
 

 

 

Small fiber neuropathy : a novel finding in sarcoidosis

Citation for published version (APA):

Hoitsma, E. (2005). Small fiber neuropathy : a novel finding in sarcoidosis. [Doctoral Thesis, Maastricht
University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.20050225eh

Document status and date:
Published: 01/01/2005

DOI:
10.26481/dis.20050225eh

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20050225eh
https://doi.org/10.26481/dis.20050225eh
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/125527ac-5477-4355-827f-18fb18af93c8


Summary, general discussion and directions 
studies 





Sarco~olosls patients exhibit a broad variety of cl~nical features Besides pulmonary 
symptoms whlcli generally reflect disease actlvtty, many patients present with symp- 

toms sucls as paln, fa t ig~e  and autononvc dysfunctl~on So far, these symptoms have 

had little attentr~on an the sarcotdosis literature, and have remained an anngma lo 

physsc~ans We found that many of these apparently non-specific symptoms could be 

related to small fiber neuroipathy (SFN) w~th  awtonomlc involvement Thls obsewat~on 

was the motive for this thesis. 

Frsst a literature search was performed. Iln chapter 2 the existlng literature regarding1 

neurosarcoidosis was rewewed to provide an overview of the present kn~owiedge a~nd 

drlemlm~as cl~niclans are faced w ~ t h  In the diagnostic work-up and treatment of patrents 

sufle~ring from this cornpllcated d~lsease In this chapter an approach for the dlegnosus of 

neurosarcoidosrs as well as treatment strategies are proposed Furthermore, our novel 

observation SFN In sarco~dosis was added lo thle Illst of neurological compl~~cations 

attributable to this disease 

Chapter 3 revrews the  lite~rature regardung what is known about SFN. SFN is a 

neulropathy selectrvely lnwolvilng small diameter rnyelinated and unrnyellnated nerve 

flbers lnterest un this disorder has cons~derably increased dulring the past few years 

Clinical presentation consists of penplreral paln and/or sy~mptams af autonomrc 

dysfunction Routine electrad~agnast~~c studies, whnch primarily test large rnyelinated 

fiber functionl, are generally normal In these patients Therefore, th~e disorder SFIN has 

been an enlgma to practitaoners because of the unexpla~ned contrast between severe 

paln In the extremities and a paucity of nelrrological and electrophys~olog~~al findings 

D~agnos~s  is ach~evecl based on clinacal feakwres, normal nerve conduction studies, and 

albnormal s~piecral~red tests of small nerve fibers Among others, these tests lncliude 

assessment loif epidermal nerve fiber density ~n skl~n bloplwsy, temperature sensation tests 

for sensory fibers and sudomotor and card~ovascular funct~on test~ng (CAFT) for 

auto~n~ornlc fabers Un~less an underlying disease 1s vdentldled, treatment usually is 

symptomat~c and dlre~ted towards allev~atron of neuropathic pain 

SFN is often ~diopatl-uac, however, it occurs relatively frequently In several Immune 

m e d ~ a k d  diseases such as vasculitrs," SSJgren's disease.' syslerntc lupus erythema- 

tosus (sLE),' * Gulllain-Barre syndromew and to our own experience SFN occurs also 

bn Wegener's disease, and rheurnatotd arthntrs Accordl~ngly, it was hypotheslsud that In 

immune mediated d~seases there rn~ght be a common pathway causin~g SFN In 

sarcoidos~s, SFW related symptoms lnot always occur parallel w~th dllsease acllvrty 

assessed by general used d~agrrostrc procedures and at does not seem to respond to 



col.ticasfero~ds In kine w~th this, ~t IS reasonable lo assume that SFN In sarcoidosvs ts not 

directly causedl by gran~uloma formatuan Finally, we dlscwssed candudlate mechanisms 

i,nvolved hn the pathogenesis of SFN including twmour necrosis factor (TNF)-a and 

oxlldlatlve stress 

Ahthough paiin is prevalent in sarcoidosrs, this has never been studled systema8cal#y 

The study described in chapter 4 was almed to evaluate the presence and ilmpact of 

pain in sarcoldasrs Members of the Duitch Sarcoidlos~s Society without co-morb~d~ty 

(n=821) participated nn this study The World Health Clrganlsation Quality of Life 

assessment instrument (WHOQOL-100, see appen~dix) was completed, as well as a 

symptom inventory quest~onnaire add~resslng the presence of various categories oi  pain. 

