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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:105-7)

Ziektegeschiedenis
Een 66-jarige man werd via de eerste hulp opgenomen 
op de afdeling Neurologie. Hij presenteerde zich 
met een doorgemaakt tonisch-klonisch insult, met 
de week tevoren ook een eenvoudig partieel insult 
waarbij hij trekkingen had van de rechterarm. Bij na-
vraag vertelde de familie dat zijn gedrag de laatste 
weken veranderd was, waarbij de patiënt wat meer 
kortaf was en woorden door elkaar haalde. De medi-
sche voorgeschiedenis vermeldde coronairlijden 
(percutane transluminale coronaire angioplastiek). 

Bij het lichamelijk onderzoek was de bloeddruk 
125/62 mmHg, de pols 63/minuut regulair equaal 

en de temperatuur 35,4°C. Bij neurologisch onder-
zoek was de patiënt helder en goed georiënteerd in 
tijd, plaats en persoon. Enig gebrek aan ziekte- 
inzicht werd gezien, maar er waren geen fatische 
stoornissen of andere hogere cognitieve functie-
stoornissen (globaal getest). Verder waren er, behalve 
een tongbeet, geen afwijkingen.

Het laboratoriumonderzoek - bestaande uit hemato-
logisch onderzoek, de bepaling van de lever-nier-
functie en het meten van de glucose- en thyroïd- 
stimulerend hormoon (TSH)-concentraties - toonde 
geen afwijkingen (met name CRP 2; leucocyten 9,2 
mmol/l). Uitgebreid aanvullend onderzoek liet geen 
andere afwijkingen zien. Van een metabole of voedings-
deficiëntie was geen sprake. Een CT-scan van de 
hersenen was normaal. Een lumbaalpunctie toonde 

Figuur 1. MRI-beelden van de patiënt. De T2-gewogen FLAIR-opname (A) en de T2-gewogen spinecho-opname (B) tonen 

links mesotemporaal en in de temporaalpool een verhoogde signaaldensiteit van de grijze en de witte stof, met minimale 

massawerking. Op de T1-gewogen opname na toediening van gadolinium werd geen aankleuring gezien.
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15/3 per ml mononucleaire cellen, met een totale 
eiwitconcentratie van 0,92 g/l en een glucose- 
concentratie van 6,85 mmol/l bij een serumglucose-
concentratie van 14,6 mmol/l. Geen voor maligniteit 
verdachte cellen werden gevonden. Kweek en viro-
logie, inclusief polymerasekettingreactie op herpes-
simplexvirus typen 1 en 2, waren negatief. Een  
EEG-opname was diffuus licht afwijkend, zonder 
epileptiforme kenmerken. Een MRI-cerebrum, 9  
dagen na opname, toonde geen afwijkingen en ook 
een CT-thorax was zonder afwijkingen.
Tijdens de opname was progressief sprake van fron-
tale gedragsstoornissen, met name verbale ontremming 
en agressieve uitingen naar de verpleging. Ondanks 
behandeling met anti-epileptica (carbamazepine en 
levetiracetam) was in toenemende mate sprake van 
partiële en gegeneraliseerde insulten. 

Verder aanvullend onderzoek werd nog verricht: na 
5 weken werd opnieuw een MRI-cerebrum evenals 
positronemissietomografie met fluorodeoxyglucose 
(FDG-PET) verricht (zie Figuren 1 en 2). 

Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u op de pagina hiernaast.

Figuur 2. Opname van het FDG-PET-onderzoek. 
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Diagnose: Paraneoplastische limbische encefalitis. De T2-gewogen MRI-scan en de FLAIR-opname tonen een oede-
mateus aspect van het mesotemporale gebied links (zie Figuur 1), dat niet aankleurde na toediening met gadolinium. 
De FDG-PET-scan laat een positieve laesie ventraal in de rechterlong en een positieve klier rechts naast de arcus 
aortae zien (zie Figuur 2). Op een nieuwe CT-thorax wordt nu wel een haardvormige afwijking gezien. Retrospectief 
is op deze plek op de eerste CT-thorax een kleine aspecifieke verdichting te zien. Pathologisch-anatomische diagnostiek 
middels een punctie laat een beeld zien dat past bij een kleincellig bronchuscarcinoom. Onderzoek naar antineuro-
nale antistoffen (anti-Hu, anti-TR, anti-Yo, anti-Ri, antiamphisine, anti-MA2 en anti-CV2) was negatief. 

De diagnose ‘paraneoplastische limbische encefalitis (PLE)’ werd gesteld op grond van het progressieve klinische 
beeld, het MRI-cerebrum en het recent gediagnosticeerde kleincellig bronchuscarcinoom. PLE is een zeldzame aandoe-
ning waarbij de afweerreactie van het lichaam gericht tegen de tumor waarschijnlijk ook een auto-immuunreactie 
veroorzaakt gericht tegen bestanddelen van het eigen centrale zenuwstelsel. PLE wordt gekenmerkt door acute of 
subacute verandering in het gedrag, geheugenstoornissen, insulten (met name complex partieel) en cognitieve disfunctie. 
PLE is met name geassocieerd met een bronchuscarcinoom (meestal kleincellig), testistumor, thymoom, mamma-
carcinoom en hodgkinlymfoom. Het type autoantistoffen betreft meestal anti-Hu of anti-MA2. In de meerderheid van 
de gevallen lopen de paraneoplastische symptomen weken tot maanden voor op de diagnose van het carcinoom. 
Afwezigheid van specifieke autoantistoffen sluit een paraneoplastische aandoening allerminst uit. Bij ongeveer 40% 
van de patiënten met een PLE worden geen autoantistoffen aangetoond.1 Bij verdenking op een paraneoplastisch 
syndroom kan een FDG-PET-opname bijdragen aan het opsporen van de onderliggende maligniteit, met name bij 
negatieve conventionele technieken (bijvoorbeeld CT-thorax, CT-abdomen en op indicatie echo-opnamen van de testis).2,3 
Een FDG-PET-opname toont verhoogde stapeling van het glucoseanalagon F-18-fluorodeoxyglucose (FDG) ten  
gevolge van een verhoogd metabolisme in tumorcellen. 

De behandeling van PLE is in eerste instantie gericht op behandeling van de primaire tumor, wat een vermindering 
van de neurologische verschijnselen kan geven. Immunosuppresieve therapie is niet bewezen effectief, maar wordt wel 
vaak gegeven, al dan niet in combinatie met chemotherapeutica. De prognose van paraneoplastische neurologische 
aandoeningen van het centrale zenuwstelsel is, in tegenstelling tot die van het perifere zenuwstelsel, slecht en behande-
ling van de primaire tumor geeft vaak geen verlenging van de mediane overleving.
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