Stroomdiagram I: Diagnostiek van auto-immuun encefalitis
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Stroomdiagram II: Screening en behandeling van auto-immuun encefalitis
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Toelichting stroomdiagram I: Diagnostiek van auto-immuun encefalitis
1. Zie richtlijnen: ‘meningitis’ en ‘virale meningo-encefalitis’.
2. Subacuut, progressief klinisch beeld. Ontstaan < 6 weken tot 3 maanden. Meest voorkomend:
o Limbische encefalitis (LE)
o Stamencefalitis
o Panencefalitis
o Cerebellaire degeneratie (CD)
3.
 Lab: altijd bepalen: schildklier-, lever- en nierfunctie, natrium, glucose en BSE.
 MRI hersenen: afwijkingen op T2/FLAIR mesotemporaal, uni- of bilateraal. De afwijkingen
kunnen aspecifiek zijn.
 EEG: meestal aspecifieke afwijkingen: traag en minder vaak epileptiforme afwijkingen.
 Liquor: milde pleiocytose, verhoogd totaal eiwit, verhoogde IgG index en aanwezigheid van
oligoklonale banden (OCB).
LET OP: zowel MRI, EEG als liquor kunnen volledig normaal zijn.
4.
Criteria definite auto-immuun limbische encefalitis (AIE)
De diagnose kan gesteld worden indien aan alle 4 onderstaande criteria wordt voldaan:
1. Subacuut ontstaan (< 3 maanden) en snelle progressie van geheugenstoornissen,
epilepsie of psychiatrische symptomen.
2. Bilaterale afwijkingen op T2/FLAIR voornamelijk mesotemporaal.
3. Minstens 1 van onderstaande criteria:
Liquor: pleiocytose.
EEG: epileptiforme afwijkingen of trage activiteit met betrokkenheid van temporaal
kwabben.
4. Exclusie van andere oorzaken*
*HHV-6, HSV-1, neurosyphilis, HIV. Bij kinderen is de differentiaal diagnose uitgebreider.
5. De behandeling kan gestart worden vóór de antistof uitslag bekend is. Antistoffen moeten altijd
ingezet worden, het liefst in serum en liquor. Overweeg ook inzetten van andere antistoffen,
afhankelijk van kliniek (zie 10).
6.
Criteria probable anti-NMDAR encefalitis
De diagnose kan gesteld worden indien aan alle 3 onderstaande criteria wordt voldaan:
1. Subacuut ontstaan (<3 maanden) van minstens 4 symptomen uit onderstaande 6 groepen:
Abnormaal (psychiatrisch) gedrag en cognitieve dysfunctie
Epileptische aanvallen
Spraakproblemen (verminderd spreken, mutisme)
Bewegingsstoornis, dyskinesie of rigiditeit/abnormale houding
Verminderd bewustzijn
Autonome dysfunctie of hypoventilatie
2. Minstens één van de volgende bevindingen:
EEG: focaal of diffuus vertraagd, epileptische activiteit of extreme delta brush patroon.
Liquor: pleiocytose of aanwezigheid van oligoclonale banden.
3. Exclusie van andere oorzaken.
De diagnose kan ook gesteld worden bij aanwezigheid van een systemisch teratoom + 3
symptomen uit groep 1.
7. De definitieve diagnose anti-NMDAR encefalitis kan gesteld worden als:
de patiënt één of meer symptomen, van bovenstaande 6, uit groep 1 heeft, én
bij aanwezigheid van anti-NMDAR antistoffen in liquor. Als de antistoffen alleen in serum
worden aangetoond zijn aanvullende testen noodzakelijk om de definitieve diagnose te stellen (zie
13).
