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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2010;111:222-3

Ziektegeschiedenis
Een 29-jarige vrouw, elders gediagnosticeerd met 
tubereuze sclerosis complex, werd door de on-
coloog verwezen naar de polikliniek Neurologie 
voor behandeling van haar epileptische aanval-
len. Over haar voorgeschiedenis en familieanam-
nese zijn weinig gegevens beschikbaar, omdat zij 
geen contact meer heeft met haar ouders. Op de 
kinderleeftijd heeft ze fysiotherapie en logopedie 
gehad. Zij heeft een VMBO- en MBO-diploma. 
Op 14-jarige leeftijd kreeg zij een eerste tonisch-
clonische aanval. Op dat moment werd de klini-
sche diagnose ‘tubereuze sclerosis complex’ gesteld. 
Sinds het debuut heeft zij, met wisselende frequen-
tie, elementaire en secundair gegeneraliseerde to-
nisch-clonische aanvallen. Vanaf haar achttiende 

levensjaar ontwikkelde zij een progressieve parese 
van de rechterlichaamshelft. Bij neurologisch on-
derzoek waren de cognitieve functies globaal in-
tact. Er werd een piramidale parese van de rechter-
arm en het rechterbeen gevonden. Figuur 1 toont 
de CT-scan van de hersenen uit 2009; Figuur 2  
laat de MRI-scan van de hersenen uit 2009 zien. De 
geconsulteerde internist, dermatoloog en oogarts 
vonden geen afwijkingen die de diagnose ‘tubereu-
ze sclerosis complex ondersteunen. Bovendien werd 
geen mutatie in het TSC1- of TSC2-gen gevonden.

Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen? 
Bent u het eens met de diagnose ‘tubereuze sclerosis 
complex’?

De juiste diagnose vindt u op pagina 223.

Figuur 2. MRI-scans van de hersenen (axiale T2-gewogen FLAIR-opnamen), 

met uitgebreide bilaterale witte-stofafwijkingen. De cortex en U-vezels zijn ge-

spaard, met A. een cyste links frontaal en B. in het centrum semiovale links.
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Figuur 1. CT-scan van de hersenen met diffu-

se hypodensiteiten in de witte stof en calcifica-

ties in de nucleus caudatus en thalamus rechts.
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Diagnose: 
‘leukoencephalopathy with cerebral calcifications and cysts’ (LCC).

Een definitieve klinische diagnose ‘tubereuze sclerosis complex’ (TSC) wordt gesteld op basis van 2 major of 1 major 
en 2 minor criteria.1 Omdat klinische verschijnselen bij TSC een leeftijdsgebonden expressie hebben, kunnen ver-
schijnselen op jonge leeftijd nog ontbreken. In dat geval kan mutatieanalyse aanvullende waarde hebben. Bij een kli-
nisch definitieve diagnose is de mutatiedetectiekans >90%. De hier beschreven patiënt voldeed niet aan de klinische 
criteria voor TSC, en DNA-diagnostiek toonde geen mutatie, waarmee de diagnose TSC verworpen werd. 

LCC is een zeldzame autosomaal recessieve aandoening waarbij klinische symptomen zich meestal presenteren tussen 
de zuigelingenleeftijd en de adolescentie. Sinds de eerste beschrijving van Labrune in 1996, zijn er in de literatuur 
enkele tientallen patiënten met LCC beschreven.2-4 De symptomen bij presentatie kunnen variëren van een ontwik-
kelingsachterstand, epileptische aanvallen, focale neurologische uitval tot tekenen van intracraniële drukverhoging. 
Het beloop van de ziekte is bijna altijd progressief, met vaak achteruitgang van cognitieve functies, piramidale en 
extrapiramidale verschijnselen of ataxie. Recentelijk zijn enkele patiënten beschreven met een debuut van de klachten 
op de volwassen leeftijd. De prognose is zeer variabel, maar zelfs bij debuut in de neonatale periode is een overleving 
van langer dan 2 decennia beschreven.5

Een MRI van de hersenen toont bij patiënten met LCC uitgebreide signaalverhoging van de witte stof op de T2-ge-
wogen opname. Cysten kunnen zowel in het supratentoriële parenchym als in het cerebellum of de hersenstam gezien 
worden. Calcificaties komen verspreid voor met een voorkeurslokalisatie in de basale kernen.
Er zijn aanwijzingen voor een overlap tussen LCC en het coats-plus-syndroom.5 Het coats-plus-syndroom is een 
aandoening die gekarakteriseerd wordt door de combinatie van bilaterale telangiectasia van de retina, intra-uteriene 
groeiachterstand, dun haar, bleke huid, dystrofische nagels, osteopenie en neurologische verschijnselen zoals epilepsie, 
focale neurologische verschijnselen en cognitieve achteruitgang. Bij patiënten met een coats-plus-syndroom toont de 
MRI leuko-encefalopathie, calcificaties en soms ook cysten, zodat het radiologische en klinische beeld niet te onder-
scheiden is van LCC.
De pathogenese van LCC is waarschijnlijk een obliteratieve microangiopathie. Pathologisch onderzoek toonde geen 
aanwijzingen voor een inflammatoire of tumorale angiopathie, maar lijkt te passen bij een dysplastisch angiomateus-
achtig proces.2 Het genetisch defect van LCC is niet bekend. Hoewel het radiologisch beeld van LCC meestal vrij 
karakteristiek is, kan bij een atypische presentatie de differentiaaldiagnose syndroom van Aicardi-Goutières, ziekte 
van Fahr, leuko-encefalopathie met cysten zonder megalencefalie, ziekte van Alexander, cerebrale autosomale reces-
sieve arteriopathie met subcorticale infarcten en leuko-encefalopathie (CADASIL) of congenitale infecties, met name 
cytomegalovirusinfectie, overwogen worden. De behandeling bestaat uit symptoombestrijding zoals anti-epileptica of 
drainage van cysten in het geval van intracraniële drukverhoging. 
Dr. Y. Crow, afdeling Medische Genetica, St. Mary’s Hospital te Manchester, verricht koppelingsonderzoek bij patiën-
ten met LCC. Hij is zeer geïnteresseerd om geïnformeerd te worden over nieuwe patiënten (yanickcrow@mac.com). 
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