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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2007;108:394-5)  

Ziektegeschiedenis
Een 59-jarige man werd opgenomen nadat in een
ander ziekenhuis op een MRI multipele ringvormige
contrastcapterende nodulaire letsels werden vastgesteld
in het cerebellum, de medulla oblongata en de pons
(zie Figuur 1 en 2). 
De uitgebreide voorgeschiedenis bevatte tabaks-
verslaving, hypercholesterolemie, arteriële hypertensie,
en nierinsufficiëntie door IgA-gemedieerde glome-
rulonefritis. Een klein intracanaliculair vestibulair
schwannoom werd vastgesteld in 2004 en er werd
besloten dit op te volgen. 
Acht jaar geleden werd een niertransplantatie 
verricht met een donornier. Sinds die tijd worden
immunosuppressiva toegediend, aanvankelijk alleen

methylprednisolon en tacrolimus (Prograft®), en
sinds 2003 ook mycofenolaat mofetil (CellCept®),
terwijl de corticosteroïden gestopt werden.
In de lente van 2007 ontstond een langzame achter-
uitgang van de algemene toestand, met vermagering,
ochtendbraken en een vaag gevoel van duizeligheid
en hoofdpijn.
Het neurologisch onderzoek toonde alleen een ge-
stoorde proef van Romberg en ataxie bij het lopen.
Er werd een MRI verricht, onder andere om het
gekende vestibulair schwannoom te evalueren, 
met het hier beschreven resultaat. Een lumbale
punctie toonde geen afwijkingen. Alle kweken en
serologisch onderzoek voor micro-organismen waren
normaal in bloed en cerebrospinaal vocht. Het 
perifeer cerebellair gelegen letsel werd verwijderd via
een beperkte craniotomie begeleid met neuro-
navigatie (pijl in Figuur 2). 

F. Van Calenbergh, E. Bijnens en D. Dierickx

N E U R O - I M A G I N G

Auteurs: dhr. prof. dr. F. Van Calenbergh, afdeling Neurochirurgie, dhr. dr. D. Dierickx, afdeling Hematologie, Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Leuven, en 

dhr. dr. E. Bijnens, afdeling Radiologie, Virga Jesse ziekenhuis, Hasselt, België.

Correspondentie graag richten aan dhr. prof. dr. F. Van Calenbergh, neurochirurg, afdeling Neurochirurgie, Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Herestraat 49, 

3000 Leuven, België, tel: +32 (0)16 34 42 90, e-mailadres: frank.vancalenbergh@uzleuven.be

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. 

Ontvangen 15 oktober 2007, geaccepteerd 29 oktober 2007.

Figuur 1. Figuur 2.



VOL. 108 NR. 8 - 2007TIJDSCHRIFT VOOR NEUROLOGIE EN NEUROCHIRURGIE 395

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

Diagnose: In de differentiaaldiagnose van multipele contrastcapterende afgeronde letsels in de hersenen bij een
patiënt met een immuniteitsstoornis moet gedacht worden aan opportunistische infecties (Toxoplasma, Nocardia,
Listeria monocytogene), tuberculose, pyogene abcessen, en tumoren. Het ontstaan van tumoren bij niertransplantatie-
patiënten werd reeds vastgesteld in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het gaat vooral om huidtumoren en lymfopro-
liferatieve aandoeningen. Het is nog niet duidelijk of de nieuwere immuunsuppresiva, als tacrolimus en mycofenolaat
mofetil, met een lager risico op het ontwikkelen van tumoren geassocieerd zijn dan cyclosporine. 
Vermoedelijk is het risico op lymfoproliferatieve aandoeningen eerder gerelateerd aan de totale dosis immuunsuppressie
dan aan een specifiek agens. Posttransplantatie lymfoproliferatieve aandoeningen (PTLD) worden volgens de WHO,
op basis van histopathologisch onderzoek,  onderverdeeld in vroegtijdige laesies, polymorfe PTLD en monomorfe
PTLD. Voor de eerste vormen volstaat als behandeling vaak het reduceren van de immuunsuppressieve therapie.
Monomorfe PTLD daarentegen is histopathologisch niet te onderscheiden van het klassieke lymfoom. In de meeste
gevallen is PTLD geassocieerd met een epstein-barrvirusinfectie, die leidt tot ongecontroleerde celproliferatie. De
meeste PTLD-gevallen zijn van het B-celtype (diffuus grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom, burkitt- of ‘Burkitt like
Non Hodgkin’ lymfoom, plasmacelmyeloom, ‘Hodgkin lymfoma-like PTLD’); T-cellymfomen zijn veel minder 
frequent.

Het biopt bij deze patiënt toonde een B-non-hodgkinlymfoom. Gezien PTLD een gevolg is van overdreven
immuunsuppressie werd in eerste instantie de dosis gereduceerd met stoppen van mycofenolaat mofetil en nastreven van
lagere tacrolimusspiegels. Om de donornier tegen rejectie te beschermen werden corticoïden, die tevens antitumorale
eigenschappen bevatten, aan de behandeling toegevoegd. 
Behandeling van primair centraal zenuwstelsel grootcellig B-non-hodgkinlymfoom bestaat uit hoge dosis methotrexaat-
gebaseerde chemotherapie, al dan niet gecombineerd met intrathecale injecties van methotrexaat en dexamethason.
Afhankelijk van de respons op chemotherapie zal eventueel ook radiotherapie gegeven worden.


