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Samenvatting
Achtergrond: Paraneoplastische neurologische syndromen worden zelden beschreven bij 
melanomen. Dit artikel beschrijft twee patiënten met een melanoom in de voorgeschiedenis 
die beiden ernstige neurologische verschijnselen ontwikkelden. 
Ziektegeschiedenissen: Een 68-jarige man met een gemetastaseerd melanoom kreeg een 
ernstig subacuut cerebellair syndroom. Behandeling met prednison en plasmaferese stabili-
seerde zijn klachten. Een 75-jarige vrouw, in het verleden behandeld voor een subunguaal 
melanoom met lymfekliermetastasen, kreeg een demyeliniserende polyneuropathie. Behan-
deling met intraveneuze gammaglobulinen en dexamethason gaf geen verbetering van  
de klachten. PET-CT toonde een recidief van het melanoom in multipele lymfeklieren. De 
patiënte overleed negen weken na het ontstaan van de polyneuropathie. Hoewel bij beide 
patiënten geen (goed-gekarakteriseerde) paraneoplastische antistoffen werden aangetoond, 
werd bij de eerste patiënt een zeker en bij de tweede een mogelijk paraneoplastisch syn-
droom gediagnosticeerd. 
Conclusie: Een paraneoplastisch syndroom zou bij elke patiënt met een maligniteit en 
onverklaarde neurologische symptomen moeten worden overwogen, ook in de afwezigheid 
van paraneoplastische antistoffen, indien meer voor de hand liggende diagnosen zoals 
hersen- of leptomeningeale metastasen uitgesloten zijn. 
(Tijdschr Neurol en Neurochir  2012;113:212-17)

Summary
Background: Paraneoplastic neurological syndromes are infrequently described in mela-
nomas. This article describes two patients with a melanoma in their medical history, who 
both developed severe neurologic deficits. 
Case description: A 68-year-old man with a melanoma metastasized to the lymph nodes 
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suffered from a subacute severe cerebellar syndrome. Treatment with prednisone and 
plasmapheresis stabilized his symptoms. And a 75-year-old female, previously treated for 
a melanoma metastasized to the inguinal lymph nodes, who developed a demyelinating 
polyneuropathy. Treatment with intravenous gammaglobulins and dexamethasone did not 
improve the symptoms. PET-CT showed recurrence of the melanoma in the para-aortic and 
para-iliac lymph nodes. The patient died nine weeks after the onset of the polyneuropathy. 
Although in both patients paraneoplastic antibodies were undetectable, in the first patient 
a definite, and in the second patient a possible paraneoplastic syndrome was diagnosed.
Conclusion: A paraneoplastic syndrome should be considered in every patient with cancer 
and unexplained neurologic deficits, even in the absence of paraneoplastic antibodies, 
after more likely diagnoses such as brain or leptomeningeal metastasis are ruled out.

Inleiding
Bij de meeste solide tumoren, zoals melanomen, 
worden paraneoplastische neurologische syndromen 
(PNS) sporadisch gezien. We beschrijven twee patiën-
ten met een melanoom in de voorgeschiedenis bij 
wie de diagnose PNS werd gesteld ondanks het ont-
breken van paraneoplastische antilichamen. Derhalve 
betreft het bij deze patiënten een diagnose per exclu-
sionem die gesteld werd na uitvoerig onderzoek en 
academische tweede consultatie.

