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Uw diagnose?
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Ziektegeschiedenis
Een 62-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis depressie 
en hypercholesterolemie presenteerde zich op de polikli-
niek neurologie met sinds drie weken toenemende ver-
wardheid en concentratiestoornissen. Zij vertelde dat zij 
zich sinds een ingrijpende gebeurtenis twee weken gele-
den verward voelde en niet meer zichzelf was. Zij had 
moeite om zich te concentreren en was niet meer in staat 
om te werken. Tevens vertelde zij niet te weten welke dag 
het was en dat zij verdwaalde in de stad. De hetero-anam-
nese van een vriendin vermeldde dat deze klachten van 
concentratieproblemen en verwardheid geleidelijk waren 
ontstaan en toenamen in de tijd. Dit speelde mogelijk al 
maanden, maar was de laatste drie weken meer uitge-
sproken. Lichamelijk en neurologisch onderzoek waren, 
behoudens een verminderde aandacht, niet afwijkend. 
Op dat moment werd een poliklinische MRI en oriënte-

rend bloedonderzoek afgesproken.
Twee weken later kwam patiënte terug op de polikliniek 
vanwege een forse toename van de eerder beschreven 
klachten, wat leidde tot een onhoudbare thuissituatie. Bij 
het neurologisch onderzoek was er sprake van een aan-
dachtspanne van maximaal tien seconden met hierbij 
een forse geheugenstoornis van voornamelijk het korte-
termijngeheugen met perseveraties. Er was een ontrem-
ming van gedrag, zich uitend in fysieke en verbale seksuele 
ontremming, zoals het herhaaldelijk over de wang willen 
strelen van de onderzoeker en het expliciet uiten van 
seksuele wensen. Ook werd er een sterke voorkeur voor 
zoete etenswaren waargenomen. Bij verder neurologisch 
onderzoek werden geen focale afwijkingen gevonden. 
Een MRI-cerebrum werd verricht (zie Figuur 1). 

Kunt u met deze gegevens een diagnose 
stellen? 
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.
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Figuur 1. De coronale FLAIR-opnames tonen frontaal rond de falx interhemisferica oedeem van de cortex en tevens beiderzijds 

temporaal oedeem. Rechts beperkt het oedeem zich vooral tot het mesotemporale gebied en het basale frontale gebied, links 

breidt het zich uit naar lateraal. De afwijkingen zijn aangeduid met de witte pijlen. Na toediening van gadolineum wordt vooral 

corticale verstoring van de hersenbarrière gezien (niet afgebeeld).

Neuro-imaging
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Diagnose
De MRI-cerebrum toonde beiderzijds temporaal oedeem, 
links meer dan rechts. Rechts beperkte het oedeem zich 
vooral tot het mesotemporale gebied en het basale fron-
tale gebied. Links was er enige uitbreiding naar lateraal. 
Ook frontaal rond de falx interhemisferica was er sprake 
van oedeem van de cortex. Zowel klinisch als radiolo-
gisch past het beeld bij een limbische encefalitis waarbij 
de frontale ontremming sterk op de voorgrond treedt. 
De differentiaaldiagnose van een limbische encefalitis 
bestaat uit een virale, auto-immuun of paraneoplastische 
genese. Aanvullend uitgebreid bloedonderzoek toonde 
een lichte leucocytose, negatieve serologie (Hepatitis B, 
TPHA, CMV, anti-HIV, EBV, entero-parechovirus, Lyme 
IgM negatief (hoewel IgG positief)), behoudens een zwak 
positief TPO negatieve auto-antistoffen (anti-Tr, anti-Hu, 
anti-Yo, anti-Ri, anti-amphiphysine, anti-CV2, anti-Ma2, 
anti-NMDAR en anti-VGKC) en negatieve tumormar-
kers (CA-125, CA-15.3 en CEA).

Liquoranalyse toonde een pleiocytose (40*109/l leucocy-
ten (87% monocyten), 0 erytrocyten, een glucose van 
3.77 mmol/l (serum glucose 5.4 mmol/l) en een totaal 
eiwit van 0.98 mg/l. De PCR voor HSV-1 was negatief 
en ook overige neurotrope virussen in de liquor waren 
negatief. Ook de anti-neuronale en membraangebonden 
antistoffen waren negatief in de liquor. Het EEG toonde 
vrij sterke focale functiestoornissen beiderzijds tempo-
raal, daarnaast FIRDA bij een binnen de norm vallend 
achtergrondpatroon. Gezien de mogelijke paraneoplas-
tische genese werd een PET-scan en echo-abdomen ver-
richt, die geen aanwijzingen voor een maligniteit toonden. 
De gynaecoloog werd in consult gevraagd en vond geen 
aanwijzingen voor een gynaecologische tumor.

