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Respiratoire insufficiëntie bij een kind door acute disseminerende
encefalomyelitis
S.C.A.T.Verbruggen, C.E.Catsman, S.Naghib, M.H.Lequin, L.N.van Veen en C.M.P.Buysse

Een jongen van 1,5 jaar oud werd gepresenteerd met progressieve spierzwakte, ataxie en meningeale
prikkeling, na een periode van algehele malaise en koorts. Wegens respiratoire insufficiëntie werd de
patiënt uiteindelijk op de pediatrische intensivecareafdeling opgenomen. Het beeld bleek te berusten
op acute disseminerende encefalomyelitis (ADEM), met aantasting van de pons. Patiënt werd beademd
en behandeld met immuunglobulinen en corticosteroïden, waarna hij vrijwel restloos herstelde. ADEM
is een snel verlopende demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel. De exacte incidentie en etiologie
zijn niet bekend. Deze aandoening wordt beschouwd als een auto-immuunreactie. De behandeling richt
zich momenteel op de suppressie van die reactie. Ondanks de dramatische klinische en radiologische
presentatie van ADEM is de prognose meestal gunstig.
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Acute disseminerende encefalomyelitis (ADEM) is een
zeldzaam ziektebeeld waarbij een snel verlopende demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel plaatsvindt. Ook de
hersenstam kan hierbij aangedaan zijn, zoals wij aan de
hand van een casus zullen illustreren.
Het klinische beloop en de bevindingen bij aanvullend
beeldvormend onderzoek zijn vaak dramatisch. Echter, de
prognose is veelal niet ongunstig, hoewel ernstige restverschijnselen kunnen vóórkomen.
ziektegeschiedenis
Patiënt A, 1,5 jaar oud, was de derde zoon van niet-consanguïene Nederlandse ouders. Hij werd opgenomen in het
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis vanwege aanwijzingen voor atypische meningo-encefalitis. De voorgeschiedenis bevatte geen bijzonderheden, de psychomotore ontwikkeling verliep naar verwachting en patiënt was volgens
het rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd.
Na een periode met malaise en koorts was patiënt 5
dagen eerder in een ziekenhuis elders opgenomen met meningeale prikkeling, atactisch looppatroon en zwakte van
het linker been. Er waren ook een dwangstand van het hoofd
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naar links en een centrale aangezichtsverlamming links.
De aldaar verrichte laboratoriumdiagnostiek toonde een
bezinking van 17 mm/1e uur en een leukocytose van 19,8 ×
109/l. De liquor liet 103 leukocyten per mm3 zien en een verhoogd eiwitgetal (0,65 g/l). Differentiaaldiagnostisch werd
gedacht aan een bacteriële dan wel een virale meningoencefalitis. Bij opname werd gestart met cefotaxim. Twee
dagen later voegde men daar behandeling met claritromycine en aciclovir aan toe om ook mogelijke verwekkers als
Mycoplasma pneumoniae en herpes-simplexvirus (HSV) af te
dekken. Bij serologisch onderzoek, kweken en PCR op HSV
van bloed en liquor identificeerde men geen verwekker. De
resultaten van beeldvormend onderzoek van de hersenen
door middel van CT en MRI op dag 4 van de opname elders
werden als niet-afwijkend geïnterpreteerd.
Wegens een progressief beeld van continue onrust, pijn
en zwakte werd patiënt de volgende dag voor verdere diagnostiek en behandeling overgeplaatst naar ons ziekenhuis.
Bij opname zagen wij een geprikkeld jongetje dat pijn had
met een dwangstand van het hoofd naar links zonder focale
neurologische afwijkingen en met een helder bewustzijn.
Aanvullende laboratoriumdiagnostiek leverde geen nieuwe
inzichten op en de antimicrobiële therapie werd voortgezet.
Pijnstilling middels paracetamol werd uitgebreid met morfine en diclofenac. Twee dagen na overplaatsing kreeg
patiënt een aanval van overstrekken van romp en armen
met een gedaald bewustzijn; deze verschijnselen verdwenen
na intraveneuze toediening van midazolam 0,1 mg/kg. Een
continu infuus met midazolam 0,1 mg/kg/h werd ingesteld,
maar er ontstonden respiratoire insufficiëntie, bradycardieën en bewustzijnsdalingen. De patiënt werd geïntubeerd
en opgenomen op de pediatrische intensivecareafdeling.
Een eeg enkele uren later liet een diffuus vertraagd achtergrondpatroon zien, maar geen epileptiforme afwijkingen.
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figuur 1. Axiale T2-gewogen spin-echo-MRI-opname van patiënt op ziektedag 4 laat verhoogde signaalintensiteitsgebieden zien in
onder andere thalamus, nucleus caudatus en putamen.

