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Ziektegeschiedenis 
Een 77-jarige man presenteerde zich op de Spoed-
eisende Hulp met een spraakstoornis, nadat hij door 
zijn dochter op de grond aangetroffen was. In de voor-
geschiedenis was sprake van hypertensie en diabetes 
mellitus type II, waarvoor amlodipine- en metformi-
negebruik.  Diezelfde middag was patiënt nog goed ge-
zien, zonder bijzonderheden, drie uur later viel dochter 
een gelaatsasymmetrie t.n.v. rechts op en sprak hij met 
een dubbele tong. Een auto-anamnese was bij presenta-
tie niet goed mogelijk. 

Bij onderzoek bleek de tensie 213/103 mm/Hg, pols 
126 p/min en temperatuur 36,4°C. Patiënt was rechts-
handig. Hij was helder, had een voorkeursstand van 
het hoofd naar rechts met de ogen in midline, voer-
de enkelvoudige opdrachten uit, maar meervoudige 
opdrachten werden niet adequaat uitgevoerd. Er was 
een benoemingsstoornis, waarbij hij twee van de vier 
getoonde voorwerpen goed kon benoemen, en een 
dysartrie. Er was geen meningeale prikkeling. Aan 
de hersenzenuwen geen afwijkingen (geen gelaats- 
asymmetrie) en geen lateralisatie bij onderzoek van 
motoriek of reflexen. De voetzoolreflex was beiderzijds 
indifferent. Al vrij snel na opname was er een achter-
uitgang waarbij patiënt somnolent werd, er ook een af- 
hangende mondhoek rechts was en patiënt niet meer 
sprak. Hierbij was moeilijk te onderscheiden of er sprake 
was van anartrie of een complete afasie, er waren geen 
andere nieuwe bevindingen. Beeldvormend onderzoek 
werd middels CT en CT-A vervaardigd, deze toonde 
geen echter aanwijzingen voor vasculaire pathologie. 

Patiënt kreeg binnen een dag na presentatie een snel 
progressieve bewustzijnsdaling met gegeneraliseerd 
tonisch-clonische insulten, waarbij gestart werd met 
valproïnezuur. Later volgde een focaal insult met trek-

kingen van de linkerarm, waarop secundair gegenerali-
seerde epilepsie werden vermoed. Patiënt werd naar de 
Intensive Care (IC) overgeplaatst en geïntubeerd. Aan-
vullend bloedonderzoek toonde een lichte leukocytose, 
zonder CRP-verhoging, normale nier- en leverfunctie en 
elektrolyten toonden geen bijzonderheden. Screenend 
onderzoek op intoxicaties (benzodiazepines, amfeta- 
mines etcetera), koolstofmonoxide en hiv-antistoffen 
waren negatief. Vitamines B1, B6, B11 en B12 waren 
normaal. Bij lumbaalpunctie was er een openings-
druk van 27 cm H2O, de liquor analyse was normaal 
(1,0 x106/l leukocyt, totaal eiwit 0,44 g/l, glucose 7,6 
mmol/l, met een serumglucose van 13,3 mmol/l). 
Kweken en nader onderzoek op paraneoplastische anti-
stoffen werden ingezet (later bleken deze alle negatief). 
Het EEG toonde een zeer ernstig diffuus gestoord 
achtergrondpatroon met over alle gebieden irregulaire 
bèta-activiteit en enige zeer trage delta-activiteit van 
lage amplitude. Er waren geen epileptiforme of focale 
afwijkingen, met name geen aanwijzingen voor een 
status epilepticus. BAEP toonde beiderzijds fraaie ge-
leiding tot in de n. VIII beiderzijds. MRI toonde een 
opvallend diffuus en gering verhoogd T2-signaal in de 
thalamus bilateraal, zonder diffusierestrictie ter plaatse. 
Hiernaast waren er als nevenbevinding corticale focale 
T2-hyperintensiteiten links pariëtaal en links frontaal 
met diffusierestrictie passend bij ischemie in het water-
scheidingsgebied van respectievelijk de arterie cerebri 
media posterior en de arterie cerebri media. Gedurende 
de gehele opname is de tensie regelmatig gecontroleerd, 
waarbij zich geen tensiedalingen hebben voorgedaan
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Figuur 1. Transversale T2-gewogen MRI met licht verhoogde 

signaalintensiteit in de thalami.

