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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109:183-4)  

Ziektegeschiedenis
Een 32-jarige vrouw werd door de klinisch geneticus
naar de polikliniek Neurologie verwezen in verband
met analyse naar de oorzaak van de autistiforme
stoornis en macrocefalie bij 2 van haar dochters. Bij
de oudste dochter werd op de MRI van de hersenen
ter hoogte van de linkerachterhoorn een afwijking
gezien met multipele cysteuze laesies, die passen bij
weefselverlies, zonder specifieke diagnose. 
Patiënte zelf is ook macrocefaal, evenals haar vader
was. Zij stottert sinds de kleuterleeftijd maar maakte

verder een normale ontwikkeling door. Bij neuro-
logisch onderzoek werden geen afwijkingen gevonden.
Een aanvullende MRI van de hersenen liet een ver-
groting zien van de rechter cerebellaire hemisfeer
met tonsillaire ectopie op de saggitale T1-gewogen
opname (zie Figuur 1). Op de transversale T2-ge-
wogen opnamen waren lineaire tot cystische signaal-
afwijkingen zicht-baar (zie Figuur 2) zonder patholo-
gische aankleuring na toediening van gadolineum.

Kunt u met deze gegevens een diagnose
stellen?
De juiste diagnose vindt u op pagina 184. 
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Figuur 1. Figuur 2.
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Diagnose: Ziekte van Lhermitte-Duclos. 
De ziekte van Lhermitte-Duclos wordt ook dysplastisch cerebellair gangliocytoom genoemd. Dit is een zeldzame
benigne cerebellaire afwijking. Histologisch kenmerk vormen hypertofische ganglioncellen, die de plaats innemen
van de granulaire- en purkinjecellen van de cerebellaire schors. De laesie is vaak zeer vaatrijk, en er ontstaat uitge-
breide vacuolisatie van de cerebellaire witte stof en moleculaire laag.

1
MRI-onderzoek laat een pathognomonische

‘tijgerstreping’ van de cerebellaire foliae zien. Dit beeld correleert histopathologisch met de versmalling van de 
cerebellaire witte stof en verbreding van de granulaire laag en binnenste moleculaire laag (hypo-intens op T1- en
hyperintens op T2-gewogen opnamen), afstekend tegen de smalle buitenste moleculaire laag en leptomeningen 
(iso-intens op T1- en iso- tot hypo-intens op T2-gewogen opnamen).

2
De vacuolisatie draagt waarschijnlijk bij aan

dit karakteristieke streeppatroon.
1

De ziekte van Lhermitte-Duclos presenteert zich meestal in het derde of vierde decennium met cerebellaire symptomen
dan wel klachten die passen bij verhoogde intracraniële druk. 
Neurochirurgische resectie van de laesie is de aangewezen behandeling. Volledige resectie is niet altijd mogelijk,
waarbij recidieven kunnen optreden die soms leiden tot re-excisie.

1,3
Zolang de laesie asymptomatisch is, kan men

afwachtenen het beeld vervolgen door jaarlijks MRI-onderzoek, zoals ook bij de hier beschreven patiënte. 
De ziekte van Lhermitte-Duclos is geassocieerd met een autosomaal dominant overervend hamartoom-neoplasie-
syndroom, de ziekte van Cowden. De ziekte van Cowden ontstaat door een mutatie in het ‘phosphatase and tensine
homologue’ (PTEN)-gen, een tumorsuppressorgen. De aandoening kenmerkt zich door het voorkomen van benigne
hamartomen, met name in de huid en de darmen. Daarnaast is er een verhoogd risico op maligniteiten, met name
op borstkanker (life-timerisico 20-50%, bevolkingsrisico 10%), schildklierkanker en endometriumcarcinoom
(life-timerisico 5-10%, bevolkingsrisico 2-6%). Minder vaak komt  niercelcarcinoom voor. Macrocefalie is ook een
kenmerk van de ziekte van Cowden. Minder frequent komen autistiforme stoornissen en mentale retardatie voor. 
Het klinische beeld van de patiënte en haar dochters wordt dus verklaard door de ziekte van Cowden. Inmiddels is
bij hen een PTEN-mutatie aangetoond. Het is van groot belang dat er regelmatig screenend onderzoek wordt ver-
richt naar bovenstaande maligniteiten. Referentie 4 geeft hiervoor een advies. 
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