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8.
Criteria probable anti-LGI1 encefalitis
De diagnose kan gesteld worden indien aan beide onderstaande criteria wordt voldaan:
1. Subacuut ontstaan (<3 maanden) van:
Cognitieve dysfunctie, en
Typische facio-brachio-dystone aanvallen of zeer frequente, (meermalen per dag) subtiele
stereotiepe focale aanvallen.
2. Exclusie van andere oorzaken.
9. De definitieve diagnose anti-LGI1 encefalitis kan gesteld worden als:
de patiënt één van bovenstaande symptomen heeft, én
bij aanwezigheid van LGI1 antistoffen in serum en evt. liquor.
10. Afhankelijk van het klinisch beeld (tabel 1) kunnen de volgende antistoffen worden bepaald:
 Antistoffen tegen intracellulaire nucleaire/cytoplasmatische antigenen (Hu, Yo, Ri, Tr/DNER,
CV2, Ma1 en Ma2):
o Techniek: immunoblot.
 Antistoffen tegen intracellulaire synaptische antigenen (GAD65, amfifysine):
o Techniek: resp. ELISA en immunoblot.
 Antistoffen tegen extracellulaire antistoffen:
o Radio-immunoassay (RIA): antistoffen tegen VGCC en VGKC complex (alleen in
serum gevalideerd)
 Bij een positieve of inconclusieve VGKC test (respectievelijk >100pmol/l en
51-100 pmol/l wordt een cell-based assay (CBA) gedaan voor anti-LGI1 en
anti-CASPR2.
o Cell-based assay:
 Los aan te vragen: NMDAR, LGI1, CASPR2, GABAbR en AMPAR, DPPX
antistoffen.
 In overleg: Glycine receptor, GABAa, IgLON5, mGluR1 en mGluR5
antistoffen.
 Voor bepalen van serum en/of liquor zie toelichting.
11.
Criteria probable Hashimoto encefalopathie
De diagnose kan gesteld worden indien aan alle 6 onderstaande criteria wordt voldaan:
1. Encefalopathie met epilepsie, myoclonus, hallucinaties of stroke-like episodes.
2. Subklinische of milde schildklierziekte (meestal hypothyreoïdie).
3. Normale MRI hersenen of aspecifieke afwijkingen.
4. Aanwezigheid van serum thyroid antistoffen (anti-TPO of anti-Tg).
5. Afwezigheid van een bekende neuronale antistof in serum en liquor.
6. Exclusie van andere oorzaken.
12.
Criteria probable seronegatieve auto-immuun encefalitis
De diagnose kan gesteld worden indien aan alle 4 onderstaande criteria wordt voldaan:
1. Subacuut ontstaan (<3 maanden) en snelle progressie van geheugenstoornissen, psychiatrische
symptomen of verwardheid.
2. Exclusie van bekende oorzaken voor auto-immuun encefalitis (zoals CLIPPERS, Bickerstaff,
ADEM).
3. Afwezigheid van bekende auto-antistoffen in serum en liquor, en minstens 2 van onderstaande
criteria:
MRI: afwijkingen op T2/FLAIR voornamelijk mesotemporaal.
Liquor: pleiocytose, aanwezigheid van oligoclonale banden en/of verhoogde IgG index.
Hersen biopsie: inflammatoire infiltraten en exclusie andere ziekten.
4. Exclusie van andere oorzaken.
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13. In overleg:
 Immunohistochemie: vaststellen van immuunreactie tegen neuropil (extracellulaire
antistoffen) of kernen (onconeurale antistoffen).
Live neuronen: vaststellen immuunreactie (bij verdenking op AIE door extracellulaire antistof).
14. Zie richtlijn: ‘chronische meningitis’.

