100. Hij onderging vervol-
gens twee lijnen experimentele behandeling met enkele 
maanden stabilisatie tot gevolg. Hierna werd opnieuw 
progressie vastgesteld met inmiddels een slechte condi-
tie, waarop patiënt met palliatieve zorg aan de huisarts 
overgedragen werd.

Conclusie
Lokalisatiegebonden epilepsie ten gevolge van glioma-
tosis cerebri met lokale ontaarding tot glioblastoma 
multiforme.
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