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Neuro-imaging

R. Zutt, R.L.C. Vogels

Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2010;111:89-91)

Ziektegeschiedenis
Een 75-jarige man was opgenomen op de afdeling 
Maag-, Darm- en Leverziekten, wegens persisterend 
braken. Hij klaagde sinds enkele weken over misse-
lijkheid, buikpijn en braken bij houdingsveranderin-
gen. Tevens was hij in 4 weken tijd 7 kg afgevallen. Er 
was geen sprake van hoofdpijn of draaiduizeligheid.
De voorgeschiedenis vermeldde een recente vitrec-
tomie van het linkeroog wegens retinoschizis met 
maculaoedeem. De oogheelkundige procedure was 
ongecompliceerd verlopen, maar de oorzaak van de 
retinoschizis bleef onduidelijk. Verder was hij be-
kend met hypertensie, diabetes mellitus type 2 en 
benigne prostaathypertrofie. Als medicatie gebruik-
te de patiënt omeprazol, metformine, hydrochloorti-
azide, finasteride en simvastatine.
Het algemeen lichamelijk onderzoek was normaal. 
De patiënt had geen koorts. Het neurologisch on-
derzoek toonde geen afwijkingen en een CT-scan 
van de hersenen was normaal.
Aanvullend intern onderzoek (CT-thorax/abdomen, 

gastro- en colonscopie en uitgebreid bloedonderzoek), 
bracht geen oorzaak van het braken aan het licht.
In de daaropvolgende weken namen de klachten toe 
en ontwikkelde hij een cerebellair syndroom met een 
atactisch looppatroon en een dysartrische spraak. Bin-
nen enkele dagen trad vervolgens een volledige exter-
ne opthalmoplegie op, met een afferent pupildefect 
van het linkeroog. Er was sprake van een linkszijdige 
protrusio bulbi met chemosis van de conjunctiva. 
Er werd een MRI-scan van de hersenen verricht. De 
T1-opname met contrast liet verscheidene, deels 
aankleurende laesies zien, voornamelijk cerebellair 
gelokaliseerd. Er was uitbreiding van de aankleu-
rende afwijkingen tot in de linkerorbita. De nervus 
opticus was verdikt en kleurde diffuus aan. 
Laboratoriumonderzoek toonde normaalwaarden 
voor bezinking, bloedbeeld en vasculitis-parameters. 
Wegens obliteratie van de vierde ventrikel werd geen 
liquor verkregen. Op een PET-CT-scan waren enkel 
de cerebrale afwijkingen FDG-avide.

Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.
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Diagnose:
Primair grootcellig B-cellymfoom van het centrale zenuwstelsel.
Middels een rechts cerebellaire hersenbiopsie werd de diagnose definitief gesteld. 
Het primaire centraal zenuwstelsellymfoom (‘primary central nervous system lymphoma’; PCNSL) is een non-hodgkin-
lymfoom (NHL), meestal van het B-celtype (90%), dat per definitie uitsluitend in het centrale zenuwstelsel gelokaliseerd 
is. Het PCNSL is een zeldzame tumor.1-3 De incidentie bedraagt ongeveer 3 per 1.000.000.1,4,5 Een belangrijke risico-
factor is immunosuppressie (onder andere infectie met hiv, orgaantransplantatie).6,7 Hersenparenchymlaesies zijn de 
meest voorkomende verschijningsvorm, vaak in combinatie met liquor en/of ooglokalisatie. De voorkeurslocatie van het 
PCNSL is veelal periventriculair of in het corpus callosum. Bij circa 40% van de patiënten is het echter multifocaal.1,8 
De mediane leeftijd bij presentatie is 62 jaar.3