Toelichting stroomdiagram II: Screening en behandeling van auto-immuun
encefalitis
e

15. Zie tabel 2 in de richtlijn met adviezen t.a.v. 1 screening bij antistof-gemedieerde AIE.
16. Multidisciplinaire tumor behandeling. Agressieve en snelle behandeling geeft de grootste kans
op herstel.
17. Zie tabel 2 m.b.t. adviezen over follow-up.
18. Starten met methylprednisolon (3 dagen,1000mg/dag of 5 dagen 1000mg/dag als patiënt ernstig
is aangedaan), na eind kuur evalueren effect:
 Stabiele/verbeterende patiënt met mRS 1-3, dan evalueren effect na 1-2 weken:
o Vooruitgang: afwachtend beleid.
o Regressie na initiële verbetering: na 2 weken herhalen MP kuur.
 Achteruitgang ondanks behandeling:
o i.v. immunoglobulines (IvIG; 5 dagen 0.4 g/kg/dag), of
o i.v. plasmaferese
 Ernstig aangedane patiënt (mRS 5): gelijktijdig met of direct na MP IvIg/plasmaferese.
19.
Anti-NMDAR encefalitis:
e
 MP kuur 2 keer herhalen (1 en 2 maand(en) na 1 kuur) .
 Geen onderhoudsmedicatie.
Onderhoudsmedicatie (altijd in overleg met auto-immuun/paraneoplastisch staflid of op neuroimmunologie bespreking): combinatie van prednison en azathioprine/myfortic, gevolgd door afbouw
prednison en continueren azathioprine/myfortic:
 Prednison oraal: 4-6 weken 60 mg/dag, iedere 2 weken verlagen met 10 mg tot 30 mg/dag,
vervolgens iedere 2 weken verlagen met 5 mg tot 15 mg/dag, gevolgd door iedere 2 weken
verlagen met 2.5 mg/dag tot 0.
 Azathioprine: starten met 50 mg, na 2 weken ophogen naar 2 dd 50 mg, na 2 weken
verhogen naar 2 dd 75 mg*, of
 Myfortic: 2 dd 720 mg*.
*Zie toelichting voor labcontrole.
Over het algemeen zal voor GAD65, DPPX en Glycine Receptor antistoffen onderhoudsmedicatie
noodzakelijk zijn. Bij VGCC en antistoffen tegen intracellulaire antigenen is onderhoudsbehandeling
alleen zinvol als er effect van initiele behandeling wordt gezien; helaas is dat meestal niet zo; dan
alleen i.v. MP, gevolgd door een taper van 4-6 weken. Patiënten met LGI1 en Caspr2 antistoffen
hebben een vrij grote kans op een recidief (35%), vaak wordt er ook bij deze patiënten dus gekozen
voor onderhoudsmedicatie.
Bij andere antistoffen is meestal geen steroïdspaarder nodig en is alleen orale prednison na initiële
behandeling vaak afdoende.
20.
Voor AIE met antistoffen tegen intracellulaire cytoplastmatische/nucleaire antigenen is niet bewezen
dat tweedelijnstherapie zinvol is. Bij een ernstig aangedane patiënt (mRS 4-5) of bij achteruitgang van
het klinisch beeld ondanks adequate eerstelijns therapie, moeten eerst onderstaande stappen
doorlopen worden alvorens behandeling te overwegen:
 Overwegen aanwezigheid van een extracellulaire antistof (bijv. anti-GABAbR bij anti-Hu).
 Is de tumor screening adequaat uitgevoerd?
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Is de tumor adequaat behandeld?

21. Overleg over starten van tweedelijns immuuntherapie altijd met een auto-immuun/
paraneoplastisch staflid of bij neuro-immunologie bespreking.
Tweedelijns therapie overwegen bij achteruitgang na eerstelijns behandeling of mRS 4-5.
De behandeling is voor alle extracellulaire antistoffen hetzelfde:
o Rituximab 2 giften van 1000mg 2 weken uit elkaar en/of
o Cyclofosfamide, volgens werkafspraak:
e
 1 drie giften: 15mg/kg, maximaal 1200mg per gift; dosisreductie o.b.v.
leeftijd, nierfunctie en leucocytengetal(48)
 vervolgens maandelijks 1000mg, danwel tweewekelijks 500mg, afhankelijk
van klinische toestand patient; bij dosering >10mg/kg ook toevoeging Mesna
noodzakelijk
 doorgaan tot 3 maanden na optreden klinisch relevant herstel, maximaal 12
maanden.
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Verantwoording
Recent is de internationale richtlijn over diagnostiek van auto-immuun encefalitis (AIE) verschenen.(1)
Hierin wordt geadviseerd om voor het stellen van de (waarschijnlijkheids-) diagnose en het starten
van behandeling niet te wachten op antistof bepalingen, maar deze beslissingen juist te baseren op
het klinisch beeld en de algemeen beschikbare aanvullende onderzoeken. Een deel van de inhoud
van deze richtlijn (bijv. verschillende criteria voor stellen van ‘probable’ en ‘definite’ AIE) is
overgenomen uit de internationale richtlijn.
Inleiding
Auto-immuun encefalitis (AIE) wordt gedefinieerd als een immuun-gemedieerde ontstekingsreactie
van het centraal zenuwstelsel, met (sub)acute presentatie van fluctuerende of progressieve neuropsychiatrische symptomen. Vanwege variatie in presentatie, beloop en ernst van de ziekte, kunnen
meerdere specialisten (neurologen, psychiaters, kinderartsen, intensivisten), betrokken zijn bij de
diagnostiek en behandeling van AIE.
In deze richtlijn bespreken we:
Antistof-gemedieerde AIE, met;
o Antistoffen tegen intracellulaire cytoplasmatische/nucleaire antigenen,
o Antistoffen tegen intracellulaire synaptische antigenen,
o Antistoffen tegen extracellulaire antigenen.
Overige oorzaken met niet (volledig) opgehelderde etiologie:
o Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine Perivascular Enhancement
Responsive to Steroids (CLIPPERS)
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o
o
o