Figuur 2. b 1000 Diffusie gewogen opname met beeld van 

lichte diffusie restrictie in de thalami.

Figuur 3. ADC-bevestigd lichte diffusie restrictie, geen aan- 

wijzingen voor T2-‘shine through’-effect op niveau van de thalami.

Figuur 4. Post contrast T1-gewogen MRI toont geen pathologi-

sche aankleuringen op niveau van de thalami.
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Diagnose
Er werd verder onderzoek ingezet en er werd een veneus 
ammoniak >290 umol/l geconstateerd (normaal 10-50 
umol/l). Er waren intussen twee giften valproïnezuur 
500 mg gegeven, waarna deze werd gestaakt en gestart 
werd met levetiracetam 2dd 500 mg. Gezien de afwe-
zigheid van leverfunctiestoornissen en een normale CT 
en echo abdomen zonder aanwijzingen voor een chro-
nische pancreatitis werd gedacht aan een carnitine de-
ficiëntie als oorzakelijke factor. Het vrij carnitine was 
15,1 umol/L (normaal 25-48 umol/l). Het acylcarnitine 
profiel was normaal, dat wil zeggen dat er geen aanwij-
zingen zijn voor een organoacidemie of mitochondriale 
vetzuurstofwisseling. 

Hyperammonemische encefalopathie bij 
carnitine deficiëntie.
Onder normale omstandigheden is er geen significante 
cerebrale ammoniak opname of productie in het brein. 
De hoogte van cerebraal ammoniak neemt echter wel 
lineair toe met het arteriële ammoniak niveau in het 
serum, oftewel bij hyperammoniëmie is er toch stape-
ling.1 Ammoniak wordt in de lever mitochondria mid-
dels de ureum cyclus gemetaboliseerd.1 (Zie schema-
tische, vereenvoudigde weergave van het ammoniak 
metabolisme in Figuur 5.) Aandoeningen geassocieerd 
met hyperammoniëmie zijn derhalve o.a. leverfalen, 
ureumcyclus deficiënties, organische acidemieën, het 
syndroom van Reye of medicamenteus geïnduceerd 
(e.g. valproïnezuur).2 Bij al deze omstandigheden is er 
een deficiëntie in het ammoniak metabolisme, of een 
overproductie van ammoniak, waarbij de lever kla-
ringscapaciteit onvoldoende is. Carnitine (β-hydroxy-
γ-trimethylaminobutyraat) is een essentiële cofactor in 
mitochondriale vetzuuroxidatie, die in principe vol-
doende verkregen wordt middels een normaal gevari-
eerd dieet.3 Een carnitine-deficiëntie leidt tot ophoping 
van niet-geoxideerde vetzuur acyl-coenzym A molecu-
len, wat vervolgens de intra-mitochondriale afbraak 
van ammoniak remt via remming van de ureum cyclus. 
Carnitine-deficiëntie leidt hierdoor dan indirect tot een 
hyperammoniëmie, wat het meest is beschreven door 
een primaire oorzaak op de jonge leeftijd. Verworven 
deficiënties zijn echter ook bekend in ernstig ondervoe-
de patiënten of patiënten die door maag-darm patholo-
gie verminderde resorptie capaciteit hebben. 2,3

De beeldvorming toonde bij deze patiënt een bilateraal 
verhoogd T2-signaal in de thalamus en waterschei-
dingsischaemie. Het bilateraal verhoogde T2-signaal 
in de thalamus past differentiaaldiagnostisch o.a. bij 

een toxisch-metabole oorzaak, waaronder osmotische 
myelinolysis, dan wel infectieus (viraal, Creutzfeldt-
Jakob disease), Hashimoto-encefalitis of een intoxicatie 
(e.g. stikstofmonoxide), dan wel bij stuwing bij veneu-
ze trombose of bij een laaggradig glioom. Gezien de 
betrokkenheid van de gehele thalamus beiderzijds en 
gebrek aan sterke diffusierestrictie is het niet passend 
bij (Percheron) ischemie. Bij Wernicke-encefalopathie 
zouden meer periventriculaire – periaquaductale T2-
afwijkingen worden verwacht. Er zijn geen overige T2-
afwijkingen in het limbische systeem als indicatie voor 
limbische encefalopathie.