De symptomen variëren, afhankelijk van de lokalisatie van het PCNSL. Het bestaat uit focale symptomen en ver-
hoogde intracraniële druk, waarbij hoofdpijn, misselijkheid, braken en papiloedeem optreden. Tevens treedt er bij 
oudere patiënten frequent een dementieel beeld op. Zelden is er sprake van insulten.3,8 Een intraoculair lymfoom 
wordt gevonden bij 5-20% van de PCNSL-patiënten. Klinisch presenteert dit zich met een, meestal bilaterale, chro- 
nische uveïtis met wazig zien en ‘mouches volantes’, maar is asymptomatisch in de helft van de gevallen. Een geïsoleerd 
intraoculair lymfoom kan maanden tot zelfs jaren voorafgaan aan symptomen van een intracerebraal lymfoom.8,9 
De belangrijkste prognostische factoren zijn leeftijd en de Karnofski-prestatiescore.10 Patiënten van 50 jaar of jonger 
hebben een significant betere prognose ten opzichte van oudere patiënten. Patiënten met een Karnofsky-prestatie- 
score lager dan 70 hebben een significant slechtere prognose dan die met een score gelijk of groter dan 70, ongeacht 
de behandelingsmodaliteit.10

Naast beeldvorming, spelen liquor-analyse, oogheelkundig onderzoek en een biopsie een belangrijke rol in de diagnostiek.1,8,11 
Corticosteroïden, voornamelijk dexamethason, hebben veelal een gunstig effect op de symptomen en de tumor zelf. 
Binnen enkele dagen is er een (tijdelijke) significante afname van de tumor.6 Corticosteroïden kunnen het beeld ver-
troebelen, daarom worden ze pas gegeven als de diagnose vastgesteld is.2,6 

De standaardbehandeling van patiënten tot 60 jaar bestaat uit hoge dosering van methotrexaat (MTX)-bevattende 
chemotherapie gevolgd door radiotherapie (40-50 GY) van de schedelinhoud.3,8 
Of naast systemische MTX ook intrathecale toediening van MTX bijdraagt aan de behandeling, is niet duidelijk. In 
veel centra wordt intrathecale behandeling achterwege gelaten. Bij de toevoeging van intrathecale therapie is er een 
verhoogd risico op neurotoxiciteit, chemische meningitis en infectie bij het gebruik van een ommaya-reservoir.3  
Wat betreft de keuze voor radiotherapie bestaan er ook dilemma’s. Het belangrijkste nadeel is de late neurotoxiciteit, 
die kan resulteren in een bestralingsencefalopathie, gekenmerkt door een progressieve subcorticale dementie, gedrags-
verandering, gangataxie en incontinentie. De neurotoxiciteit door radiotherapie is vele malen groter bij patiënten 
boven de 60 jaar. Door deze uitkomsten wordt bij patiënten ouder dan 60 jaar met een goede respons op chemothe-
rapie de dosis van de radiotherapie aangepast of in zijn geheel achterwege gelaten.3,8,12 
In studies na behandeling met alleen chemotherapie worden ook gunstige overlevingspercentages gerapporteerd. Ech-
ter, er ontstaat bij de meeste patiënten een recidief.8 Een optie is deze door middel van radiotherapie te behandelen. 
Maar er bestaan twijfels over de effectiviteit van radiotherapie bij een recidief. Er is een grotere genezingskans wan-
neer het tumorvolume klein is, waardoor de verwachting is dat de werkzaamheid van radiotherapie beter is in combi-
natie met chemotherapie. Bovendien is bekend dat een recidief tumor een slechtere prognose kent, daarom kiezen de 
meeste centra ervoor het lymfoom in eerste instantie intensief te behandelen door toepassing van combinatietherapie.3 

Recentelijk is er een studie gestart naar de toevoeging van rituximab aan de behandeling van PCNSL. Dit is een chime-
rische monoklonale antistof gericht tegen CD20, die in de therapie bij het systemische NHL tot betere uitkomsten heeft 
geleid. Ook bij een aantal patiënten met een leptomeningeaal lymfoom zijn positieve resultaten beschreven.8,12,13

Door behandeling kunnen klinische symptomen, evenals radiologische bevindingen sterk afnemen of zelfs in zijn ge-
heel verdwijnen. Tevens kunnen langdurige remissies worden bereikt. Uit diverse multicentrische studies is gebleken 
dat de mediane overleving tussen de 30- 40 maanden ligt, met een 5-jaarsoverleving van 30-40%.2,14,15
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