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Persoon et al. beschrijven in dit nummer van TNN
het klinische spectrum van anti-Ma2-geassocieerde
paraneoplastische syndromen aan de hand van 2
ziektegeschiedenissen. De nomenclatuur rond anti-
stoffen tegen de onconeurale Ma-eiwitten is enigs-
zins verwarrend. 
Ongeveer de helft van de patiënten met antistoffen
tegen Ma-eiwitten hebben alleen antistoffen tegen de
Ma2-isoform terwijl de anderen antistoffen hebben
tegen zowel Ma2 als een van de andere isoformen
(Ma1 en/of Ma3).1-5 Antistoffen die alleen reageren
met Ma2 worden ook wel anti-Ta genoemd, terwijl
de antistoffen met reactiviteit tegen Ma2 en Ma1/3
ook wel met anti-Ma worden aangeduid. In een
recent overzicht van 62 patiënten met antistoffen
tegen Ma-eiwitten blijken 36 patiënten anti-Ta-
antistoffen (alleen tegen Ma2) te hebben en 26
patiënten anti-Ma-antistoffen (tegen Ma1 en Ma2).5

Klinisch is het onderscheid tussen deze 2 groepen
van belang. Patiënten met anti-Ta-antistoffen zijn
over het algemeen jonger, vaak man, presenteren
zich met symptomen van limbische en/of hersenstam-
encefalitis en bij de meesten is sprake van een onder-
liggende testistumor. Belangrijk is dat met snelle
behandeling van de tumor en immunotherapie bij
meer dan 30% neurologische verbetering of zelfs
geheel herstel kan optreden. Met de patiënten met
anti-Ma-antistoffen gaat het minder goed. Deze
groep is gemiddeld ouder, vaker vrouw en presen-
teert zich frequent met cerebellaire symptomen.
Vaak is sprake van long- of borstkanker en slechts
5% verbetert neurologisch, ondanks behandeling.5

De indeling in deze 2 groepen is klinisch zinvol
maar niet absoluut. Zo is bij 18% van de patiënten
met anti-Ta-antistoffen sprake van long- of borst-
kanker en komt bij 10% van de patiënten met anti-
Ma-antistoffen een onderliggende kiemceltumor
voor.5

De eerste patiënt die Persoon et al. beschrijven, heeft
het typische klinische beeld van een paraneoplastische
cerebellaire degeneratie. Opmerkelijke bevindingen
bij deze patiënt zijn het ontbreken van anti-Ma1-
antistoffen in haar serum en dat, 7 jaar na aanvang
van de neurologische symptomen, geen tumor is
gevonden ondanks regelmatige screening. De tweede
patiënt is een 23-jarige man die zich presenteert met
symptomen die passen bij een limbische-, dience-
fale- en hersenstamencefalitis. Hij overlijdt in het
ziekenhuis aan de gevolgen van een circulatie- en
ademhalingsstilstand, voordat de juiste diagnose was
gesteld. 
Naar aanleiding van deze 2 opmerkelijke ziekte-
geschiedenissen is een aantal vragen te stellen. Het
ziektebeloop van de tweede, 23-jarige, patiënt is 
bijzonder dramatisch gezien de fatale afloop terwijl
bij juiste diagnose en adequate behandeling in dit
geval een reële kans op neurologische verbetering 
of zelfs herstel aanwezig was. De patiënt overlijdt
uiteindelijk aan de gevolgen van een circulatie- en
ademhalingsstilstand. Over de oorzaak van deze 
circulatie- en ademhalingsstand wordt in het artikel
geen uitspraak gedaan. Het waarschijnlijkst is dit
een direct gevolg van de ook bij de obductie ge-
vonden hersenstamencefalitis en dus van het para-
neoplastische syndroom. Plotstelinge dood ten gevolge
van een paraneoplastische hersenstamencefalitis is
vaker beschreven bij patiënten met anti-Hu-anti-
stoffen.6 Een recente analyse van 202 patiënten met
een anti-Hu-geassocieerd paraneoplastisch syndroom
laat zien dat 15% van deze groep zich presenteert
met hersenstamsymptomen, soms met ernstige cen-
trale hypoventilatie waarvoor intubatie noodzakelijk
is.7