Bij een hyperammonemische encefalopathie als gevolg 
van late-onset ornithine transcarbomylase-deficiëntie 
werden eerder typische MRI-bevindingen beschreven 
met als infarct imponerende afwijkingen waarbij zo-
wel de cortex en witte stof waren aangedaan.4  In de 
cortex dan vooral de gyrus cinguli en insulaire cortex, 
met sparen van de peri-rolandische en occipitale gebie-
den.4 Later is beschreven dat bij hyperammonemische 
encefalopathie door andere oorzakelijke factoren, meer 
ernstige betrokkenheid is van subcorticale witte stof; de 
basale ganglia, thalami, periventriculaire witte stof en 

Figuur 5. Schematische (vereenvoudigde) weergave van het 

ammoniak metabolisme. 1) Door opname en afbraak van eiwitten 

wordt stikstof gevormd, dat middels een verbinding met waterstof 

omgezet wordt tot ammoniak. 2) Ammoniak metabolisme vind 

vervolgens plaats in de lever mitochondria. De ureum cyclus in 

de lever mitochondria produceert ureum uit het aangevoerde 

ammoniak. 3) Via de urine kan zo uitscheiding plaatsvinden in 

een goed oplosbare vorm. 4) Overmatig ammoniak in het serum 

zorgt voor een lineaire stijging van cerebraal ammoniak.
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ook de hersenstam.5,6 Bij ‘diffusion weighted imaging’ 
(DWI) is er bij deze populatie uitgebreide diffusie res-
trictie te zien in de cortex, inclusief de gyrus cinguli, in-
sulaire cortex en de thalamus.7 Deze bevindingen weer-
spiegelen waarschijnlijk de verdeling van hersenletsel 
door hypoperfusie secundair aan hyperammoniëmie. 
Mogelijk is er pathofysiologisch namelijk sprake van 
intracerebrale ophoping van glutamine die intracellu-
laire osmolaliteitsveranderingen veroorzaakt en vervol-
gens resulteert in zwelling in astrocyten met cerebraal 
oedeem tot gevolg. Vervolgens zou dan intracraniële 
hypertensie en hypoperfusie ontstaan.4 

Het is belangrijk bij diagnostische twijfel over patiënten 
met een encefalopathie om typische MRI-bevindingen 
goed te kennen. De combinatie van een bilateraal ver-
hoogd T2-signaal in de thalamus en (waterscheidings)
ischaemie waarbij zowel de cortex als witte stof is aan-
gedaan kan een diagnostische aanwijzing zijn voor een 
hyperammonemische encefalopathie. Definitieve diag-
nostische criteria voor beeldvorming bij deze patholo-
gie, bestaat tot op heden niet.6 

Vervolg casus
Bij onze patiënt werd er gestart met carnitinesuppletie, 
waarna het ammoniak langzaam normaliseerde. Het 
neurologisch beeld herstelde geleidelijk; er werden geen 
insulten meer gezien. Patiënt kon na enkele dagen wor-
den gedetubeerd en hierna bleek sprake van evidente 

cognitieve stoornissen, met daarbij op de voorgrond een 
aandachtstoornis en een gedragsstoornis met voorna-
melijk agitatie. Gedurende de verdere opname was er 
een subtiele verbetering van het cognitief functioneren, 
waarna overplaatsing naar een psychogeriatrische afde-
ling in het verpleegtehuis plaatsvond. Mogelijk dat het 
lange ziektebed heeft gezorgd voor blijvende cognitieve 
schade, gesuperponeerd op pre-existente cognitieve 
problemen.6
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