Hashimoto encefalitis (HE)
Susac syndroom
Seronegatieve AIE

Antistoffen tegen intracellulaire cytoplasmatische/nucleaire antigenen zijn sterk geassocieerd met de
aanwezigheid van een systemische tumor of hematologische maligiteit.(2) Het klinisch beeld wordt
een paraneoplastisch syndroom (PNS) genoemd. PNS zijn variabel. AIE is beschreven bij de
volgende antigenen: Hu, Yo, CV2, Ri, Ma1, Ma2, amfifysine en Tr/DNER. De antistoffen lijken een
epifenomeen. De huidige theorie is dat het klinisch beeld wordt veroorzaakt door een cytotoxische Tcel reactie.(3)
Antistoffen tegen extracellulaire antigenen binden aan een (extra-)synaptische receptor op het
membraanoppervlak, hierdoor wordt de functie van het doeleiwit verstoord en leidt binding van deze
antistoffen tot een direct pathogeen effect.(4) De volgende antigenen zijn bekend: NMDAR, LGI1,
CASPR2, GABABR, AMPAR, DPPX, Glycine Receptor, GABAAR,IgLON5, mGluR1 en mGluR5. In
vergelijking met de antistoffen tegen intracellulaire antigenen zijn deze antistoffen minder vaak
geassocieerd met tumoren, zijn patiënten jonger, hebben ze minder co-morbiditeit en reageren zij
vaak beter op immuuntherapie. De recidiefkans is wel hoger.(5)
In deze richtlijn zullen we ook het klinisch beeld en diagnostiek van CLIPPERS, HE, Susac syndroom
en seronegatieve AIE bespreken.
Kliniek
Onderstaand de meest voorkomende klinische beelden van antistof-gemedieerde AIE, met de
bijpassende symptomen (zie tabel 1 voor beschrijving kliniek per antistof):
 Limbische encefalitis (LE): met o.a. amnesie, verwardheid, verlaagd bewustzijn, gedrags- en
stemmingsveranderingen, emotionele labiliteit, katatonie, epilepsie, autonome stoornissen.
 Stamencefalitis: met o.a. verlaagd bewustzijn, diplopie (supranucleaire laesie, of laesie n. III, IV
en/of VI), uitval andere hersenzenuwen, nystagmus, opsoclonus, ataxie, dysartrie, betrokkenheid
van tractus corticospinalis of sensibele banen.
 Panencefalitis: met o.a. gedragsveranderingen, epilepsie, cognitieve problemen, spraakstoornis,
verlaagd bewustzijn, hypothalame ontregeling, bewegingsstoornissen (katatonie, chorea,
dystonie, stereotype bewegingen, orofaciale dyskinesiëen), autonome verschijnselen (o.a.
hypoventilatie), slaapstoornissen.
 Cerebellaire degeneratie (CD): met o.a. ataxie, dysartrie, verminderde rompbalans, nystagmus.
Typisch voor anti-LGI1 encefalitis:
1. Facio-brachio-dystone aanvallen: frequente aanvallen (>8/dag) met contractie van het gelaat
en een dystone houding van de arm. Duur: < 30 seconden.
2. Subtiele stereotiepe focale aanvallen: dysautonoom, dyscognitief of gelastisch, zoals
opstijgend gevoel vanuit maagstreek, kippenvel, kortdurende afwezigheid. Duur: langer dan
facio-brachio-dystone aanvallen, frequentie: meermalen per dag.
LET OP: Zelden is er sprake van een geïsoleerd symptoom, zoals een psychiatrische stoornis, een
status epilepticus/refractaire epilepsie of een snel progressieve dementie.
Voor de andere oorzaken van AIE:
 CLIPPERS: vaak presentatie met klinisch beeld van stamencefalitis.(6)
 HE: kenmerkend zijn episodes met focale, recidiverende neurologische verschijnselen (stroke-like
episodes). De aanvallen komen voor in combinatie met cognitieve dysfunctie, verwardheid en
veranderingen in bewustzijn. Minder frequent wordt een langzamer progressief beeld gezien met
cognitieve achteruitgang, verwardheid, hallucinaties en somnolentie.(7, 8)
 Susac syndroom: gekarakteriseerd door klinische trias van encefalopathie, retinatak occlusie en
sensorineuraal gehoorverlies.(9)
Antigen
Klinisch beeld
Extracellulair
NMDAR
Pan-encefalitis; prodromale fase gevolgd door
psychiatrische en/of neurologische verschijnselen,
bewegingsstoornissen, autonome stoornissen,