Pain appeared lo be a major problem In sarcoioios~s, occurring nn wlp to 72% of the 

studi~ed sarcoidasis patients. Although negative feellngs and fatigue were found to be 

related to  pain^, at cowldl not fully explain pain 

Bes~des pain, many sarcoidosis patients suffer from fatigueag and sleep d~sturrbances 

Recently, it was demonstrated that obstructrve sleep apnea (OSA) is rather comlmon 1n 

sarcoidosis '%oreoveir, sheet ~ntolelrance, painful legs and restless legs are frequently 

reported in sarcoidosis patlents Remarkably, restless legs syndroime (RLS) may be an 

earlly feature of SFP.I.'"* These symptoms might interfere with sleep quality. In order to 

deterrn~ne the relationsh~p between objectiwe and suibjectlive sleep disturbance in 

chapter 5 full polysoimnography, inclluding leg EMG an~alys~s, was performed in 46 

chronic sarco~dosis patlents indrcating awakening wnrefreshed in the morning Both 

sleep disturbance (OSA andlor period~lc leg movement (PikFlrl)) and RLS were found In 

more than half of the studled sarco~dosis patqents Its relation with SFN and fatlgue 

needs further exploration 

After we discouerocl a flreqwen~t occurring symptom pattern, conshstnng of peripheral pain 

acconrlpanied by symptoms af suutonornrc dysfurnctron, suggestlwe of SIFN, we estab- 

llsl71ed thle presence of SFN using various types of testuing 

In chapter 6 various ~?lectrophysiological tests were used to assess the presence of 

SFW Seventy-four ssrcoldosis patents complaining of symptoms suggestnve of SFN 

underwent temperature threshold testi~ng (TTT) to assess thresholds for warm and cold 

sensation as well as for heat pain, sympathetic skln responses (SSRJ, nerve condwlctien 

studies and concentric needle electromyography. Furthermore, in 31 patients, CAFT 

was carried out TTT revealed abnormal~ties in 51 of the 74 patients (69%), cons~stent 

with our cllnrcal observation This observation was in accordance with former studiles 

that have also found sensit~vity rates of TTT uaryrng form 60 to 85% "-" Nerve 

~onductlon studies In the legs showed slightly abnormal results In 6 of the 74 pat~ents. 



ah of these had abnormal W'T results The SSR was absent at the foot in 7 of the 74 

patients. GAFT was abnormal in only a single case of the 31 tested patients, which is 111 

accordance with data from others report~ng low sensitivity of CAFT in SFN '' '' 
In coruclusion, we found in a subg~rocrp elf sarcoidosis patients TTT abnchrmali'l~es 

suggestive of SFN SSR and carduovascular autonomic test~ng appeared to be of little 

d~agnostrc value 

In chapter 7 the presence of SFN was further explored by obtaining skin blolpsy 

specmnens. Quantificatuon of ep~derrnal nerves In skin biopsies is an1 objecltlve and 

valuable method to detect SFN Reduced intraepudermai nerve fiber densalty (IEMFU) 

can be the first and onllly detectable abnormality in patients with painful neuropatl?y In 7 

consecurlve sarcoudosis patfents and 6 age matched healthy controls IENFD in punch 

biopsles of the skin was determ~ned. Reduced lENFD was found nn all 7 patients 

cornpared to 6 healthy controis, consisttent wlih the presence of SFN in these patuents 

Iln clulnlcal practice there us a n~eed for an easily administered instrwmelnt to assess SFN 

which can be applied to all patients with suspicion of the disorder In chapter 8 we 

descrube the dE+~@loipment and validation of a questionnaire to screen for the presence 

aF SFW. Such a questionnaire is aimed to be useful in clinical assessment, for research 

assessing prevalence and natural course and in therapeutic trials. We developied and 

validated a quesl~onnaire in a group of 84 sarcoidosis patients that was short and easy 

to administer, the SEN-screening list (SFNSL). Cut-off scores were determined based 

on TTT results. Thereafter, in another group of 55 sarcoidosis pat~ents the SFNSL was 

cross-validated. The same cut-off sco~res were faund appropriate. Internal ~ansisten~cy 

assessment revealed that the dl~fferen~t questions of the SFNSL were strongly related to 

each other (Cronbach's alpha 0.90). Furthermore, exploratory factor analysis showed 

that th~e SFMSL measures only one underlying factor. These results support the idea 

Zh1at SFW 11s a uniform disease and makes a psychogenetnc component explarnlng for the 

symptoms of SFN highly unlikely. 

