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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:141-2)

Ziektegeschiedenis
Een 37-jarige man, bekend met een geleidelijk  
ontstane spastische paraparese, wordt gezien op de 
polikliniek Neurologie nadat hij zich enige tijd aan 
de controle heeft onttrokken. De medische voor- 
geschiedenis vermeldt een ernstige depressie, waar-
voor hij wordt behandeld met een selectieve sero-
tonineheropnameremmer. Eerdere beeldvorming 
van de hersenen en het myelum en liquoronderzoek 
toonden geen afwijkingen.  
De patiënt meldt zich op de polikliniek omdat het 
sinds een half jaar slechter met hem gaat, zowel op 
lichamelijk als op sociaal vlak. Het lopen is dusda-
nig verslechterd dat hij niet meer zonder stok kan lo-
pen en er zijn incontinentieklachten ontstaan. Ook 
is zijn relatie stukgelopen en kan hij niet aarden in 
zijn nieuwe baan. 

Bij lichamelijk onderzoek maakt hij een sombere in-
druk en tikt hij zonder reden voortdurend met zijn 
vingers tegen zijn lippen. Er is een geringe diffuse 
hyperpigmentatie. Er zijn geen fatische stoornissen, 
het begrip is ongestoord. Aan de hersenzenuwen 
worden geen afwijkingen gevonden. Er bestaat een 
spastische tetraparese, aan de benen meer uitgespro-
ken dan aan de armen. Aan de benen is de vitale 
en gnostische sensibiliteit fors gestoord, toenemend 
naar distaal.
Vanwege een snelle progressie van de tetraparese 
en de gedragsverandering van de patiënt wordt een 
MRI van de hersenen 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. A. De axiale FLAIR-opname toont afwijkingen rondom de achterhoornen en het corpus callosum, uitbreidend 

naar frontaal. Tevens is Wallerse degeneratie in het achterste been van de capsula interna zichtbaar. B. Axiale T1-gewogen 

opname met aankleuring van de laesies rond de achterhoornen na intraveneuze toediening van gadolineum; de laesies in 

de capsula interna kleuren niet aan. 
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Diagnose: cerebrale demyelinisatie bij X-gebonden adrenoleukodystrofie (X-ALD).
 
De diagnose X-ALD werd eerder gesteld op basis van de klinische presentatie en de bevindingen bij  
lichamelijk onderzoek. Bij laboratoriumonderzoek werd een verhoogde waarde van de verzadigde zeerlange-
ketenvetzuren gevonden in plasma en gekweekte huidfibroblasten, evenals een mutatie in het ABCD1-gen. 
Deze patiënt had aanvankelijk het adrenomyeloneuropathie (AMN)-fenotype van X-ALD. De geringe hy-
perpigmentatie is een uiting van bijnierschorsinsufficiëntie. 
 
X-ALD wordt veroorzaakt door een mutatie in het ABCD1-gen wat leidt tot een verstoring in de peroxiso-
male β-oxidatie. Dit leidt tot stapeling van verzadigde zeerlangeketenvetzuren in alle weefsels, waardoor 
afwijkingen ontstaan aan het cerebrum, myelum, de bijnierschors en de testes. Er zijn verschillende feno- 
typen; 80% van de patiënten heeft ‘childhood’ cerebrale adrenoleukodystrofie (CC-ALD), of AMN.1,2 
Een verhoging van de concentratie van verzadigde zeerlangeketenvetzuren in het plasma of een mutatie in 
het ABCD1-gen bevestigen de diagnose. Circa 80% van de mannelijke patiënten heeft een primaire bijnier-
schorsinsufficiëntie3.

AMN is de meest voorkomende vorm van X-ALD en presenteert zich op de volwassen leeftijd met een 
langzaam progressieve spastische paraparese, in combinatie met gevoelsstoornissen en sfincterstoornissen. 
Dit beeld wordt veroorzaakt door een non-inflammatoire, distale axonopathie van de achterstrengen en de 
tractus corticospinalis in de laagthoracale en lumbale regio’s. Daarnaast worden ook het meer proximale 
gedeelte van de tractus corticospinalis, de capsula interna en de perifere zenuwen aangedaan. 
AMN kan worden onderverdeeld in vormen zonder en met cerebrale demyelinisatie. Bij ‘pure-AMN’ bestaat 
er een non-inflammatoire axonopathie; 30-40% van alle mannelijke AMN-patiënten ontwikkelt echter het 
‘AMN-cerebral’ fenotype, waarbij er naast de axonopathie een inflammatoire reactie ontstaat en er cerebrale 
demyelinisatie optreedt. Dit beeld kan al aanwezig zijn op het moment dat de diagnose gesteld wordt.1

Cerebrale ALD is het meest voorkomende fenotype op de kinderleeftijd. De eerste symptomen lijken vaak 
op ADHD en ontstaan doorgaans tussen het vierde en achtste levensjaar.1 Waarschijnlijk is er een inflam-
matoire reactie die leidt tot cerebrale demyelinisatie. Het snel progressieve inflammatoire proces van nog on-
opgehelderde origine manifesteert zich bij 80% van de patiënten in de occipitale, periventriculaire witte stof. 

Op dit moment bestaat er nog geen curatieve behandeling voor X-ALD en zijn de  behandelopties voor-
namelijk symptomatisch. Daarnaast speelt ondersteunende zorg voor de patiënt en zijn familie een be-
langrijke rol. De behandelingsmogelijkheden omvatten hormoonsubstitutietherapie als behandeling van de 
bijnierschorsinsufficiëntie en stamceltransplantatie of beenmergtransplantatie wanneer er geringe tekenen 
van cerebrale demyelinisatie zijn.1 Ondanks de X-gebonden overerving ontwikkelt waarschijnlijk 50% van 
de vrouwen een myeloneuropathie zoals dat wordt gezien bij AMN.3
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