Opmerkingen
-37% kinderen.
-80% vrouw, (vnl. van
vruchtbare leeftijd).
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LGI1

hypoventilatie en coma.(10-12)
LE, FBDS, hyponatriemie.(13, 14)

CASPR2

Neuromyotonie, LE, Morvan syndroom
(encefalopathie, neuromyotonie, dysautonomie en
insomnie).(15)

GABAbR

LE, refractaire epilepsie, snel progressieve
dementie.(16)
LE, GI verschijnselen, PERM.(17, 18)
LE, epilepsie, psychose.(19, 20)

DPPX
AMPAR
Glycine
Receptor
GABAaR
IgLON5
mGluR1
mGluR5
VGCC

PERM, SPS, LE, epilepsie.(21)
LE, refractaire epilepsie.(22, 23)
(non-)REM parasomnie, slaap apnoe.(24)
CD.(25)
LE.(26)
LEMS, PC(27)

Intracellulair synaptisch
GAD65
SPS, LE, CD.(28, 29)
SPS, encefalomyelitis, sensore/motore
neuropathie.(30)
Intracellulair cytoplasmatisch/nucleair
Hu
Encefalomyelitis, LE, sensore neuropathie, CD.(31,32)

Focale aanvallen en FBDS
vaak erg subtiel.
Vooral bij mannen.
De ziekte kan minder snel
progressief zijn, 30% tot >1
jaar.

Enkele kinderen beschreven.
Meer bij vrouwen dan bij
mannen.
Zeldzaam, ook bij kinderen.
Zeldzaam, ook bij kinderen.
Zeldzaam
5 patiënten beschreven.
CD: slechte respons op
therapie, zoals bij antistoffen
tegen intracellulaire eiwitten.
Alleen hoge titers (>>1000
zijn relevant)

Amfifysine

Meest voorkomend antistof
tegen intracellulaire antigen.
De enige antistof tegen
intracellulair antigen die
voorkomt bij kinderen
(neuroblastoom).

Yo
CV2

CD.(33)
Encefalomyelitis, LE, chorea, sensore/motore
neuropathie, CD, neuritis optica.(34)
Ri
Opsoclonus-myoklonus, stamencefalitis.(35, 36)
Man:vrouw verdeling: 1:2.
Ma1
LE, hypothalame verschijnselen, stamencefalitis,
CD.(37)
Ma2
LE, stamencefalitis, CD.(38)
Tr/DNER
CD.(39)
Tabel 1: Beschrijving klinisch beeld per antigen.
LE: limbische encefalitis, CD: cerebellaire degeneratie, SPS: stiff person syndrome, PERM:
progressive encephalomyelitis, rigidity and myoclonus, FBDS: facio-brachial-dystonic seizures, GI:
gastro-intestinaal, LEMS: Lambert-Eaton myastheen syndroom.
Aanvullend onderzoek
 Laboratorium diagnostiek:
o AIE door anti-LGI-1: 60-65% hyponatriemie.(40)
o Verhoogde bezinking is ongewoon, maar bij AIE als PNS kan het wel verhoogd zijn.
 MRI hersenen:
o Antistof-gemedieerd:
 Soms afwijkingen in de basale ganglia.
 Contrast aankleuring is zeldzaam.
e
 Anti-NMDAR encefalitis: 35% heeft afwijkende MRI bij 1 presentatie.
Gedurende de ziekte loopt dit op tot 50%.(12)
 Anti-NMDAR encefalitis: demyelinisatie komt voor (~2%). Dit is geassocieerd
met aquaporine 4 of Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG)
antistoffen.(41)
Disclaimer
1 januari 2015
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HE: > 50% normaal; afwijkingen zijn vergelijkbaar met antistof-gemedieerde AIE.(8)
CLIPPERS: karakteristiek beeld (‘peper en zout’) met (symmetrische), aankleurende
laesies in pons, cerebellaire pendunkel, medulla en mesencephalon. Ook kan
myelum aankleuren (cervicaal > thoracaal). MRI met gadolineum is noodzakelijk,
hierop worden vaak meer afwijkingen gezien.(6)
Susac syndroom: altijd betrokkenheid van corpus callosum, microinfarceringen
‘snowball-like’ laesies en centrale corpus callosum atrofie.(9)
 Naast MRI hersenen, zijn een fluorescentie angiogram (FAG) en audiometrie
nodig om de diagnose te stellen. Afwijkingen op FAG zijn pathognomonisch:
perifere retinatak occlusies.

