
Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 114  -  nr. 2  -  juni 201388

J.J.H.F.M. Kox, J.M.J.A.A. Straetmans, M.H.M.E. Anten, A.A. Postma

Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:88-89)

Ziektegeschiedenis
Een 60-jarige patiënt presenteert zich met sinds enkele 
dagen bestaande klachten van dubbelzien. Daarnaast heeft 
de patiënt last van hoofdpijn. Er zijn geen andere klachten 
zoals aangezichtspijn, tintelingen of krachtsverlies. De 
recente voorgeschiedenis vermeld een cT2N0 adenocarci-
noom, uitgaande van de ductus parotideus, in de opper-
vlakkige en diepe kwab van de glandula parotis rechts. 
Deze is behandeld door middel van totale parotidectomie 
en jugulodigastrische exploratie rechts met reconstructie 
van de nervus facialis. Vanwege histologische irradicaliteit 
onderging de patiënt aanvullende behandeling met radio-
therapie. Bij neurologisch onderzoek blijkt er volledige 
uitval te zijn van de spieren geïnnerveerd door de perifere 
nervus facialis (status na eerder behandeld parotiscarci-
noom) en de nervus abducens rechts, met partiële uitval van 
de nervus oculomotorius rechts: een nagenoeg volledige 
ptosis en een lichte beperking van de opwaartse en neer-
waartse oogbewegingen. De functie van de nervus troch-

learis is gespaard gebleven. De sensibiliteit in het gelaat is 
intact, evenals de intranasale sensibiliteit bij nasale endo-
scopie. Er is geen papiloedeem en er is geen intraoculaire 
pathologie waargenomen door de oogarts. De MRI-beelden 
tonen een asymmetrie ter hoogte van de sinus cavernosus, 
ten nadele van rechts (zie Figuur 1). Een coronale recon-
structie laat een langwerpige contrastuitsparing in de sinus 
cavernosus rechts zien, net ventraal van het cavum van 
Meckel (zie Figuur 2A), ter hoogte van de nervus abducens 
en tot tegen de nervus oculomotorius gelegen. De betref-
fende laesie kleurt aan na toediening van contrast, doch 
minder sterk dan de omliggende sinus cavernosus. Radio-
logisch zijn er geen tekenen van intracraniële drukverho-
ging, geen aankleuring van de hersenzenuwen of meningen. 
Er is geen stuwing van de vena ophthalmica rechts.
Oriënterend laboratoriumonderzoek liet geen bijzonder-
heden zien.

Kunt u met deze gegevens een diagnose 
stellen? 
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.
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Figuur 1. Transversale T1-gewogen MRI opname na toediening van gadolinium. Er is een contrastuitsparing ter hoogte van de rechter 

sinus cavernosus. Figuur 2A. Coronale, iets oblique, reconstructie T1-gewogen MRI opname na toediening van gadolinium. De laesie 

heeft een nauwe relatie met de nervus oculomotorius en bevindt zich ter plaatse van de nervus trigeminus en abducens. 
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Figuur 2B. Verklarende tekening van de coronale MRI-opname. 

Legenda: 

1: Sinus sphenoidalis. 

2: Cavum van Meckel met daarin Nervus V2. 

3: Arteria carotis interna. 

4: Arteria carotis interna (pars cerebri). 

5: Infundibulum hypofyse. 

6: Chiasma optica. 

7: Musculus pterygoideus. 

De nervus III, de takken van de nervus V en de nervus VI zijn aangegeven in de tekening. De toegevoegde laesie is in het blauw aangegeven. 

Figuur 3. 18FDG-PET van het brein. Er is een verhoogd glucosemetabolisme zichtbaar ter hoogte van de sinus cavernosus rechts.
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Diagnose
(Perineurale) Metastasering van de parotistumor langs 
de nervus trigeminus tot in de sinus cavernosus. 

De nervus trigeminus loopt vanuit de sinus cavernosus 
door het foramen ovale (V3) naar subtemporaal, waarbij 
de auriculotemporale tak van de V3 door de parotisloge 
verloopt (zie Figuur 2B). Retrograde perineurale uitbrei-
ding van tumoren in deze regio is een gevreesde metas-
taseringsroute. Het traject van de nervus V3 laat geen 
metastasering zien, het betreft een zogenaamde ‘skip 
laesie’. De uitval van de nervus oculomotorius en de 
nervus abducens zijn te verklaren door de positie van de 
massa tegen de nervus oculomotorius aan en ter plaatse 
van het verloop van de nervus abducens. De nervus 
trochlearis, welke meer naar lateraal ligt in de sinus 
cavernosus en een stuk kleiner is dan bovengenoemde 
hersenzenuwen, is hierbij vooralsnog gespaard gebleven. 

Aanvullend 18FDG-PET onderzoek (zie Figuur 3) toont 
een (nieuwe) verhoogde uptake van de FDG ter plaatse 
van de laesie in de sinus cavernosus zonder verhoogde 
uptake in de parotisloge of in het verloop van de derde 
tak van de nervus trigeminus. Tevens worden er meer-
dere, nieuwe, pulmonale laesies gezien met verhoogde 
uptake, compatibel met longmetastasen. 
Differentiaal diagnostisch kan tevens gedacht worden 
aan een trombose in de sinus cavernosus. Gezien de 
synchrone presentatie van pulmonale metastasen en de 
voorkeurslokalisatie van de laesie, alsmede de aanwezig-
heid van verhoogde uptake op de PET-scan en de afwezig-
heid van stuwing van de v. ophthalmica lijkt dat echter 
niet waarschijnlijk. 

Follow-up
Op verzoek van patiënt is er een conservatief beleid 
gevoerd. De patiënt is inmiddels overleden. 