Besndes fat~gue and pernpheral pain many sarcoud~osis patients report symptoms related 

to cardiac autonomic dysfunct~chn such as oPthostat11c l~lntolerance with diss~ness. 

colilapses in the shower, or pann in coat hanger area selectively in an upr~ght pos~lnion 

However, as described In chapter 5 and by others, CAFT remuam normal in most of 

them. Recognition of cardiac autolnorn~c ~nvolvem~enl i~s af cllnical trnportance as cardlac 

autonomic dysfunct~on has been lderrtified as a strong preductor of morbidity and 

mortalllly as thls may cause sudden cardiac arryrthrnras In chapter 9 we descmlae the 
123 

assessmen,t of cardiac sympathel~c ~n~nervat~on us~nig I-MlBG (rnela~odoben- 
zylguanidine) cardiac sc~ntigraphy In sarcotdosis patients Cardiac sympathetic 



dysfundion was present and appeared to be related l o  SFN. The posslbhe prognostrc 

and therapewtlc ~rnplicirtrons of cardrac sympathet~c dysfunction need lwn~her study 

There IS l~ttle doubt that genetrc factors play an impolrtant role In the genesrs of 

sarcoldosfs and an assoclatlon wuth the human leucocyte antlgen (HLA) was found, In 

pafll~cular the DQF41 gene In chapter 10 we explored the asscacllatialrr beLwee6a HLA and 

SF'N In sarcoidosis Low resoluE~on HLP Yypung was performed for 103 sarco~dos~s 

patients by serological and molecular methods, hrgh resoiot~on DQBl was obtained by 

sequence-based typkng SFN was established by TTT S~xty-seven pat~ents had 

abnormal 7"TT (SFWc), 36 patients had normal! TTS (SFW-) Comparing I-ILA typlngs of 

SFN+ pafrents, SFN- patents and control ~nd~vdlduals revealed a s~griif~cant Increase of 

the HLA class; 81 allele DQBl*Q602 In SFN+ patients compared to controls Drfferences 

were found In progression of d~sease Within the SFN+ group a higher percentage af 

pat~ents suffered from pers~stenl or current dlsease compared to the SlFN- group Th~is 

rmplicates that bolh the presen~ce of DQB1*0602 and the occurrence of SFW 117 

sarcoldosrs pat~ents m~ght be correlated wlth a more severe course of the d~sease. 

Although patients repori benefit from funally knowlng the cause of the~r symptoms, SFW 

rernalns a major problem as therapy has been d~sappo~nting so far CorXlcosXerolds and 

rnethotrexate, the rnarnstay of therapy In sarcoidosrs, d ~ d  not appear to be beneficla1 In 

SFN [own observation) Therefore, so far, therapy 1s mainly sympto~mat~c and directed 

towards alleviation of neuropathlc pain However, most of the drugs that are efficacious 

reduce parn lntens~ty only ~n 30-50%, and such a reduction rarely meets patients‘ 

expectatuons. Furthermore, adequate therapy for au~tonornlc dysfunction 1s lacking. In 

chapter i f f  we describe a patrenl with severe SFN wrth autonornrc ~nvolvement, who 

was experimentally treated with ~nfllxlmab, an anti-TNF-a therapy His symptoms 

completely resolved, alnd hrs T I T  as well as card~ovascwlar awtononirc fiunctlo~n lest 

improved s~ulbstanl~ally aMer tlherapy 

Thrs patlent reveals two ~rnportant Issues First, rl shows that SFN seems not an 

lrreversable d~sorder, even in severe cases Second, TNF-a may be a cruc~al cylokine In 

the pathcrg~enesls of SFW in sarco~dosrs and presumably also in other ~lmmlune med~lated 

rnfla~mmatory d~seases Th~e logic for the latter IS that TNF has been found ~mpoflant rn 

the developlnent of n~eucopathlc pain and has been related to disease actlvlty rn 

neuropathy in Guillatn-Barre syndrome Fu~rthermare, SFW appears to occur frequent In 

several other trnlrrlune ~ned~ated diseases Thus, I I ~  IS ternptlng to speculate that there 

might be a final comlmon pathway in these ~rnmime rned~ated diseases resulttng rn SFW 