Ziektegeschiedenissen
Patiënt A, 68 jaar, kwam naar de Spoedeisende Hulp 
vanwege sinds drie dagen bestaande hoofdpijn, mis-
selijkheid en duizeligheid. Het looppatroon was ver-
anderd, patiënt had wisselend dubbelbeelden en sprak 
onduidelijker. Bij neurologisch onderzoek was er een 
lichte dysartrie en een horizontale nystagmus. Negen 
maanden hiervoor was een melanoom op de rug 
verwijderd, Breslowdikte 1,7 mm, met okselklierme-
tastasen waarvoor de patiënt recent een dissectie en 
radiotherapie had ondergaan. 
Gezien het subacute ontstaan en de langzame pro-
gressie van de klachten leek een vasculaire oorzaak 
niet waarschijnlijk. Screenend laboratoriumonderzoek 
toonde geen aanwijzingen voor een metabole oorzaak 
van de klachten. Differentiaaldiagnostisch werd 
gedacht aan hersenmetastasen of leptomeningeale 
metastasering (LMM). Aanvullende onderzoeken 
(zie Tabel 1) toonden voor beide echter geen aanwij-
zingen. Bij huidinspectie, CT-thorax en CT-abdomen 
werden er geen nieuwe melanoomlocalisaties gezien. 
In serum en liquor werden geen (goed gekarakteri-
seerde) paraneoplastische antilichamen aangetoond. 

 
Tijdens de opname verergerde de dysartrie; ataxie 
van de extremiteiten, dubbelzien en slikstoornissen 
ontstonden. Ondanks het ontbreken van onconeurale 
antilichamen werd het beeld geduid als paraneo-
plastisch cerebellair syndroom. Twee weken na aan-
vang van de klachten werd gestart met intraveneuze 
immunoglobulinen (0,4g/kg/dag) gedurende vijf dagen. 
De klachten stabiliseerden en na vijfdaagse intrave-
neuze behandeling met prednisolon (1.000mg/dag) 
nam de diplopie wat af.  
Voor een tweede opinie werd de patiënt overgeplaatst 
naar een neuro-oncologische afdeling in een acade-
misch centrum. Hernieuwd onderzoek van de liquor 
en het serum toonde atypische antistoffen, reagerend 
met purkinjecellen, hetgeen de diagnose paraneo-
plastische cerebellaire degeneratie nog waarschijnlijker 
maakte. Mede vanwege de aanwezigheid van deze 
antistoffen werd zes weken na aanvang van de klachten 
plasmaferese gestart, niet leidend tot evidente verbe-
tering. Bijna drie jaar nadien resteert een ernstige 
dysartrie en ataxie van de extremiteiten waardoor  
de patiënt vrijwel rolstoelgebonden is. Regelmatige 
controles bij de dermatoloog en de chirurg tonen 
geen aanwijzingen voor een recidief melanoom.

Patiënte B, 75 jaar, kwam op de polikliniek Neuro-
logie na verwijzing door de huisarts vanwege sinds 
twee weken bestaande tintelingen in beide handen, 
waarbij in eerste instantie werd gedacht aan een car-
paletunnelsyndroom. De voorgeschiedenis meldde 
een subunguaal melanoom met lymfekliermetastasen, 
waarvoor de patiënte dissectie had ondergaan. 
In de weken hierna breidden de tintelingen zich uit 
naar de voeten en ontwikkelde zij krachtsverlies, in 
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de benen meer dan in de armen. Bij neurologisch 
onderzoek werd vrijwel symmetrisch krachtsverlies 
aan de armen (Medical Research Council (MRC)-
graad 4 distaal) en de benen (proximaal MRC 5, 
distaal MRC 3) gevonden. De reflexen waren afwezig. 

Aan armen en benen bestonden sensibele stoornissen, 
distaal meer dan proximaal. 
Uitslagen van aanvullend onderzoek (zie Tabel 1) wezen 
op (sub)acute demyeliniserende sensomotorische in-
flammatoire polyneuropathie. Na vijfdaagse behan-