Bij later eeg-onderzoek werden sporadisch gegeneraliseerde epileptische ontladingen gezien, uitsluitend na pijnprikkels. Als onderhoudsmedicatie werd carbamazepine ingesteld.
Neurologisch persisteerde een beeld waarbij het bewustzijn was gedaald, met een Glasgow-comascore ‘E1M4Vtube’
en choreatiforme bewegingsonrust van de rechter arm en
hypertonie van de linker arm. Reflexen waren symmetrisch
en levendig en beide voetzoolreflexen verliepen volgens
Babinski. Aan de hersenzenuwen waren behoudens zeer
nauwe, op licht reagerende pupillen geen afwijkingen te
vinden.
Bij herbeoordeling van de MRI-scan van het cerebrum
door de kinderradioloog werden op de axiale T2-gewogen
spin-echo- en de coronale ‘fluid-attenuated inversion recovery’(FLAIR)-opnamen hyperintense afwijkingen gezien in de
periventriculaire en subcorticale cerebrale witte stof, de thalamus en de hersenstam (figuur 1). Een tweede MRI-onderzoek van het cerebrum op dag 9 van de opname toonde dezelfde afwijkingen met daarnaast aantasting van de basale
ganglia (figuur 2a). Tijdens MRI-onderzoek werd contrastmiddel toegediend, waarbij de afwijkingen niet aankleurden.
Op basis van deze radiologische afwijkingen in combinatie met de neurologische symptomen voorafgegaan door
koorts, en omdat een meningo-encefalitis was uitgesloten,
werd de diagnose ‘acute disseminerende encefalomyelitis’

gesteld. De respiratoire insufficiëntie, bij een lage onderhoudsdosering intraveneuze midazolam, berustte mogelijk
mede op schade van het ademhalingscentrum ter hoogte
van de medulla oblongata.
Patiënt kreeg nu hooggedoseerde methylprednisolon
10 mg/kg/dag gedurende 4 dagen, gevolgd door dexamethason 0,5 mg/kg/dag gedurende 2 weken, waarna een langzaam afbouwschema volgde. Verder kreeg patiënt immuunglobulinen 0,4 g/kg/dag gedurende 5 dagen, zoals eerder
aangegeven.1
Een week na de start van immuunmodulerende medicatie verbeterde de kliniek langzaam, herstelde het bewustzijn
zich en kon patiënt worden geëxtubeerd. Een vlot neurologisch herstel volgde. De anti-epileptica werden afgebouwd
en patiënt werd ontslagen na ruim 3 weken opname op de
intensivecareafdeling en ruim 3 weken op de afdeling Kinderneurologie. Acht weken na de eerste klachten functioneerde hij weer bijna op zijn oude ontwikkelingsniveau.
Emotioneel was hij nog wat labiel met een lichte aandachtsstoornis, maar contactname en interactie waren adequaat.
Op motorisch gebied restte slechts een nog wat breedbasisch looppatroon. Vijf maanden na het begin van de
klachten lieten de axiale T2-gewogen spin-echo- en coronale
FLAIR-beelden zien dat de afwijkingen nagenoeg volledig
waren verdwenen, met hoogstens nog enige verhoogde
signaalintensiteiten periventriculair (zie figuur 2b).
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figuur 2. Axiale T2-gewogen spin-echo- (a, c) en coronale ‘fluid-attenuated inversion recovery’(FLAIR)-beelden (b, d) bij patiënt A:
(a, b) op ziektedag 9 zijn er hyperintense signaalafwijkingen, met name ter hoogte van de periventriculaire en subcorticale witte stof,
alsmede ter hoogte van de basale ganglia, thalamus en de medulla oblongata; (c, d) 5 maanden na het begin van de klachten zijn er nog
enige verhoogde signaalintensiteiten periventriculair te zien.
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Pathogenen die in verband zijn gebracht met acute disseminerende encefalomyelitis (ADEM).

