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SUMMARY
A 29-year-old Caucasian male was presented to our 
emergency department after he woke up with symp-
toms of headache and confusion. Cerebrospinal fluid 
analysis showed a predominant mononuclear pleo-
cytosis suggesting a viral encephalitis. MRI in the 
acute stage showed diffusion restriction in the spleni-
um of the corpus callosum (SCC). The patient fully 
recovered in days and the splenial lesion had com-
pletely resolved at follow-up imaging 6 weeks later. 
The combination of a mild encephalitis and reversible 
SCC changes is described as MERS (mild encephali-
tis/encephalopathy and a reversible splenial lesion). 
MERS is mostly described in Asian children.  Despite 
the usually benign course, neurologists should be 
aware of possible severe underlying causes.

SAMENVATTING 
Een 29-jarige man werd op de afdeling Spoedeisende 
Hulp van het Haaglanden Medisch Centrum beoor-
deeld vanwege klachten van hoofdpijn en veranderd 
gedrag. Liquordiagnostiek toonde een mononucleaire 
pleiocytose en een sterk verhoogde eiwitconcentratie, 
suggestief voor een virale encefalitis. MRI in de acute 
fase toonde een opvallende spleniale laesie met diffu-
sierestrictie. Volledig klinisch herstel trad op in enkele 
dagen, en bij follow-up bleek de spleniale laesie volle-
dig verdwenen. In de literatuur is dit klinisch beeld be-
schreven als MERS (‘mild encephalitis/encephalopat-
hy and a reversible splenial lesion’). MERS is het 
meest beschreven bij Aziatische kinderen. Ondanks 
het meestal gunstige beloop is bewustwording van po-
tentieel ernstige onderliggende oorzaken van belang.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(2):52-5)

Mild encephalitis/encephalopathy and a reversible splenial lesion 

L.C. van Rooij1, I.R. van den Wijngaard2

Milde encefalitis/encefalopathie met 
een reversibele spleniumlaesie (MERS)     

INLEIDING 
Milde encefalitis/encefalopathie met een reversibele spleni
umafwijking (MERS) is een klinischradiologisch syndroom 
dat wordt beschreven als een combinatie van hoofdpijn, 
koorts, veranderd bewustzijn en reversibele laesies van het 
splenium.16 Epileptische aanvallen kunnen voorkomen. 
MERS is met name beschreven bij bacteriële of virale infec
ties van het centrale zenuwstelsel. Het komt echter ook voor 
na nietinfectieuze triggers zoals het staken van antiepilep
tica, systemische lupus erythematosus, migraine, hoogte

ziekte, blootstelling aan verschillende geneesmiddelen en na 
metabole stoornissen (onder andere hyponatriëmie, hypo
glykemie en vitamine B12deficiëntie).27 

MRI van het cerebrum toont typisch een nietruimteinne
mende laesie van het splenium met diffusierestrictie, zonder 
lekkage van gadolinium. Bij een laesie die beperkt is tot het 
splenium is er sprake van MERS type 1, bij verdere subcor
ticale afwijkingen van MERS type 2.7 In de tijd treedt er 
spontaan remissie van de klachten en radiologische afwij



JA ARGANG119APRIL2018

53

kingen op, meestal na 13 weken.5 In de literatuur wordt een 
reversibele spleniumlaesie ook beschreven met het acroniem 
RESLES (‘reversible splenial lesion syndrome’).8 

CASUS
Een voorheen gezonde 29jarige Kaukasische man werd met 
veranderd gedrag thuis aangetroffen door zijn echtgenote. 
Hij kwam geagiteerd over en sprak incoherent. De dagen 
ervoor had hij behoudens een lichte hoofdpijn, geen klach
ten aangegeven. De familiegeschiedenis was negatief voor 
hart en vaatziekten, migraine en epilepsie. Hij gebruikte 
geen medicatie en er waren geen aanwijzingen voor een in
toxicatie. 
Bij het neurologisch onderzoek zagen we een nietziek ogen

de patiënt met normale vitale parameters, zonder koorts. Hij 
kwam traag over en zei herhaaldelijk ‘ik ben bang’. Enkelvou
dige opdrachten werden niet correct uitgevoerd en er was 
sprake van desoriëntatie in tijd, plaats en persoon. Er waren 
geen tekenen van meningeale prikkeling of uitwendig letsel. 
Evenmin zagen wij schokken, automatismen of een laterale 
tongbeet. Het overig neurologisch onderzoek was normaal. 
Bij het aanvullend onderzoek was het oriënterend bloed
onderzoek zonder afwijkingen, inclusief de natrium en 
CRPwaarden en het bloedbeeld. Liquordiagnostiek toonde 
een lymfocytose (mononucleaire cellen 194 x 106/l, polynu
cleaire cellen 3 x 106/l) met een verhoogde eiwitconcentratie 
van 2,19 g/l en een glucoseconcentratie van 3,7 mmol/l 
 (serumglucose 6,2 mmol/l). Een aanvullende MRI van het 

FIGUUR 1. MRI van het cerebrum bij presentatie op de afdeling Spoedeisende Hulp. A. De axiale 'fluid attenuated inversion 

recovery' (FLAIR)-opname toont een geïsoleerd hoog signaal van het splenium. B. Diffusiegewogen opname toont een hoog 

signaal van het splenium, passend bij diffusierestrictie. C. Ter uitsluiting van een spleniumlaesie zonder diffusierestrictie maar 

met een T2 'shine-through'-effect werden er 'apparent diffusion coëfficiënt' (ADC)-opnames vervaardigd. Het lage signaal van 

het splenium is passend bij een reële diffusierestrictie. Er werden geen post-gadoliniumopnames in de acute fase vervaardigd.