Tabel 1. Overzicht van de twee beschreven casus

Casus A B

interval melanoom - 
neurologische verschijnselen

9 maanden 3 jaar

neurologische diagnose subacute cerebellaire ataxie CIDP

immunomodulerende 
behandeling

IVIg, methylprednisolon, plasmaferese IVIg, methylprednisolon

beloop 2 weken, nadien ernstige restafwijkin-
gen; na 3 jaar geen recidief melanoom

in 9 weken progressief tot overlijden

MRI-hersenen enkele vasculaire afwijkingen 
supratenotorieel

-

EMG - demyeliniserende sensomotorische 
polyneuropathie

Liquor

leuco (/µL) (%lymfo)
ery (/µL)
glucose (mmol/l)
glucose ratio 
totaal eiwit (g/l)
oligoclonale banden: liquor
oligoclonale banden: serum
IgG index
cytologie

I II III I 

77 (100%) 
605
3,8
0,41
0,65
11
0
0,9
negatief

2
27
3,9
0,53
0,69
13
1
1,04
negatief

0

3,4
0,34
0,62
18
1
1,12
negatief

3
407
3,2
0,64
1,56
-
-
-
negatief

Serum

infectie- serologie EBV EBNA IgG:    
EBV VCA IgG:      
EBV VCA IgM: 
EBV monolex: 
Borrelia IgG/ M

positief 
positief 
negatief
negatief 
negatief

CMV IgG:             
CMV IgM:             
EBV EBNA IgG:    
EBV VCA IgG:      
EBV VCA IgM: 
mycoplasma (HA): 
campylob. IgA:    
campylob. IgG:    
campylob. IgM:    

positief 
negatief 
positief 
positief 
negatief
dubieus
negatief 
positief 
dubieus

paraneoplastische antilichamen 
(Anti-Hu, Yo, Ri, Tr, amfifysine, CV2, Ma2)

negatief negatief

overig atypische antistoffen reagerend met 
purkinjecellen

-

CIDP=chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie, IVIg=intraveneus immunoglobuline, EBV=epstein-
barrvirus, VCA=viraal capside antigeen, EBNA=epstein-barrvirus nucleair antigen.
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deling met gammaglobulinen (0,4g/kg/dag) stabili- 
seerden de klachten, maar na vier dagen ontstond 
progressief krachtverlies. Gedurende een driedaagse 
dexamethasonkuur (40mg/dag) bleef het krachts-
verlies langzaam progressief, leidend tot proximale 
parese MRC 4+ aan de armen en MRC 4 aan de 
benen, distale parese respectievelijk MRC 2 en 3. 
Gezien de voortschrijding van klachten in twee maan-
den werd de diagnose chronische inflammatoire demy-
eliniserende polyneuropathie (CIDP) gesteld. Op 
basis van de anamnese en serologisch onderzoek werd 
een banale infectie als oorzaak verworpen. CIDP als 
paraneoplastisch verschijnsel bij het melanoom leek 
het meest waarschijnlijk, echter de  geteste paraneo-
plastische antilichamen bleken negatief. Een PET-CT 
toonde uitgebreide lymfekliermetastasen para-iliacaal 
en para-aortaal. In overleg met de patiënte en haar 
familie werd er voor gekozen van chemotherapie af 
te zien gezien de beperkte toegevoegde waarde in  
dit stadium. Negen weken na het debuut van de 
neurologische klachten is de patiënte thuis overleden.

Beschouwing
Pathogenese van het paraneoplastische syndroom 
PNS worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat een 
(occulte) tumor een immuunrespons uitlokt die zich 
niet alleen richt op de tumor maar ook op het 
zenuwstelsel waardoor uitvalsverschijnselen ontstaan. 
Zogenoemde ‘molecular mimicry’, waarbij antigenen 
van de tumorcel lijken op antigenen die normaal 
alleen in het zenuwstelsel tot expressie komen, ligt 
hieraan ten grondslag (zie Figuur 1). De antilichamen 
die gericht zijn tegen deze zogeheten onconeurale 
antigenen worden paraneoplastische of onconeurale 
antilichamen genoemd en worden bij ongeveer 50-70% 
van de patiënten met een PNS aangetroffen.1,2 Er is 
toenemend bewijs dat naast de humorale respons 
een cellulaire respons met cytotoxische T-cellen een 
belangrijke rol in de pathogenese speelt. Welk van 
beide reacties, humoraal of cellulair, de belangrijkste 
rol in de pathofysiologie van PNS speelt en het exacte 
mechanisme van beschadiging zijn nog grotendeels 
onopgehelderd.