beschouwing
Acute disseminerende encefalomyelitis wordt beschouwd
als een monofasische acute demyeliniserende aandoening van het centrale zenuwstelsel.2-6 De incidentie is niet
bekend. In een gemiddeld tertiair centrum diagnosticeert
men de aandoening naar schatting bij 3-6 patiënten per
jaar.2 4 Kinderen en jongvolwassenen zijn het frequentst
aangedaan, met een gelijke verdeling tussen jongens en
meisjes.2
Etiologie en pathogenese. De exacte etiologische factoren
zijn onbekend, maar ADEM wordt algemeen beschouwd als
een auto-immuunaandoening.2-6 ADEM wordt bij meer dan
70% van de voorheen gezonde patiënten voorafgegaan door
een schijnbaar onschuldige infectie of door een vaccinatie.4 6
Er zijn inmiddels diverse pathogenen in verband gebracht
met het ontstaan van ADEM (tabel). Een werkelijke verwekker wordt zelden geïdentificeerd.6
De pathologische bevindingen passen bij een periveneuze demyelinisatie van met name de periventriculaire en
subcorticale witte stof, maar ook de dieper gelegen kernen
blijven niet gespaard. Het exacte mechanisme dat tot afbraak van de myelineschede leidt, is niet bekend. Als belangrijke hypothese geldt momenteel het model van de moleculaire mimicry.2 3 Hierbij neemt men aan dat microbiële
eiwitten lijken op peptiden van de myelineschede van de
patiënt, met als gevolg een autoreactie van het immuunsysteem op deze lichaamseigen eiwitten.
Kliniek. Voordat de neurologische symptomen zich
manifesteren, zijn er vaak systemische verschijnselen zoals
koorts, hoofdpijn, myalgie, misselijkheid en braken.2 3 Na
een latente fase van 4-28 dagen, volgend op deze prodromale
fase, ontstaat een subacuut multifocaal neurologisch beeld.5 6
Karakteristieke symptomen zijn onder andere motorische
en sensorische uitval, hersenzenuwuitval, tekenen van meningeale prikkeling, focale en gegeneraliseerde convulsies,
gedragsveranderingen (onrust, angst en zelfs psychose) en
een verlaagd bewustzijn.4 De piek van de symptomen doet
zich voor binnen enkele dagen.
Diagnose. In de initiële fase is de belangrijkste differentiaaldiagnose: al of niet virale meningitis, encefalitis
en vasculitis. Onderzoek van de liquor laat echter geen
afwijkingen zien of toont een lichte pleiocytose of eiwitverhoging.3 6 Bij 0-20% worden oligoklonale banden in de
liquor gevonden.7 Klinische verbetering na instellen van
antibiotische behandeling of antivirale therapie treedt niet
op. De uitslagen van virologisch en bacteriologisch onderzoek van liquor en bloed blijven meestal negatief. Eegonderzoek geeft vaak afwijkingen te zien, maar die zijn niet
specifiek.3
Beeldvorming door middel van MRI toont al in een vroeg
stadium multifocale demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel en dit is cruciaal voor het stellen van de diagnose.3 4

virus/virale ziekte
mazelen
influenza A en B
rubella
epstein-barr-virus
hepatitis A en B
coxsackievirus
Cytomegalovirus
herpes simplex
bof
HIV
Humaan herpesvirus 6
Coronavirus
bacterie
streptokokken
Salmonella
Campylobacter
Legionella
Borrelia burgdorferi
overige
Mycoplasma
Rickettsia
Chlamydia
vaccinatie*
mazelen
rubella
*Na

vaccinatie is de incidentie van ADEM significant lager dan na
infectie.2 3

In het bijzonder de T2-gewogen opnamen en de FLAIRbeelden tonen dan de karakteristiek verhoogde signaalintensiteit.4 Hoewel de wittestofafwijkingen op de voorgrond
staan, zijn bij kinderen ook frequent de basale ganglia, de
thalami en de hersenstam aangedaan.4
Behandeling. Gecontroleerde en gerandomiseerde studies
over de behandeling van ADEM zijn er niet. De therapie
richt zich op de vermoede auto-immuunreactie. Immuunsuppressie, door middel van corticosteroïden, verkort
de duur van de neurologische symptomen en voorkomt
verdere regressie.2-6 Ook immuunglobulinen lijken een
additionele verbetering te geven.1 Behandeling met plasmaferese is beschreven, maar hier is nog erg weinig ervaring
mee.3 8
Prognose. Ondanks de dramatische klinische en radiologische bevindingen lijkt ADEM vaak een gunstige prognose
te hebben.3 5 9 De letaliteit is de laatste jaren sterk afgenomen, en ongeveer 80% van de patiënten herstelt restloos.3 6 9
Restverschijnselen op lange termijn, zoals een gestoorde
neurocognitieve ontwikkeling, worden gezien bij ongeveer
10% van de patiënten, met name bij kinderen die ten tijde
van de ziekte jonger dan 5 jaar waren.9 10
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conclusie
ADEM is een zeldzaam ziektebeeld waarbij een snel verlopende demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel plaatsvindt. Dit ziektebeeld kan levensbedreigend zijn wanneer de
hersenstam in het ziekteproces betrokken is. Indien een
klinisch beeld van meningo-encefalitis mogelijk voorafgegaan wordt door een ogenschijnlijk onschuldige infectie of
vaccinatie, of gepaard gaat met gedragsveranderingen, bewustzijnsdalingen en motorische of sensorische zenuwuitval, dient men ADEM te overwegen. De patiënt dient dan
snel overgeplaatst te worden naar een tertiair centrum voor
verdere diagnostiek en behandeling.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Respiratory insufficiency caused by acute disseminated encephalomyelitis in a child. – A 1.5-year-old boy presented with progressive ataxia
and meningeal irritation after a period of general malaise and fever. He
was eventually admitted to a paediatric intensive care unit for respiratory
insufficiency. A diagnosis of acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)
with pontine involvement was made. The patient was mechanically ventilated and treated with immunoglobulins and corticosteroids, after which
he recovered almost completely. ADEM is characterised by rapidly progressive demyelination of the central nervous system. The exact incidence
and aetiology are unknown. The disorder is considered to be an autoimmune reaction, and current treatment is aimed at the suppression of
this reaction. Despite the dramatic clinical and radiological presentation
of ADEM, the prognosis is favourable in most cases.
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