Antistof-gemedieerde AIE:
 Meest voorkomend: vertraagd achtergrondpatroon, epileptiforme afwijkingen,
voornamelijk temporaal.
 anti-NMDAR encefalitis: bij 30% van patiënten op IC, toont het EEG een
extreme delta brush patroon (EDB), pathognomonisch voor de ziekte. Het
gaat om een combinatie van continue delta activiteit met snelle beta activiteit,
het patroon is symmetrisch en vooral aanwezig in de frontale gebieden.(42)
HE: 100% afwijkingen op EEG in ictale fase (vertraagd achtergrondpatroon,
epileptiforme activiteit), interictaal: 50% afwijkingen.(7)

Liquor:(43)
o Meestal een milde lymfocytaire pleiocytose (~80%), soms normaal. Een leukocyten
6
getal >100 x 10 /l is uitzonderlijk.
o Het totaal eiwit is meestal normaal, in de minderheid licht tot sterk verhoogd (~20%).
o De IgG index is regelmatig verhoogd (>50%).
o Oligoclonale banden (OCB): 50%. Naarmate de ziekte vordert wordt het percentage
lager. OCB kunnen tot 10 dagen na start ziekte gevormd worden.
o LET OP: liquor kan helemaal normaal zijn (m.n. bij anti-CASPR2 en LGI1).

- Op indicatie (na overleg):
 FDG-PET: meestal niet bijdragend, echter bij snel progressieve dementie, met twijfel over
auto-immuun of neurodegeneratieve origine kan FDG-PET zinvol zijn. Bij neurodegeneratieve
ziekten wordt een hypometabolisme gezien, bij AIE is een frontaal en temporaal
hypermetabolisme en occipitaal hypometabolisme beschreven. Sensitiviteit en specificiteit zijn
zeker geen 100%.(44)
Antistof diagnostiek:
Alle bepalingen worden in het Erasmus MC gedaan:
 Antistoffen tegen intracellulaire antigenen:
o Worden bij aanvraag van 1 antistof altijd allemaal bepaald.
o Zowel serum als liquor bepalingen zijn zeer sensitief en specifiek.
 anti-GAD65:
o Antistof kan pathogeen zijn, maar komt ook voor in gezonde populatie (bijv. positieve
familie anamnese voor auto-immuun ziekten) en diabeten.
o Verhoogde titer is relevant: bij passend klinisch beeld EN titer >> 1000 IU/ml.
o 6% van patiënten geïsoleerde afwijkingen in liquor.
 Antistoffen tegen VGKC en VGCC
o Radio-immunoassay (RIA)
 Alleen in serum te bepalen.
 Bij een positieve of inconclusieve VGKC test worden anti-LGI1 en CASPR2
ingezet. Deze 2 antigenen vallen onder het VGKC complex.
 Een positieve VGKC uitslag is meestal irrelevant als LGI1 en CASPR2
negatief zijn.
 Een patiënt met een positieve VGKC RIA heeft niet altijd anti- LGI-1 of
CASPR2, waarschijnlijk spelen ook andere, nog niet geïdentificeerde,
antistoffen een rol.(45)
 Antistoffen tegen extracellulaire antigenen:

9

o
o
o

Anti-NMDAR, GABAbR en AMPAR bepalingen zijn in liquor sensitiever dan in serum.
Anti-NMDAR bepaling: Sensitiviteit: liquor 100%, serum 70-85%; Specificiteit van
zowel liquor als serum is hoog (resp. 100%; 97-99%).(46)
Sensitiviteit van anti-LGI1 is veel hoger bij testen van serum (~100% vs 55-60% met
commerciële test).

