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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109;317-8)  

Ziektegeschiedenis
Een 56-jarige patiënte presenteerde zich met sinds 6
weken bestaande klachten van onduidelijk en moei-
zaam spreken. Daarnaast waren er klachten van
onhandigheid van de rechterarm en het rechterbeen,
en was sprake van vermoeidheid en recent 3,5 kg
gewichtsverlies. De voorgeschiedenis vermeldde een
resectie van een basaalcelcarcinoom op de neusrug
in 1990 en verwijdering van een fibroadenoom van
de linker mamma. De patiënte is nooit in de

(sub)tropen geweest. Bij neurologisch onderzoek
was zij gedesoriënteerd in de tijd en bestond een
motorische dysfasie. Verder was sprake van een latente
hemiparese en een tactiele extinctie rechts.
Een CT-scan van de hersenen toonde multipele,
supra- en infratentorieel gelegen, in grootte variërende
laesies. Deze waren grotendeels hypodens, met een
dunne aankleurende rand en een tweetal solide aan-
kleurende laesies. Een MRI-scan (zie Figuren 1 en 2)
bevestigde het beeld van deels langs de rand aankleu-
rende cysteuze laesies en solide partijen. De verschil-
lende cysten toonden op de T1-gewogen opnamen
wisselende signaalintensiteiten, variërend van hypo-
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Figuur 1. Transversale T2-gewogen opname toont multipele

cysteuze laesies met omgevend oedeem.

Figuur 2. Transversale T1-gewogen opname na toediening van

gadolinium toont een wisselende mate van randaankleuring van

de cysteuze laesies met een solide aankleuring van de pariëtale

laesie links.
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intens tot hyperintens. In de cysteuze partijen was
sprake van toegenomen diffusie.
Disseminatieonderzoek middels CT-scans van de
thorax en het abdomen toonde een kleine stervormige
laesie in de linkerbovenkwab met een tweetal kleine
mediastinale lymfeklieren.
Liquoronderzoek toonde weinig cellen, met 1 leuko-
cyt per μl (normaalwaarde <5 leukocyten per μl), geen
maligne cellen, een eiwitconcentratie van 0,58 g/l en
een glucoseconcentratie van 3,0 mmol/l.
Een bronchoscopie werd verricht met een brush van
de linkerbovenkwab, waarbij geen aanwijzingen voor

maligniteit noch voor TBC werden gevonden. Uit-
eindelijk werd een neuronavigatie geleid open biopt
genomen van de solide laesie links pariëtaal. Een
ommaya-reservoir werd geplaatst in de cyste links
centraal, met afname van heldergele vloeistof.
Postoperatief was de patiënte duidelijk verbeterd wat
betreft spraak en hemibeeld.

Kunt U met deze gegevens een diagnose
stellen?
De juiste diagnose vindt u onderaan de pagina.

Figuur 3. Hematoxyline-eosine (HE)-kleuring van hersen-

biopsiemateriaal.

Figuur 4. TTF-1-immuunhistochemische kleuring.

Diagnose: (mucineuze) intracerebrale metastasen van een adenocarcinoom van pulmonale origine. Bij deze op-
vallende presentatie met deels cysteuze en solide laesies, waarbij een deel van de cysteuze laesies randaankleuring
laat zien, moet gezien de multifocaliteit en de leeftijd in eerste instantie worden gedacht aan metastasen, alhoewel
dit zeker niet een klassiek beeld betreft. Differentiaal diagnostisch zijn bacteriële abcessen, gezien de ontbrekende 
restrictieve diffusie, niet waarschijnlijk. Laboratoriumonderzoek en liquoronderzoek geven geen aanwijzingen
voor worm- of parasitaire infecties. 
Histologisch onderzoek toont, in de achtergrond van necrose en enig pre-existent neurogliaweefsel, viabel tumor-
weefsel opgebouwd uit in epitheliaal verband gelegen atypische glandulaire structuren met een enigszins papillaire
rangschikking (zie Figuur 3). Bij immunohistochemisch onderzoek wordt een sterke nucleaire expressie van de
tumorcellen gevonden voor de transcriptiefactor TTF-1 (thyroid transcription factor-1; zie Figuur 4). TTF-1 is
zeer specifiek is voor tumoren van long- dan wel schildklierorigine. De specifieke immunohistochemische schild-
kliermarker thyreoglobuline is negatief, waardoor de voorkeur uitgaat naar een metastase van een adenocarcinoom
van primair pulmonale origine.
Cytologische puncties uit een tweetal kleine schildkliernoduli tonen het beeld van een multinodulair struma.
Aanvullend PET-onderzoek toont een licht verhoogd glucosemetabolisme in de kleine longlaesie en de 2 mediastinale
lymfeklieren, zonder aanwijzingen voor een primaire tumor elders. 