Diagnosestelling
De diagnose PNS kan op twee niveaus van zekerheid 
worden gesteld.1 Een zekere diagnose betekent het 
aantonen van goed gekarakteriseerde onconeurale 

antistoffen.3 Ook kan de diagnose zekere PNS worden 
gesteld bij patiënten met verschijnselen die ‘klassiek’ 
zijn voor een paraneoplastische aandoening, zoals 
de subacute cerebellaire degeneratie bij patiënt A, 
wanneer binnen vijf jaar hiervoor of hierna een 
maligniteit wordt aangetoond ongeacht de aanwezig-
heid van onconeurale antistoffen. Van een mogelijk 
PNS is onder andere sprake wanneer binnen twee jaar 
van de diagnose kanker niet-klassieke neurologische 
verschijnselen optreden zonder dat er antilichamen 
kunnen worden aangetoond, zoals bij patiënte B. 
Deze kortere termijn is gesteld om de kans dat het 
gelijktijdig aanwezig zijn van neurologische verschijn-
selen en kanker op toeval berust zo klein mogelijk te 
maken. Het is belangrijk andere verklaringen voor 
het neurologische syndroom zo volledig mogelijk uit 
te sluiten. 
De differentiële diagnose van een acute of subacute 
neurologische aandoening is bij een patiënt met een 
maligniteit uitgebreid. Deze geldt niet alleen een 
direct oncologische oorzaak, zoals hersen- of lepto-
meningeale metastasen of een paraneoplastische oor-
zaak, maar daarnaast  vasculaire stoornissen gekoppeld 
aan een maligniteit, een metabole encefalopathie 
door gelijktijdige orgaanfunctiestoornis, een toxi-
sche encefalopathie bijvoorbeeld ten gevolge van 
chemotherapie, en tenslotte een infectieuze oorzaak 
bij immunosuppressie. 
Liquor bij patienten met een PNS toont vaak een 
pleiocytose en/of een verhoogd eiwitgehalte en/of 
oligoclonale banden, respectievelijk aangetoond bij 
39, 96 en 63% in een cohort van 290 patienten met 
PNS. Met name vroeg na het ontstaan van de neuro-
logische klachten (<3 maanden) is er vaak een pleio-
cytose aanwezig.4 

PNS bij melanoom
Paraneoplastische syndromen zijn zeldzaam en komen 
nog het meest frequent voor bij kleincellig longcar-
cinoom (1-3% van de patiënten met deze maligniteit). 
Bij andere solide tumoren komt een PNS nog minder 
frequent voor.5 Ook bij melanomen is de incidentie 
van PNS vermoedelijk veel lager, ondanks het feit dat 
melanomen bekend staan als immunogene tumoren.6

De meest voorkomende PNS bij melanomen is mela-
noomgeassocieerde retinopathie. Guillain-barrésyn-
droom, miller-fishersyndroom, dermatomyositis en 
opsoclonus-myoclonus worden ook gezien. Geïsoleerde 
subacute cerebellaire ataxie als PNS bij melanoom, 
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zoals bij patiënt A, werd eenmaal eerder beschreven. 
Bij die patiënt werd in de liquor een antilichaam 
aangetoond met reactiviteit tegen het ‘carbonic anhy-
drase-related protein VIII’, een eiwit dat vooral tot 
expressie komt in purkinjecellen.7 Subacute cerebel-
laire ataxie is veel vaker beschreven bij kleincellige 
longcarcinomen en gynaecologische tumoren.2