Let op: bij positieve serum test, maar niet compatibel klinisch beeld, adviseren we om ook antistoffen
in liquor te bepalen. De kans op een fout-positieve is in dit geval namelijk hoog. Ook bij een reële
verdenking, maar een negatieve serum test is het aan te raden antistoffen in liquor te bepalen.
Alternatief: screening onderzoeksverband (zie 13).
HE is een controversiële diagnose. Aanvankelijk werd gedacht dat er een 1 op 1 relatie was tussen
het voorkomen van thyroid antistoffen (anti-TPO, anti-Tg) en het ontstaan van een encefalitis.
Inmiddels is duidelijk dat thyroid antistoffen vaak een epifenomeen zijn.
 ~ 10% van de algemene bevolking heeft deze antistoffen.
 Een verhoogde titer wordt ook gezien bij patiënten/familie anamnese met autoimmuunziekten (~20-30%).
 ~ 25% heeft een pathogene antistof (bijv. anti-NMDAR, anti-GABAa).
Tumor screening:
 Antistoffen tegen intracellulaire cytoplastmatische/nucleaire antigenen zijn sterk geassocieerd
met systemische tumoren.
 Antistoffen tegen extracellulaire antigenen zijn minder vaak geassocieerd met tumoren,
echter bij sommige antistoffen is er weldegelijk een verhoogd risico (bijv. NMDAR antistoffen
en ovarium teratomen).
 90% van de tumoren wordt ontdekt tijdens screening nadat PNS is vastgesteld.
 De follow-up en het type screening hangt af van het type antistof (tabel 2).
 Indien het PNS recidiveert dient een patiënt opnieuw gescreend te worden.
Tumor behandeling:
Vroege detectie en behandeling van de onderliggende maligniteit geeft hogere kans op curatieve
behandeling van de tumor en betere reactie op immuuntherapie. De behandeling is multidisciplinair.
De neurologische symptomen zijn door behandeling van de tumor en de encefalitis vaak reversibel.
Een lagere Karnofsky score door PNS moet geen invloed hebben op behandelbeslissingen.
Antigen
Tumor associatie
Extracellulair
NMDAR
-Zeldzaam bij
vrouwen < 12 jaar en
mannen tot 45 jaar.
-55% ovarium
teratoom: vrouwen
12-45 jaar.
-25% KCLC,
thymoom,
mamma/ovarium/
Testis/pancreas
carcinoom: mannen
en vrouwen >45 jaar.

Type tumor screening

LGI-1

CT thorax/abdomen, indien
negatief dan FDG-PET
CT thorax/abdomen, indien
negatief dan FDG-PET
CT thorax/abdomen, indien
negatief dan FDG-PET

CASPR2
GABAbR

Zelden tumor
associatie.
< 20 % thymoom,
KCLC
KCLC (50%).

Follow-up

-mannen <18 jaar: echo testis.
-vrouwen < 12 jaar: echo
bekken.
-mannen 18-45 jaar: echo
testis en CT thorax/abdomen.
-vrouwen 12-45 jaar: echo
bekken, MRI bekken.
-mannen en vrouwen >45 jaar:
CT thorax/abdomen, bij
vrouwen ook mammogram
indien negatief FDG-PET

Eenmalige screening:
mannen 0-45 jaar en
vrouwen < 12 jaar.
Screening eenmalig
herhalen: mannen en
vrouwen >45 jaar.
4 jaar screenen: vrouwen
e
van 12-45 jaar, 2 screening:
-geen verbetering: na 3
maanden.
-verbetering: na 6 maanden.
Vervolgens iedere 12
maanden gedurende 4 jaar.
Eenmalige screening*
Eenmalige screening,
herhalen na 3-6 maanden*
e
2 screening bij negatieve
uitslag:
-Verbetering: na 6 maanden.
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-Geen verbetering of
achteruitgang: na 3 maanden
Vervolgens iedere 6
maanden tot 4 jaar na
presentatie
DPPX

10% B-cel
neoplasma,
mantelcellymfoom
(CLL en GI lymfoom)
Thymoom, KCLC,
mammacarcinoom

Consult hematoloog

Afhankelijk van advies
hematoloog, in principe
eenmalig*

CT thorax/abdomen, bij
vrouwen ook mammogram
indien negatief FDG-PET

Glycine
Receptor
GABAaR

<10 % Thymoom,
KCLC
Niet beschreven

CT thorax/abdomen, indien
negatief dan FDG-PET
Op indicatie

2 screening bij negatieve
uitslag:
-Verbetering: na 6 maanden.
-Geen verbetering of
achteruitgang: na 3
maanden.
Vervolgens iedere 6
maanden tot 4 jaar na
presentatie
Eenmalige screening*