Hypothetrcalliy, tE11s s~m~la r~ ly  nilght be cytak~ne release related 



In corrclus~on, thls thesis descr~bes the spectrum of neurolog~cal nnvolven~ent in 

sarcordosis and mowover added and explored a new fln~dung related to sarcoidosus 

small fiber neuropalhy SFN appeared to explain some of the so far iaraaffl~r~g syrnptonls 

in sarcoldosis The recognition of SFN is tmportant as patents report benefit form 

knowrng the cause of thew symptoms, and it may also have implrciztions for health 

Insurances in thrs gro~ip of relat~vely young patrents Different aspects of SFN in 

sarcoidosls are d~scnissed, including paun, sleep d~ustwrbances, and autonomic cardlac 

dysfunct~oln wlrrch eventually may have prognostic ~rnplicat~ons The latter needs Xwl"r~er 

study un longitudl~nal, prognostbc studies A SFN sci-eenllrag lbst was developed and 

ual~dated. This list us eas~ily appl~cable and not Psme canswmlng In a cll~~nical setting thbs 

lrst is recommended as a screening toel Moreover, !t can be used rn future s'cudles MLA 

typing revealed that the presence of MkA-DQBI*eE602 was related to the presence of 

TTT abnorrnal~t~es and to a more severe course af sijurcoidos~s Fll.rallly, we found In one 

of our pat~ents that severe SFW cornpl~etelyi resolved after an'r11-TNF-a therapy l h ~ s  

opens many d~rectlons for further study 



Samenvatting 





Sarco'kdlose 1s een grainulomateuze multi-systeemaandoemg, waarvan de oorzaak niet 

bekend is. Patiënten met sarcoidose kwn~nen eeln girote verscheidenheid aan klachten 

en klinische verschijnselen vertonen Het mlerendeel van de patitinten (meen. dan 90%) 

heeft langklachten, zoals kortademigheid, hoesteln eln beniauwdheid Naast longklachten 

hebben veel patienten ogenschrjnlujk atypische klachten zoalls pijn, verniloeudheid en 

vegetatieve klachten Deze atypische klachten hebben tot dusverre weinig aandamt 

gehad In de medische literatuur. en in vele gevallen lopen deze klachten niet parallel 

met objectieve tekenen van erekte-actruitent. Alis bijvoorbeeld de Iongklachiteir en 

afwijkingen op de I~ongfoto afgenomen zijn, kunnen klachten van pijn, vermoeidheid en 

vegetatieve disfwinctile persisteren. Onduidelijkheid over de oorzaak van deze klachten 

leidt vaak tot oinbegrip bij arts, pat~ënt en omgeving 

WIIJ vonden bij een groot deel van onze sarcoïdosepoplwlatie een steeds terugkerend 

klachtenpatroon bestaande uit neuropathische pijn, vermoeidheiid en vegetatieve 

klachten zoals diarree. miictiestoornissen, heftig zweten, erectiestoornissen, droge ogen 

en mond, wisselend wazig zien en duizeligheid bij overeind kamen Dit kla~hten~patroon 

zou goed kunInen passen biij een dunne vezel neuropathie (smal1 fiber neuropatl~y, 

SFN), zodat de hypothese gevormd werd dat SFW een veel voorkomende en Yst nog toe 

niet herkende cornplicalre van sarcoidose zou kunnen znjn Deze hypothese vormde de 

basis van het in dil proefschrift beschreven oinderzsek. 