Bij de primaire analyse werd zowel in het serum als in 
de liquor geen infectieuze, auto-immuun dan wel para-
neoplastische oorzaak gevonden. Omdat de verdenking 
op een paraneoplastische encefalitis bleef bestaan, werd 
opnieuw liquor afgenomen en nogmaals onderzoek in-
gezet naar auto-immuun en paraneoplastische antistoffen. 
Ditmaal in het laboratorium van Prof. Dalmau aan  
de Universiteit van Barcelona (Josep Dalmau, MD, PhD, 
Dept. of Neurology, Clinic Hospital/Institute for Bio-
medical Investigations (IDIBAPS)). Hier waren zowel 
immunohistochemie als celtransfectie positief voor anti-
lichamen tegen de NMDA receptor. Bij dit onderzoek 
wordt er met immunohistochemie gekeken naar de 
reactie van deze cellen met de liquor, wat een specifiek 
patroon voor NMDA-R encefalitis laat zien. Vervolgens 
worden er HEK239-cellen, getransfecteerd met de NR1/ 

 
NR2 domeinen van de NMDA receptor, behandeld 
met serum/liquor om de reactiviteit te bevestigen. Deze 
combinatie van testen heeft voor liquor een sensitiviteit 
van 100% en voor serum van 85%.1 De commerciële cel-
transfectie-assay is goed, maar sensitiviteit en specificiteit 
zijn desondanks lager en kan verschillen tussen labora-
toria, ondanks dat dezelfde techniek wordt gebruikt. 
Omdat de readout van de test visueel is, kan interpretatie 
van samples met lage titers misleidend zijn in serum. In 
liquor is dit probleem veel kleiner, maar kan desalniette-
min voorkomen. Bij twijfel dient liquor leidend te zijn, 
dan wel hertesten in een onderzoekslaboratorium over-
wogen te worden.

Conclusie: Anti-NMDA receptor encefalitis
Het syndroom van geheugenproblemen, psychiatrische 
symptomen, een gedaald bewustzijn en hypoventilatie 
werd voor het eerst beschreven in jonge vrouwen met 
ovariumteratomen.2 Kort daarna werden er specifieke 
auto-antilichamen tegen de glutamaatreceptoren van het 
type NMDA aangetoond in deze patiënten. Met deze 
bevindingen werd het beeld voor het eerst beschreven als 
anti-NMDA receptor encefalitis.3 Het beeld kan echter 
ook voorkomen in mildere vorm zoals bij onze patiënte 
het geval was.4 
Bij anti-NMDA receptor encefalitis zijn de antilichamen 
gericht tegen het extracellulaire NR1 domein van de 
glutamaat NMDA receptor wat leidt tot afname van het 
aantal glutamaat receptoren op het celoppervlak van de 
neuronen. Deze afname van receptoren heeft waarschijn-
lijk effect op meerdere gebieden. Het zorgt voornamelijk 
voor een inactivatie van inhiberende GABA-erge neu-
ronen (deze zijn rijk aan NMDA) wat leidt tot een glu-
tamaat disbalans. Deze disbalans leidt op zijn beurt tot 
een frontostriataal syndroom, wat karakteristiek is voor 
anti-NMDA receptor encefalitis. Daarnaast zorgt de 
afname van GABAerge neuronen via de hersenstam ook 
voor semi-ritmische bewegingen van de bulbaire spieren 
en rompspieren en ledematen. Tevens zorgt een direct 
effect van antistoffen op het ademcentrum in de pons 
en medulla oblongata voor hypoventilatie (nuclei van 
Kolliker-Fuse).4,5

Een exacte incidentie is niet bekend, maar aangezien er 
reeds honderden patiënten binnen vijf jaar na de oor-
spronkelijke beschrijving zijn gepubliceerd en het vaker 
voorkwam dan bijvoorbeeld HSV encefalitis in het Cali-
fornia Encephalitis project, lijkt het de meest frequente 
oorzaak van auto-immuun/paraneoplastische encefali-
tiden.6 Hoewel met name voorkomend bij kinderen en 
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jong volwassenen (mediane leeftijd 19 jaar) is 5% van de 
patiënten ouder dan 45 jaar. Van deze patiënten is 59% 
vrouw, tegenover ruim 80% in de hele groep. In vrouwe-
lijke patiënten boven de 12 jaar worden bij 55% cysteuze 
ovariumteratomen gevonden. Bij mannen is detectie van 
een tumor zeldzaam.7 Geassocieerde tumoren anders dan 
teratomen, zijn testiculaire tumoren, teratomen van het 
mediastinum, kleincellig longcarcinoom, schildkliercar-
cinomen, Hodgkin’s lymfoom en neuroblastoom.4,8