CIDP als PNS komt het meest voor bij hematolo-
gische maligniteiten. Van de solide tumoren zijn 
gastroïntestinale tumoren vermoedelijk het vaakst 
geassocieerd met paraneoplastische perifere neuro-
pathieën.8 Een melanoom met CIDP als PNS,  
zoals bij patiënte B, wordt sporadisch vermeld.9-11 
Een mogelijke verklaring is dat melanocyten en 
schwanncellen beide ontstaan vanuit neuroectoderm 
en enkele oppervlakteantigenen delen, zoals GD2, 

GQ1b, GM2 en GM3.9 Soms kunnen bij PNS anti-
GQ1b, anti-GM2 en anti-GM3 worden aangetoond.10 
Bij deze casus werden deze antilichamen niet bepaald. 
De immuungemedieerde pathofysiologie wordt onder-
steund door het ontstaan van een demyeliniserende 
neuropathie na anti-GD2-immunotherapie bij mela-
nomen.11 Daarnaast suggereert het eerder beschreven 
indolente beloop van melanomen bij het ontstaan 
van CIDP als PNS een sterke antitumoractiviteit 
van de immuunrespons.6

Desondanks valt de demyeliniserende polyneuropathie 
bij casus B niet als zeker paraneoplastisch syndroom 
van het melanoom te duiden, hoewel het synchrone 
beloop tussen de progressie van de neurologische 
uitval en die van het melanoom wel een dergelijke 
associatie aannemelijk maakt.

Figuur 1. Een schematische weergave van de veronderstelde immunopathogenese van paraneoplastische neurologische 

syndromen. Bij casus A waren atypische (niet-gekarakteriseerde) antilichamen reagerend met purkinjecellen aantoonbaar, 

bij casus B waren er geen onconeurale antilichamen. Het vermoeden is dat naast de humorale respons de cellulaire  

respons een belangrijke rol in de pathogenese speelt. Onconeuraal antigen= antigen dat zowel in de tumor als in het 

zenuwstelsel tot expressie komt.

1



Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 113  -  nr. 5  -  oktober 2012217

Neurologische observatie

Behandeling
Het wisselend effect van behandeling van PNS is  
in kleine series patiënten beschreven. Immunoglo-
bulinen, zoals bij patiënt A, of behandeling gericht 
tegen de tumor leidden beide niet tot significante 
verbetering van het functioneren van patiënten met 
paraneoplastische cerebellaire degeneratie.12 
Bij een in de literatuur beschreven patiënt hadden 
immunoglobulinen een mogelijk gunstig effect op 
neurologische uitval bij een met melanoom geas-
socieerde CIDP.6 Wij stelden echter slechts enige 
stabilisatie van de daarna snel progressieve uitval 
vast. Andere auteurs suggereren dat verminderen 
van klachten van paraneoplastische neuropathie een 
indicator kan zijn van een gunstig effect van anti-
tumorbehandeling.11

Conclusie
Bij patiënten met melanoom in de voorgeschiedenis 
dient bij neurologische verschijnselen waarbij een 
locatie van het melanoom in het zenuwstelsel niet 
kan worden aangetoond de mogelijkheid van een PNS 
te worden overwogen. Het ontbreken van paraneo-
plastische antilichamen sluit deze diagnose niet uit.  
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Paraneoplastische neurologische syndromen kunnen op vele verschillende manieren tot uiting komen, 

zoals subacute cerebellaire degeneratie of neuropathie. 

2. De diagnose paraneoplastisch syndroom kan met twee niveaus van zekerheid worden gesteld en 

hangt vooral samen met de klinische symptomatologie, de aanwezigheid van paraneoplastische 

antilichamen en de aanwezigheid van een onderliggende tumor.

3. Ook bij andere solide tumoren dan long- en borsttumoren komen paraneoplastische syndromen voor.

4. Bij patiënten met neurologische klachten en een melanoom in de voorgeschiedenis dient naast  

cerebrale- en leptomeningeale metastasering de mogelijkheid van een paraneoplastisch syndroom 

te worden overwogen.