Hoofdstuk Z geeft een literatuuroverzicht van de nieurologische complicaties van 

sarlcoldose. Tevens worden mlogelijke dulernma's waarmee medici geconfronteerd 

kunnen worden bij de behandeling van neunasarcoldose beschlreven Daarnaast worden 

schema's gepresenteerd, dre in de praktijk kunnen worden gebruikt bij do Cfiagiliacti~ek 

en behandeling vain deze gecornplicaerdie ziekte Tenslotte is SFN toegevoegd aan de 

liijst van neurologische complicaties 

In hoofdctuk 3 wordt een overzicht wan de Iiteratwwr van SFN gegeven SFIN ns een 

neuropathie welke selectief d~e dunne gernyelrnrseerde en nnet-gemyeliniseerdc? 

zenuwvezels aantast De afgelopen jaren is de rnteresse voor en de herkenning van 

deze aaiidoeln~ilng sterk toegenomen PatiBnten presenteren zich veelal met 

neurogathische pijnklachten enSof- symptomen van autonome disfunctie (vegietatieve 

klachten) Veel gebruikt newrofysiologus~h onderzoek, zoals zenuwgele~dingsonderzoek 

en electromyografie (EMG), onderzoeken de dnkke gemyelinnseerde zenuwvezels en 

zlijn dientengevolge niet ahijkend bij een gelsoleerde SFW. Mede hierdoor konden tot 

voor korl de ernstig beperkende klachten van patiiënten met een SFW niet goed1 

verklaard worden 



De diagnose SFN wordt gesteld op barr~s van het klachtenpatroon, een nomaal EMG 

en zeniuwgeleidin~gsandecoek en abnormale bevindingen bij gespeaa!iseerde tests van 

de dunne zenaiwezeIr; Deze laatste tests worden sn hoofdstuk 3 uitgebreldl besch~rewe-i 

en betreffen onder andere temperatuursensat~e drempel onderzoek, hfsliologisch 

onderzoek wan de rntra-epidermale zenuwvezels in een hurdbiopt en autonoom functie 

onderzoek Een onderliggende oorzaak voor SFN wordt waak nliet gewonden, ook n~e t  

na uitgebreid aanwuillend onderzoek. De belhandeling IS dan ook meestal 

cymptomat~sch, en gericht op verlichting van neuropathische pijn 

SFN is dus veelal idiopathisch, maar komt ook voor b11 een aantal ~mmuiungemed~eerde 

ziekten zoals va~scullil~s, riekte van Sjdgren, systemrsche lulpus erythernatosus (SLEI, 

hel Guilíain-Bar& syndroom, en in onze ervaring ook brj de ziekte van Wegener en 

reumatoide ar0ritis Er zou dus een gerneenschappeIi~j ~miuungemedteerd mechan~sme 

klunnen zijn, dat leidt tot SFN 

SFN gerelateerde symptomen treden bul vele sarcoidosepabenten niet parallel op met 

andere tekenen van ziekte-activiteit, zoals ahijlk~ngen alp de longfoto en 

bloedonderzoek (bijwoo~rbeeld een verhoogd anQiotensln converiing ensyme (ACE) 

Daarnaast blijkt de standaardbe~handelrrrg buj sarcoidose met coriicosteroiden niet 

eFfecti~ef. Dit doet vermoeden dat SFW b111 sarcoidose niet direct veroorzaakt wordt door 

g~ranulocamvorrning Aan het eind wan hoofdstuk 3 wordt een aantal mogelijke 

palkrogenetische rnech~anismen van SFW besproken, zoals tumor necrosls factor 

(TWF)-a en oxidatieve stress 

Hloewel pijn regelmatig voorkomt bij sarcoïdose is het tot ap heden nlet systematisch 

onderzocht In hooi"crsluk 4 wordt ondermoek beschreven naar het voorkomen van pijn 

en de impact ervan op de kwaliteit van leven bij sarcoj.dase patienten Leden van de 

Nederlandse Sauca'idose Vereniging (sarcoidosepali@nten zonder co-rnorbidileit) Ramen 

dleel aan dleze studie (n=821) Mie World HeaPth Organisatuon Qualily of L~fe vragenlijst 

(WHOQOL-100; zie append~ix) werd ~ng~ewuld en ook eeln vragenlijst gericht op het 

voarkoinen van verslchillende typen pijn Psjn bleek een belangrijk probleem, en kwam 

voor by 72% van de onderzochte sarcoidosepaliënten Hoewel negatieve gedachten en 

vermoeidheid gerelateerd bleken aan pljn konden zij de pijn niet verklaren Een ander 

onderliggend mechanisme lgkt dus aiannernellljk 

Naast pijn klagen veel sarco'idosepati&nten over vermaeidhicrtd en slaapcsitoornissen. 

