
5

Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 112  -  nr. 5  -  2011 247

Neuro-imaging

Referenties
1. Julien TP, Blazar P. Lipofibromatous hamartoma: a review article.  

Orthopaedic journal of Harvard 2009;11:87-90 

2. Sheela Devi CS, Suchitha S, Sunila R, Manjunath GV. Lipofibromatous 

hamartoma of median nerve. Indian J Pathol Microbiol 2010;53:177-8.

3. Cui Q, Chhabra AB, Leo BM, Pannunzio ME. Lipofibromatous hamartoma 

of a digital nerve. Am J Orthop 2008;37:146-8. 

4. Cavallaro MC, Tailor JA, Gorman JD, Haghighi P, Resnick D. Imaging  

findings in a patient with fibrolipomatous hamartoma of the median nerve. 

AJR 1993;161:837-8.

5. Paletta FX, Rybka FJ. Treatment of hamartomas of the median nerve.  

Ann Surg 1972; 176:217-22.

6. Patel ME, Silver JW, Lipton DE, Pearlman HS. Lipofibroma of the median 

nerve in the palm and digits of the hand. J Bone Joint Surg (Am) 1979;61:393-7.

7. Bains R, Kotwal A, Saeed W. Recurrent carpal tunnel syndrome in a child 

due to fibrolipomatous hamartoma of the median nerve successfully treated 

by limited excision and decompression. J Plast Reconstr Aesthet Surg 

2006;59:1394-7.

8. Matsubara M, Hirotaka T, Yuuji M, Shunichi S, Shigeharu U, Kato H. Carpal 

tunnel syndrome due to fibrolipomatous hamartoma of the median nerve in Klippel-

Trenaunay Syndrome. A case report. J. Bone Joint Surg Am 2009; 91:1223-7.

9. Sarawagi R, Anderson GA, Cherian RS, Fibrolipomatous hamartoma of 

the median nerve presenting with carpal tunnel syndrome. Neurology India 

2009 Vol 57;3.

10. Mason ML, In presentation of cases: Proceedings of the American  

Society for Surgery of the hand. J Bone Joint Surge (Am) 1953,35-A:273-4.

11. Marom EM, Helms CA: Fibrolipomatous hamartoma: pathognomic on 

MR imaging. Skeletal Radiol 1999,28:260-4.

D. Koppes, S.R. Suwijn, C.M. Haitink, E. Kurt

Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:247-8)

Ziektegeschiedenis
Een 21-jarige vrouw wordt door de algemeen chirurg 
verwezen in verband met een pijnlijke zwelling ter 
plaatse van de rechterpols. De patiënte vertelt sinds 
2 jaar klachten te hebben van drukpijn ter plaatse 
van de rechterpols in het gebied van de nervus me-
dianus, gepaard gaande met tintelingen en een doof 
gevoel in digitus 1 tot en met halverwege digitus 4. 
De patiënte heeft geen bijzonderheden in de voor- 
geschiedenis en gebruikt geen medicatie. Onderzoek 

van de onderarm laat een zwelling zien (zie Figuur 1) 
over een lengte van circa 7 cm. Druk op deze zwel-
ling veroorzaakt lokale pijn, lokaal met tintelingen 
in de vingers. Bij neurologisch onderzoek is er sprake  
van hypo-esthesie in de vingertoppen van digitus 
1 tot en met halverwege digitus 4. Tevens heeft de  
patiënte een Medical Research Council-schaal graad 
4 parese van de musculus opponens. Om te kunnen  
differentiëren wordt een MRI van de onderarm  
gemaakt (zie Figuur 2).

Kunt u met deze gegevens een diagnose stellen?

Figuur 1. Zichtbare zwelling in de rechteronderarm in het 

verloop van de nervus medianus.

Figuur 2. Axiaal T1-gewogen opname, net proximaal van 

de pols.
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Figuur 3. Schets van figuur 2 (R=radius, U=ulna, ED=musc. 

extensor digitorum, FDP=musc. flexor digitorum profundus, 

FDS=musc. flexor digitorum superficialis welke naar dorsaal 

is verplaatst door de verdikte medianus, FCR=flexor carpi 

radialis pees. De nervus medianus is gemarkeerd door de 

rode cirkel, de ster toont een hypo-intense fascikel binnen 

deze zenuw, het plusteken toont het hyperintense signaal 

passend bij vet).

Figuur 4. Intra-operatieve opname, het ligamentum carpi 

transversum is geopend, de zeer verdikte nervus medianus 

is duidelijk te zien.

Diagnose: Lipofibromateus hamartoom van de 
nervus medianus

Een lipofibromateus hamartoom (LFH) van de ner-
vus medianus is een zeer zeldzame benigne tumor  
welke bestaat uit uitgerijpte adipocyten binnenin  
perifere zenuwen.1 Dit type tumor is in 1953 voor 
het eerst beschreven door Mason.10 Momenteel zijn  
ongeveer 100 van deze casus beschreven wereldwijd.3  
Over het algemeen klagen patiënten over symptomen  
die gepaard gaan met zenuwbeklemming zoals  
pijn, parese(n) en paresthesieën. Patiënten hebben 
vaak al vanaf de kindertijd een pijnloze zwelling. De 
symptomen ontstaan als de tumor groeit, een oor-
zaak hiervoor is echter niet bekend.De diagnose is 
door middel van MRI vast te stellen, omdat een LFH  
karakteristieke MRI kenmerken heeft. De MRI toont 
een verdikte nervus medianus, waarbij op de axiale  
T1-gewogen opnamen hypo-intense fascikels te zien 
zijn. Deze fascikels zijn omgeven door gelijkmatig 
verdeeld fibro-adipeus vet dat een hyperintens signaal 
heeft (zie Figuur 3). Dit geeft een coaxkabelachtige 
verschijning in het axiale vlak en een spaghetti-achtige 
verschijning in het coronale vlak. Dit beeld wordt be-
schouwd als pathognostisch voor een LFH.11 Standaard 
biopteren van de laesie om de diagnose te bevestigen 
hoeft niet overwogen te worden, aangezien het een  
benigne aandoening is en een biopsie niet zonder risico 
is.2 Over de juiste behandeling van het LFH is veel  
discussie. Een conservatief beleid heeft de voorkeur, 
aangezien er geen maligne degeneraties beschreven zijn. 
Er zijn ernstige complicaties beschreven ten gevolge van 
een operatie en er zijn gevallen beschreven waarin de  
tumor spontaan verdwenen is zonder enige behande-
ling.4-6 In het geval van progressieve klachten kan een 
neurolyse van de nervus medianus uitgevoerd worden 
door het openen van het ligamentum carpi transver-
sum zoals bij een carpaletunnelsyndroom. Deze in-
greep heeft minimale risico’s met in de meeste geval-
len een goed resultaat.7-9 Ook in deze casus heeft deze 
ingreep (zie Figuur 4) geleid tot een zeer goed resultaat 
met een follow-up van 6 maanden.