De klinische presentatie heeft een stereotiep beloop. In 
70% van de patiënten zijn er in de weken voorafgaand 
prodromale symptomen, zoals hoofdpijn, lichte tempe-
ratuursverhoging en algehele malaise. Dit wordt meestal 
gevolgd door prominente psychiatrische symptomen als 
angst, agitatie, paranoïde wanen, visuele en/of auditieve 
hallucinaties en problemen met het kortetermijngeheu-
gen. Ook kan het beeld zich presenteren met een gedaald 
bewustzijn, insulten, lethargie, autonome instabiliteit en 
dyskinesieën.4,5,8 Er zijn aanwijzingen dat dit beeld minder 
stereotiep is in oudere patiënten met een (nog) grotere 
rol voor gedrags- en geheugenstoornissen en een wat 
tragere ontwikkeling van symptomen.7

De diagnostiek is gericht op het aantonen van antistoffen 
in de liquor en/of serum en een uitgebreid laboratorium 
onderzoek gericht op infectieparameters om andere diag-
noses uit te sluiten. De beeldvorming bestaat uit een 
MRI-cerebrum, waarbij in 50% van de patiënten hyper-
intense afwijkingen gezien kunnen worden, die in alle 
hersengebieden kunnen voorkomen. Tevens is het EEG 
abnormaal in circa 90% van de patiënten met een niet-
specifiek vertraagd patroon en soms epileptiforme 
afwijkingen. De liquoranalyse toont een licht tot matige 
lymfocytaire pleiocytose, normaal tot mild verhoogd 
eiwit, anti-NMDA receptor antilichamen en in 60% 
van de patiënten oligoclonale banden, hoewel deze in 
het beginstadium vaak negatief zijn.4,9 

De behandeling bestaat uit intraveneus methylprednison 
in combinatie met intraveneuze immunoglobulinen en, 
indien er sprake is van een tumor, uit resectie van de 
tumor. Plasmaferese is ook mogelijk, maar heeft niet  
de voorkeur in geagiteerde en/of autonoom instabiele 
patiënten, noch in kinderen. Indien na ongeveer twee 
weken geen effect merkbaar is, wordt er vaak overgegaan 
op tweedelijns therapie bestaande uit cyclofosfamide, 
rituximab of een combinatie van deze twee.4 Uit studies 
is gebleken dat patiënten bij wie een tumor is aangetoond 
beter reageren op de initiële therapie en minder vaak 
tweedelijns therapie nodig hebben dan patiënten bij wie 

geen tumor gediagnosticeerd wordt.4 In circa 75% van de 
patiënten treedt na behandeling substantieel tot volledig 
herstel op. Echter, in 15-25% kan een relapse plaatsvinden. 
Deze kunnen voorkomen na maanden tot jaren, meestal 
met een substantiële verbetering tussen de relapses.10,11 

Aangezien dit beeld vaak onderdeel is van een paraneo-
plastisch syndroom is diagnostiek van tumoractiviteit 
van groot belang. Bij vrouwelijke patiënten is het advies 
om te screenen op ovariumteratomen door middel van 
transvaginale echo gevolgd door een CT- of MRI-bek-
ken/abdomen.4,12 FDG-PET is veel minder gevoelig voor 
detectie van teratomen, omdat deze meestal benigne 
tumoren weinig tot geen fluorodeoxyglucose (FDG) 
opnemen. Voor een paraneoplastisch syndroom of para-
neoplastische antistoffen in het algemeen wordt aange-
raden om tumorscreening iedere zes maanden te herhalen 
gedurende vier jaar indien de initiële tumorscreening 
negatief is. In hoeverre dit geldt voor specifiek de anti-
NMDA receptor encefalitis is nog niet geheel bekend.12 

Patiënte is sinds september 2011, vier maanden na de 
eerste presentatie van de ziekte, onder behandeling. In 
eerste instantie is zij behandeld met methylprednison 
en i.v. immunoglobulines, waarop verbetering van de 
frontale symptomen optrad. Inmiddels heeft zij negen 
kuren cyclofosfamide gehad en is de ontremming ver-
dwenen, de desoriëntatie in plaats en tijd verbeterd, maar 
zijn de forse inprentingsstoornissen nog steeds aanwezig. 
Er zullen nog drie kuren cyclosfosfamide gegeven worden, 
eventueel gevolgd door Rituximab.
Op de meest recente controle MRI was er enige afname 
van de witte en grijze stof afwijkingen in de temporaal-
kwab, ventraal, subinsulair regio en regio onder de thala-
mus beiderzijds met tekenen van toegenomen atrofie in 
deze omgeving.
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