Recent werd aangetoond dat obstructieve slaap apnoes (OSA) relatief veel voorkomie~n 

bij sarcoïdase Daarnaast wordani door sarcoidosepatii2nten ook klachten geuit van 

dcrkentntolerantie, pijnlijke benen en rulstelore benen, magelijk samenhangend met 

SFN. AI deze symptomen kunnen interfereren met de kwaliteit wan de slaap en zouden 

theoretisch tot vermoeidheld kunnen leiden, Om objectieve en subjectieve 



slaapstoornissen he analyseren werd in 46 ch,ron~ische sarcoidose patibniten die 

aangaven vermoeid walkker te worden, slaapanalyse (pol~ysomnografle) verricht, 

inclusief EMG analyse van de beenbewegingen (hoofdstuk 55. Zowel! slaapstoornissen 

(OSA en/of periodic Ueg rnovements (PLM)) en restless legs syndrome (RLS) werden 

gevonden bij mees dan de helft van die onderzochte sarcoïdosepatiisnten Eerder werd 

al aan~getoond dat RLS een eerste teken van SFN kan zgn. De relati~e van QSA, PLM enl 

RLS met SFN en vemoendheid bij sarcoldose dient nader onderzocht Is warden 

Nadat wij ontdekten dat b ~ j  saircoidosepatienten zeer frequent een patroon van 

symptomen suggestief voor SFN optreedt. werd de aanwezigheid van7 SFN nader 

onderzocht met behulp wan versch~ilende diagnostische middelen 

IR h00fdsPuk O; wordt een studie beschreven in een popul~atie van 74 

sarcciidosepati@nten met klachteln passend big een CFN Al deze patignten ondergingen 

een temperatuursensatie drempel onderzoek (temperature threshold lestinog, T T ) ,  

sympathische huidreflex (sympathetuc skin response, SSR), zenuwgeleidingsonderzoek 

en EMG Bovendien werd bij 31 patiënten cardiovascwlanr autonoom functie onderzoek 

(CAFT) verricht TiTT was afwijkend bij 51 van de 74 patriE3ntet-i (69%~)~ passend bij de 

kllin~ische diagnose SFN Dit is in owereeinsicemm~nng met eelrdelre studies waar een 

seinsitiviteit van het TTT van 60 tot 85% werd g~evandlen Zenuwgeleidangsonderzoek 

toonde lichte ahijkingen bij 6 van de 74 patiënten, deze 6 hadden allen ook een 

afwijkend TnT. De SSR was aheziig aan de voet bul 7 van de J4 patiënten CAFT bleek 

afwolkend te zijn bij slechts &&n van d~e 31 geteste patienten Dit is ook in 

overeenstemming met eerdere onderzoeken waar een lage sensitiviteit van het CAFT 

werd gewonden bij patn@nben met SFN 

De conclusie wan deze studie was dat bij een subgiroep sarco'idosepatlenten TTT 
ahuj~ki~ngen un awereenstcumming met SFN werden ogevondeni De diagnosl~scl?e waarde 

van SSR en CAFT bleken echter beperkt te zijn 

In hoofdstuk 7 werd de aa~nwezigheid van SFN nader onderzocht door het aantal 

zeirreiwvezels in een huldbiopt. te bepalen (intra-epidermal neme fiber densilty, IENFD) 

Kwentificatie wan epidermale zenuwvezels in een huidibilopt is een objectieve en 

waardevolle methode om SFFI aan te tonen Een afgenomen IEWFD blijkt de eerste en 

enige objectiveerbare afuurijking te kunnen zijn bij patuënten met pijnlijke neuropathie BIJ 

