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I. Vansteenkiste, H.M. Schippers, S.C. Tromp

Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2010;111:177-9)

Ziektegeschiedenis
Een 12-jarig meisje presenteerde zich met een eer-
ste epileptisch insult op de spoedeisende hulp. Zij 
had trekkingen van de linkerhand, een nystagmus 
en schuim op de mond gedurende 15 minuten. De 
patiënte was reeds lang bekend met een progressieve 
neurodegeneratieve aandoening met hypertone pa-
resen en een progressieve torticollis bij verscheidene 
kinderartsen en -neurologen. De diagnose was niet 
gesteld.
De ouders zijn consanguïen. De patiënte heeft 2 
gezonde oudere broers. De moeder had eerder een 
spontane abortus gehad na 6 weken, en had zwan-
gerschapsdiabetes gehad. Het geboortegewicht was 
3.560 g. De ontwikkeling verliep als volgt. De pa-
tiënte leek zich aanvankelijk normaal te ontwik-
kelen; ze kon los lopen vanaf de leeftijd van 18 
maanden. Er was toen echter een valneiging en 
een taal- en spraakachterstand merkbaar. Vanaf de 
leeftijd van 2,5 jaar was er sprake van een ontwik-
kelingsstilstand. Ze ontwikkelde strabismus conver-
gens en dwalende oogbewegingen, en de visus ging 
achteruit. Bij fundoscopie ontstonden er bleke papil-
len. Ze had een progressieve ataxie met valneiging 
naar links en rechts, een progressieve tetraparese 
met flexiecontracturen, spitsvoeten en voetzoolre-

flexen volgens Babinski. Op 6-jarige leeftijd was 
zelfstandig zitten of lopen onmogelijk geworden. Er 
was axiale hypotonie en distale hypertonie. Ze ont-
wikkelde een scoliose tot >60°. 

In de loop der jaren was uitgebreid onderzoek ge-
daan. Laboratoriumonderzoek toonde een normaal 
bloedbeeld, en normale waarden van cholesterol, 
triglyceriden, ammoniak, koper, ceruloplasmine, 
stolling, langeketenvetzuren, pipecolinezuur, lactaat 
en pyruvaat. Er waren bij eerder onderzoek ook geen 
aanwijzingen voor de ziekte van Niemann-Pick, in-
fantiele neuro-axonale degeneratie (huidbiopt), mu-
copolysaccharidose of een congenitaal defect in de 
glycosylering. In een spierbiopt werden geen afwij-
kingen gezien van de mitochondriën.

Een MRI-scan van de hersenen toont atrofie van de 
vermis cerebelli en de cerebellaire hemisferen (zie 
Figuur 1). Het EEG, gemaakt binnen 24 uur na 
het insult, zonder toediening van benzodiazepines, 
toont een overmaat aan bèta-activiteit met grote am-
plitudes (zie Figuur 2). 

Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u op pagina 179.
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Figuur 1. MRI van de hersenen: cerebellaire atrofie. A. Sagitale T1-gewogen opname, B. sagitale T2-gewogen opname 

en C. axiale T1-gewogen opnamen.

Figuur 2. EEG, afleiding: dubbele banaan, gevoeligheid: 50 μV/sec, 10 sec per pagina. A. met de ogen open, B. met de 

ogen dicht, C. met fotostimulatie en D. in slaap. 
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Diagnose:
Infantiele neuro-axonale degeneratie (INAD).

INAD behoort tot de groep van de ‘neurodegeneration with brain iron accumulation’ (NBIA)-aandoeningen. Bij 
INAD is sprake van een mutatie in het PLA2G6-gen, dat codeert voor het calcium-afhankelijk fosfolipase A2-enzym. 
Deze mutatie is bij onze patiënte aangetoond. Voordat het oorzakelijke gen bekend was, was de diagnose ‘INAD’ 
gebaseerd op het aantonen van axonale sferoïden in een huid-, conjunctiva- of spierbiopt. Nu blijkt dat sommige 
patiënten met genmutaties geen sferoïden hebben, zoals bij onze patiënte, en vice versa. Mogelijke oorzaken voor 
normale biopten zijn dat men het biopt neemt op een leeftijd vóór de pathologische afwijkingen zich ontwikkeld heb-
ben, of op een plaats waar de afwijkingen niet opvallend zijn. Een eventuele verklaring voor het niet vinden van de 
PLA2G6-mutatie is dat INAD mogelijk een genetisch heterogene aandoening is.1,2 Diagnostiek naar een mutatie van 
PLA2G6 heeft echter zeker een plaats naast de biopsie en is minder invasief. Bij het merendeel van de patiënten met 
een sterk INAD-fenotype kunnen zowel de genmutaties als de sferoïden worden aangetoond.1,2 Overigens illustreert de 
casus dat ondanks negatieve diagnostiek in een eerdere fase, een heroverweging van een diagnose en het op de hoogte 
blijven van nieuwe diagnostische mogelijkheden, van nut kunnen zijn.

In het EEG wordt bij INAD een overmaat aan snelle activiteit (16-24 Hz) beschreven zonder reactiviteit op het  ope-
nen of sluiten van de ogen. In een retrospectief onderzoek bleken alle patiënten dit EEG-beeld te vertonen.3 Er is geen 
verandering bij fotostimulatie; bij hyperventilatie kunnen trage ritmes ontstaan en verdwijnt de snelle activiteit, dit is 
echter bij onze patiënte niet verricht.4 

Op een MRI van de hersenen ziet men cerebellaire atrofie, een verhoogd signaal in de cerebellaire cortex op T2-
gewogen opnamen en bij de helft van de INAD-patiënten een hypo-intensiteit in de globus pallidus, passend bij 
ijzerstapeling.1

Psychomotorische regressie ontstaat meestal voor de leeftijd van 2 jaar. Frequent zijn ook ataxie, loopstoornissen, 
opticusatrofie, nystagmus en strabismus. Gegeneraliseerde insulten zijn beschreven en beginnen soms pas op de tie-
nerleeftijd. De meeste patiënten overlijden in het eerste decennium; sommigen overleven echter tot in de tienerjaren.1
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