IgLON5

Niet beschreven

Op indicatie

AMPAR

mGluR1/5
VGCC

Hodgkin lymfoom
KCLC (50% bij
LEMS en >90% bij
CD).
Intracelluair synaptisch
GAD65
8%:
Neuroendocriene
tumor (25% bij LE)
Amfifysine
95% KCLC,
mammacarcinoom

Consult hematoloog

CT thorax/abdomen

CT thorax/abdomen, bij
vrouwen ook mammografie,
indien negatief FDGPET/MRI-mamma

e

Advies hematoloog volgen

Eenmalige screening, bij
limbische encefalitis screening
eenmaal herhalen*
e
2 screening bij negatieve
uitslag: na 3 maanden.
Vervolgens iedere 6 maanden
herhalen gedurende 4 jaar na
presentatie

Intracellulair cytoplasmatisch/nucleair
e
Hu
KCLC,
CT thorax/abdomen, indien
2 screening bij negatieve
prostaatcarcinoom,
negatief dan FDG-PET
uitslag: na 3 maanden.
neuroblastoom bij
Vervolgens iedere 6 maanden
kinderen
herhalen gedurende 4 jaar na
presentatie
Yo
Ovarium en
CT bekken en MRI mamma,
mammacarcinoom
indien negatief dan FDGPET
CV2
KCLC, thymoom
CT thorax/abdomen, indien
negatief dan FDG-PET
Ri
KCLC,
CT thorax/abdomen, bij
mammacarcinoom
vrouwen ook mammografie,
indien negatief FDGPET/MRI-mamma
Ma1/Ma1
Testis- en
CT thorax/abdomen, echo
longcarcinoom
testis, indien negatief dan
FDG-PET
Tr/DNER
Hodgkin lymfoom
Consult hematoloog
Tabel 2: Tumor associatie en advies voor screening per antigen.(47)
KCLC= kleincellig longcarcinoom, CLL= Chronische lymfatische leukemie, GI= gastro-intestinaal.
*Bij achteruitgang of geen verbetering overwegen screening te herhalen.
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Behandeling AIE
Doel therapie: verwijderen van antistoffen en het verlagen van de productie van antistoffen door het
verlagen en deactiveren van B-cellen.
De medicatie adviezen die worden gegeven in deze richtlijn zijn gebaseerd op 1 grote cohort studie
bij anti-NMDAR encefalitis(12) en eigen ervaringen. Er zijn geen gecontroleerde trials gedaan naar
behandeling van auto-immuun encefalitis. Ernst van de ziekte, duur van de ziekte en de ervaring van
de behandelaar met het middel bepalen vaak de keuze van het middel.
Globale opbouw behandeling:
e
 1 lijns behandeling:
o Methylprednisolon
o IvIg: minder risico op infecties, voorkeursbehandeling bij kinderen, patiënten met
ernstige bewegingsstoornis en psychiatrische patiënten.
o Plasmaferese: werkt sneller, heeft voorkeur bij patiënt met nierfunctiestoornis. Bij
voorkeur niet via centrale lijn.
e
 2 lijns behandeling: bestaat uit rituximab evt. i.c.m. cyclofosfamide.(48)
o Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen: rituximab gecombineerd met cyclofosfamide.
o Kinderen tot 16 jaar: monotherapie met rituximab, omdat er meer ervaring is met dit
middel en angst voor cyclofosfamide wegens kans op prematuur gonadaal falen en
verhoogde kans op maligniteit op lange termijn. Het risico op maligniteiten is
cumulatief. Onderzoeken laten zien dat doseringen bij kinderen <10 gram en bij
volwassenen <20 gram geen verhoogd risico op maligniteiten geven vergeleken met
de normale populatie.
Onderhoudsmedicatie
 Azathioprine/myfortic:
o Lab controle: leverfunctie, leukocyten, trombocyten en differentiatie.
e
 1 acht weken: wekelijks.
 volgende 2 maanden: 2 keer per maand.
 Na 4 maanden - 1 jaar na starten behandeling: maandelijks.
 Na 1 jaar: iedere 3 maanden
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