A B C

FIGUUR 2. MRI van het cerebrum na 6 weken toonde een normalisatie van het beeld. A. en B. FLAIR- en ADC-opname met 

een normaal signaal van het splenium. C. T1-gewogen MRI-opname met gadolinium sloot een persisterende laesie met con-

trastlekkage uit.

A B C
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cerebrum toonde een geïsoleerde nietruimteinnemende 
laesie in het splenium van het corpus callosum, gekenmerkt 
door diffusierestrictie (zie Figuur 1). 
Aanvankelijk werd het klinisch beeld en de liquorsamen
stelling geduid als passend bij een mogelijke virale encefa
litis. Kort na opname steeg de lichaamstemperatuur tot 
39ºC. Er werd gestart met antivirale therapie (aciclovir 10 
mg/kg elke 8 uur). In enkele dagen herstelde het bewust
zijn en was de patiënt koortsvrij. Liquordiagnostiek naar 
het herpessimplexvirus type 1 en 2, bacteriële bloedkwe
ken en hivserologie bleken alle negatief, derhalve werd de 
aciclovir gestaakt. De patiënt werd in goede conditie naar 
huis ontslagen. FollowupMRI na 6 weken toonde een vol
ledige resolutie van de spleniale afwijking (zie Figuur 2). 

DISCUSSIE 
De oorzaak, incidentie en prevalentie van MERS zijn onbe
kend. Met name in de Aziatische pediatrische populatie zijn 
enkele cases beschreven, veelal in relatie tot infecties van 
het centrale zenuwstelsel, maar zelden bij volwassenen in de 
Westerse maatschappij.2,3,5 De reden hiervoor is onduidelijk. 
Onderrapportage is mogelijk, omdat MERS slechts op basis 
van specifieke MRIbevindingen kan worden vastgesteld. 
Tevens wordt een MRI van het cerebrum niet altijd verricht 
bij het klinisch beeld van encefalitis/encefalopathie. 
Reversibele spleniumlaesies met diffusierestrictie zijn onder 
andere beschreven secundair aan ischemie, na een hoofd
trauma en bij de ziekte van CharcotMarieTooth.9 Bij geïso
leerde ischemie van het splenium presenteren patiënten zich 
met geheel andere klinische verschijnselen, zoals een ‘split 
brain’syndroom, hemianomie of alexie zonder agrafie.10

Een mogelijke verklaring voor de locatie van de MERSlaesie 
is dat myelineverbindingen van het splenium relatief water
rijk zijn en daardoor meer ontvankelijk zijn voor het ont
staan van oedeem. Gelet op het klinische beeld van encefa
litis/encefalopathie en MERS type 2 is een diffuus cerebraal 
ziekteproces dat zich het meest uitgesproken toont in het 
splenium voorstelbaar. Dit zou ook het verschil in het kli

nisch beeld kunnen verklaren ten opzichte van andere aan
doeningen van het splenium. 
Voor het ontstaan van MERS wordt in de literatuur een be
langrijke rol toegedicht aan wisselingen in de serumconcen
tratie van natrium. Takanashi et al. toonden aan dat hy
ponatriëmie significant vaker voorkomt bij MERS.11 Deze 
hypothese voor de etiologie van MERS zou ook de hogere 
incidentie bij kinderen kunnen verklaren, omdat zij door 
hun relatief grote intracraniële volume vatbaarder zijn voor 
metabole encefalopathie.12 Ander ondersteunend bewijs is 
dat veel virale en bacteriële infecties van het centrale zenuw
stelsel kunnen leiden tot hyponatriëmie als gevolg van het 
‘syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion’ 
(SIADH) of ‘cerebral salt wasting’. Tevens is MERS beschre
ven bij onttrekking van antiepileptica die van invloed zijn 
op de natriumkanalen. Bij veel patiënten, inclusief de be
schreven patiënt, is er echter geen hyponatriëmie of een 
verandering in de serumconcentratie aantoonbaar. Bij de 
beschreven patiënt is dan ook geen onderliggende patholo
gie aangetoond.
Bij de meeste patiënten met MERS volstaat een afwachtend 
beleid met, indien mogelijk, behandeling van het onderlig
gende substraat.13 Er is echter een subgroep van patiënten 
met een ernstiger klinisch beeld of stagnatie van herstel. Dit 
wordt vaker gezien bij MERS type 2. Bij deze patiënten kan 
een behandeling met corticosteroïden of intraveneuze im
muunglobulines (IVIG) overwogen worden.13 Er is echter 
geen bewijs voor effectiviteit. Daarbij is het behandeleffect 
moeizaam te differentiëren van het natuurlijke beloop, dat 
ook vaak gunstig is. 

CONCLUSIE
Deze casus illustreert dat MERS ook in Nederland tot de 
differentiaaldiagnose van encefalitis/encefalopathie dient te 
behoren, op alle leeftijden. Herkenning van dit zeer zeld
zame klinischradiologische syndroom en de deels behan
delbare onderliggende oorzaken is van belang.  

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het klinisch-radiologisch syndroom van een milde encefalitis/encefalopathie in combinatie met een 
 reversibele spleniumlaesie wordt beschreven als MERS. 

2 MERS komt voor na infectieuze en niet-infectieuze triggers zoals virale encefalitis, het staken van anti- 
epileptica, systemische lupus erythematosus, migraine, hoogteziekte, blootstelling aan verschillende 
geneesmiddelen en metabole stoornissen. 

3 De prognose van MERS is gunstig, deels afhankelijk van de onderliggende oorzaak. 
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