Mogelijk is bij de tweede patiënt sprake geweest van
diepe hypoventilatie in de slaap. Bij presentatie staan
bij deze patiënt slikstoornissen, dubbelbeelden en
gedragsstoornissen op de voorgrond. Differentiaal-
diagnostisch werd gedacht aan een neuromusculaire
transmissiestoornis na uitsluiten van een proces in
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de hersenstam. De gedragsveranderingen werden als
secundair beschouwd. Het klassieke beeld van een
limbische encefalitis wordt gekenmerkt door ge-
heugenverlies, gedragsstoornissen, insulten en MRI-
afwijkingen in de mediale temporaalkwabben.4

Klassieke limbische encefalitis wordt klinisch 
redelijk goed herkend; het klinische spectrum van
limbische encefalitis is echter uitgebreider.8

Allereerst kunnen psychiatrische symptomen erg op
de voorgrond staan, zoals ook bij de tweede patiënt,
waardoor patiënten soms primair in de psychiatrie
belanden. 
In 2007 is een nieuw type paraneoplastische (lim-
bische) encefalitis beschreven bij jonge vrouwen met
een teratoom.9 Deze patiënten presenteren zich met
psychiatrische symptomen gevolgd door insulten,
bewustzijnsdaling en hypoventilatie. Vaak is lang-
durige beademing (tot maanden) noodzakelijk.
Resectie van de tumor in combinatie met immuno-
therapie leidt in de meeste gevallen tot (vrijwel) rest-
loos herstel.9 Verder is gebleken dat de etiologie van
limbische encefalitis lang niet altijd paraneoplastisch
is. Vincent et al. toonden bij patiënten met limbische
encefalitis anti-VGCK-antistoffen aan.10 Slechts een
minderheid van de patiënten had een onderliggende
tumor (doorgaans een thymoom). Het klinische
beeld kan vergezeld zijn van neuromyotonie en het
syndroom van Morvan (neuromyotonie plus auto-
nome en centrale neurologische symptomen).
Tijdige behandeling met corticosteroïden leidt tot
vrijwel volledig herstel in bijna alle gevallen.
Bij onbegrepen neurologische syndromen, inclusief
psychiatrische symptomen, is het van belang de
diagnose auto-immuunencefalitis te overwegen. Het
aantonen van paraneoplastische antistoffen en/of
anti-VGCK-antistoffen in bloed kan de diagnose
bevestigen en richting geven aan verder onderzoek
naar een onderliggende tumor en behandeling. Het
ontbreken van antistoffen sluit de diagnose auto-
immuun (limbische) encefalitis echter niet uit.
Een vraag die de eerste ziektegeschiedenis van
Persoon et al. oproept, is hoe vaak en hoe lang
tumorscreening moet plaatsvinden bij patiënten
met een paraneoplastisch neurologisch syndroom en
onconeurale antistoffen. In het literatuuroverzicht
van Hoffmann et al. is bij 23% van de patiënten met
anti-Ma-antistoffen en bij 11% van de patiënten
met anti-Ta-antistoffen geen tumor aangetoond.5

Hoe lang door te gaan met tumorscreening bij
patiënten met een zeker paraneoplastisch neuro-
logisch syndroom is moeilijk aan te geven.11 Door-
gaans wordt geadviseerd elke 3-6 maanden voor ten
minste 2-3 jaar te screenen.12,13 In een groep van 68

patiënten die positief voor anti-Hu waren met een
follow-upduur van meer dan 3 jaar bleken 49 een
tumor te hebben en 19 niet. In de groep van 49 
kankerpatiënten was de tumor bij 94% binnen 3
jaar ontdekt, maar bij 3 patiënten (6%) werd pas 
na een interval van 40, 41 en respectievelijk 72
maanden een kleincellig longcarcinoom aangetoond.14

Klinisch verschilden de groepen met en zonder
tumor niet van elkaar. Derhalve lijkt het raadzaam
patiënten met een zeker paraneoplastisch syndroom
langdurig te vervolgen en met regelmaat op een
onderliggende tumor te blijven onderzoeken.14
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