7opeenvolgende sarcofdosepali&nten en S leeflijdsgematlchte gezonde controle$ werd 

een huidbiiopt afgenomen en de IEWFD bepaald Een s~ignificante afname van de 

IENFD, passend bij SFN, werd gevonden bij alle J patignten ten opzichte van de 6 

gezonde controles 



Diagnoslis~he m~iddelen am SFN te onderzmken znjn slechts zeer beperkt beschikbaar 

Er rs dus behoefte aan een ee~nvowclig te gebruiken instrument om patienten te 

screenen op de aanwezigheid wan SFN Hnerdoar zou aanvullende dtagnostiek gerichter 

geinitieerd kunnen worde~n In haofdsfwk 8 beschrijven wij de ontvuikkeling en waladatis: 

wan een vragenlijst gericht op het screenen van patienten met SFN Een dergelijke 

wragenlilst kan naast diagnostische dioeieinden in de klinisx9he setting ook gebruikt 

worden voor wetenschappelnlke doellen, bnjvoorbeeld voor prevallentie studies, natuurlijk 

beloop studies en therapeutische trials 

In een groep van 84 sarco'ndocepatlBnten werd op basis van een uitgebreide klachten 

analyse een korte &n eenvoudig af te nemen vragenlijst ontwrkkeld, de Small Fiber 

Neuropalhy Screening List (SFNSL) Afkapwaarden werden bepaald aan de hand van 

TTT resultaten Vervolgens werd in een andere groep wan 55 sarcotdosepatiénten de 

SFNSL opnieuw gevalideerd Dezelfde afkapwaarden bleken toepasbaar De interne 

consistentie van de SFNSL was goed (Cronbach's alpha O 90). Bowend~en toonde 

exploratieve factoranalyse dlat de SFNSL slechts 1 onderligglende factor meelt. Deze 

rssultaien ondersteunen sterk het concept van SFN als een uniforme ziekte-entiteit en 

inaken een onderliggende psychogene factor erg onwaarschijniijk 

Naast vermoeidheid en perifere pijn hebben weel sarco'idosepati&nten symptomen die 

gerelateerd kunnen warden aan cardiale autonome disfunctie, zoals orthostatische 

intolerantie, herhaaldelijk flauwvallen onder de douche, of pijn in het kleerhanger gebied 

bij staan Echter, zoals beschreven in hoofdstuk 5, is CAFT normaal bi] een groot deel 

van hen Herlkenninlg wan cardiale autonome disifwnctie 1s van belang aangezien dit 

cardi~ale arrythmieen ka~n induceren en een sterke voorspellei lijkt van morbiditeit en ook 

mortaliteit In hoofdstuk 9 beschrijven wij de analyse van cardiale sympathetische 

innewalie met behlulp van '*?-MIBG (melaiodobenzylguanidine] cardiale scint~graplhy bij 

sarcoidose pati&~nlen Cardiale sympathische disfunctie bleek inderdaad gerelateerd 

aan do aanwezigheld van SFN De rnogelijlke prognostische en therapeutische 

implicaties van cardiale sympat~sche disfunctie behoeft nader o~nderzoek 

Bij hel ontstaan van sarcoidose spelen genetische factoren een belangrijke rol Er is 

een associat~ie gevonden inet het human lleiucocyte antigen (IHLA). met name het BQIBI 

gen. In hoofdstuk $0 wordt de ana~lyse naar de associatie tussen HL& en SFN In 

sarcoidose besch~reveni. Laag resolutie HLA ty~pering werd toegepast bij 103 

sarcoìddosepatiënten naet serologische en moleculaire methoden, hoog resolutie DQBI 

werd verkregen door sequence-based typeringl. De aanwezug~heid van SFN werd 

geanalyseerd middel~s TTA Een ahijkend TTT werd gevonden brj 67 patienten /SFN+), 

36 patiënten hadden een normaal TTT (SFN-J Vergelijking van HLA typering van SFN+ 

palienten, SFN- palignten en controles toonde een significante toename wan HLA 



klasse II allel DQB1"0602 bij SFN+ pati,&nten vergeleken met controles Ook werden 

verschrllen gevonden in ziekte-progressie Binnen de SFN+ groep haal een hoger 

percentage persisterende ziekte-acctiviter: vergeleken met de SFN- groep. Dit betekent 

dat zowel de aanwezigheid van DQBI*OGjOd? als hek optreden van SFW buj 

carcoidosepatienten gerelateerd zouden kunnen zijn aan een e~.nstiger beloop van de 

ziekte 

Hoewel patienten aangeven baat te hebben bv de wetenschap dat SFN een glrool deel 

van Run klachten kan verklaren, zijn de ktachten vaak zo ernstig dat oiniknvrkkeling van 

een effectieve therapre van groot belang is C~fl icoctero~den en methotrexaat, de 

hoekstenen wan de therapie bij sarcoidose, Ahjken niet werkzaam bij SFN (eigen 

ervaring) Dientengevolge is de behandeiiing voornamelijk symptomatisch en gericht op 

verminderrng van neuropatkaiscl"ie p ~ j n  Ecl~iel-, de meeste effectieve rnedicanïenten 

reduceren de pijnin2ensiteil slechts met 30-50% Een dergelijke reductie voldoet meestal 

nlet aan de vewach.ling van de patlelnt Goede behandeling van autonolme disfiinctie is 

zoniet nog moeilijker In hoofdstuk f1i beschrijven wil een paitibnt met zeer ernstige 

SFN gepaard gaande met autolnorme disfunctie Deze patiier71 werd experimenteel 

behandelld met inflixirnab, een anti-TNF-a therapue Zi~jn symptomen verdwenen geheel, 

en afwijkingen blij TTT en CAFT verbeterden opmerkelijk na de therapie Bovendien 

heelmij ziln werkzaamheden volledlg kunnen hervatten 

Dit voorbeeld loont twee belangrijke zaken Ten eerste blijkt SFN reversibel te kunnen 

zijn, zelfs in ernstige gevallen Ten tweede toont het dat TNF-a eeln cruci~aat cytokine ani 

de pathogenese van SFN bij sarcoi~dase, en eventueel ook bij andere 

imrrruw~ngemedreerde inflammatoire ziekten, zou kunnen zijn TNF-a IS belangrijk bij de 

onhikkel~ng van neuropat~hische p~jn, en is gierelateerd aan ziekte-activiteil bij het 

Guillain-Barr& syndroom Bovend~en, zoals eerder verrn~ld, blrjkl SFN vaak voor te 

kamen bij andero imrnuungernedieerdc ziekten Een gemeenscl.lappelifi mechanisme 

leidend tot SFN lijkt dus aannemelijk Mogelijk dak dit gemeanschappe l~~  rnechani~sme 

gerelateerd is aan cytokinieproductue 

Dit proefschrift beschrijfi het spectrum van neurologische cornplrcalies van sar~oidose 

Een nrst eerder aangetoonde complicatie IS SiFN Symptomein die tol nog toe niet goed 

konden worden verklaard, biijken te berusten op de aa~nwesigherd van SFIN Herkenning 

Piiewan IS van belang, omdat patienten aangeven bant te hebben bij een goede 

verklaring van hun klachten De verschillende aspecten van SFN bij sarcoidose worden 

bespraken, inclws~ef pijn2 slaapstoornissen, en autonome card~ale disfunctie Met name 

deze laatste aspecten zouden pragnostische en therapeut~sch~e implicatres kunnen 

hebben Dit behoeft nader onderzoek in longitudinale, prognostische studies Een SFN 

vragenlijst werd onlwnkkeid en gevalideerd Deze lijst is eenvoi~dig toepasbaar en vergt 



weinig tijd In de kl~nische praktngk kan de vragenltjst ais screeningslnstrument gebruikt 

worden Daa~lrnaast is deze lijst ook brulkbaas voor weterischappelljke doeleinden in 

Eoskorns.trge studles H M  typering toonde aan dat de aanwezigheid van 

HL#-DQlB1"0602 gerelateerd was aan de aanwezigheid van TTT afwijkingen en aiani 

een ernstiger belelop van de ziekte, Tenslotte bleek een patiknt met ernstige SFN 

volledig van rijn klach~ien te herstellen na behandelmg anti-TNF-a Eheraple Dit opent de 

diccussie over de rnogellyke pathofysiologire van SFM gerelateerd aan sarcoldose, en 

roept vele vragen op, welke lnteressant rl jn voor werdler wetenschappelijk onderzoek 




