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Reflex sympathische dystrofie (RSD), ook we1 genoemd Sudeckse dystroSle a f  pas t -muta t isch  
dystrofie, is een pijnsyndroom dat gewoonlli.jk optreedt in een extremiteit en dar meestal het gevolg is 
van een t r a m a  of operalie. Het syndroom wordt gekaakteriseerdl door een divers amzd klinisclae 
verschijnselen en symptomen (senusikl, autonoom (sympatL~iscla), moiolisch en larofisch] welke vnuieren 
in aanwezigheid en ernst, niet alleen tussen patienten maar ook gedurende het beloop van de 
aandoening. RSD is -en belangrijk kliniscl~ probleem. De geschatte-jaarlijkse incidentie In Nederland 
bedraagt 8000. Uniform geaccepteerde diagnostische criteria zijn pas vrij recent ontwkkeld. Daarnaast 
bestaat nog steeds weinig duidelijkheid omtrent de exacte pathogenese. Dientengevolge zijn de 
bestaande behandelingen weinig tot niet gestoeld op rationele basis. Het is dm ook nier verwroirderlijk 
dat de resultaten vm de diverse behandelingsmethoden over het algemeen niet bevredigend djml 
Ondanks hd 1Feii dat bij een aanzienlijk deel van de patienten het natuurliJk beloop resulteefl in vrijwel 
volledig herstel, worden bij een deel vm de patienten de kllachten chronisch. De pijn k m  uitennate 
ernstige vornnen aannemen en Leiden tot volledige invdidlteit, zeker indien het beeld gepaard gaat mat 
ernstige motorische enlof ~sofische stoornissen. 

De betrokkenheid van hef zenuws~elsel bij RSD moge blijken uit het feit dat het beeld wordt 
gekarakteriseerd door een trias van sensibele, autonome eia inotorische sloosnissen, lietgeen duidt op 
dysfunctioneren van de betreffende 3 typelm zenuwvezels. Het is vooralsn~g onduidelijk wat de exacte 
oorzaak is van deze veranderde neurorjrsiologische eigenschappen. Sensibele dysfuncrie uit zich 
kliniisch met name in de vonn van stimulus-onafl~dehjke alsook stimulus-geinduceerde pijn. Dem 
klinische fenomenen duiden op, respeclievelijk, spontane ontladingen en toegenon~en prikkelbaarheid 
van sensibele zenuwen. Autonome dyshc t i e  wordt gekarakteriseerd door stoornissen iii de 
huiddl~orbloediiig en meetproduktie. Motorische dysW"1ie uit zich i11 de v0rn-i vain fwktiebeperkiiig, 
krachtsverlies en onwillekewige bewegingen. 

Er bestaan verscllillende hypotheses omtrent de oomaak van de toenme In gevoeligheid van 
sensibele zenuwen. Wast staat dat bij RSD patienten sprake is van een abnormale interactie tussen &let 
sensibele en het sympathische zenuwstelsel: omstandigheden welke de sympakhicus activiteit doen 
toenemen (koude, stress) doen vaak de ernst van de pijraklachten toenernela. Daarnaast veroorzaken 
wwel intracutme injectie van calecholamines alsook elehjsche stimulatie van sympathische efferente 
zenuwen bij RSD patienten pijn, tenvijl dit ;bij gewnde vrijwilligers niet het geval is. Het belangrijkste 
argument dat pleit voor een abnormale inieractie Is de klinische bevinding dat onderbreken van 
efferente sympathische zenuwactiviteit (middels chirurgische of chemische sympathectomie) de 
pijnklachten bij eeia deel v m  de RSD patienten doet aimemen. Op basis van laatstgenoemde bevinding 
wordt vaak gehypoihetiseerd dat ten gevolge van een overmaat aan sensibele impulsen richting CZS 
reflexmatig de hoeveelheid sympathische iinpulsen vanuit het CZS richting de aangedane extremiteit 
toeneemt. Laatstgenoemd fenon-ieen zou op zijn beuri weer excitatie van sensibele zenuwvezels teweeg 
brengen. Een tweede meclianisme dak in verband wordt gebracht met de toename in gevoeligheid van 
sensibele zenuwen is neurogene inflmmatie. Uit eerdere studies is geblekeit dat (elektrische, clieinische 
of rnechai~ische) midaxonale excitatie van sensibele zenuwvezels leidt tol unikering van 
prikkelgeleiding (van midaxonml naar periker toe, antidramale stimulatie). Ten gevolgc lueman koinen 
ter plaatse van de d i s d e  uiteîrrdcn van sensibele d nu wezels neumpeptides vrij. Deze neurropeptides 
brengen niullipele effectea-i teweeg: onder andere excitatie van onrullggende sci~sibele zenuwvezels, 
vasodillactatie en toename van de capillaire pemeabilitcit. Deze effccten zouden een -intal klinische 
fenomenen kunnen verklaren: respectievelijk pijn, warmte/roodheid van de huid en oedeem. 

Sinds 1988 bestaat er een dierexperimenteel model wamin de klinische verschijnselen en 
symptomen van RSD patienbn kunnen worden teweeggebracld. Hiertoe wordt bij de rat een viertal 
ligaturen losjes rondom de n e m s  ischiadicus aangebracht, hetgeen een milde compressie veroorzaakt 
(chronic constrìction i n j q  (CCI)). Binnen enkele dagen na deze procedure ontstaan sensibele 
(spontane en stimulus-geinduceerdie pijn), autonome (abnormale huidtemperatuiut-), motorische 
(afwijkend looppatroon) en trofische (abnormale klauwgroei) stoornissen. 

Het is van belang om te weten dat, zowel bij de mens als bij de rat, sympathische en sensibele 
zenuwezels betrokken zijn bij de regulatic van de vaatwandtornrus. Her bepalen van diverse 
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~asculaire~hemwdynamische parameters, zoals huiddoorbloeding, distensibiliteit van de arteria 
brachialis en (in-vitro) reactiviteit van afteriele weerstandsvaten verschafi dus een indirecte maat voor 
de aktiviteiflfudtie van beide typen aenuwsve;le31s alsmede voor de gevmligheid van de dwr betreffende 
znuwvez l s  gtinnerwscrde weefsels. In het kader van dit proefschrift zijn deze 
vasculaircJhemcrdy13imische parameters d m  ook bestudeerd bij RSD patienten alsmede bij r a m a  met 
partieel perifeer zenuwletsel (CG1 ratten). 

De bevindingen in dit psoe8chnrFt (zie fig. 14.1) suggereren dat de klinische verschijnselen en 
sympmmen van RSD het gevolg zijn van partieel zenuwletsel. Betreffend letsel kan gelokaliseerd rijn 
zowel op het niveau van gemengde perifere zenuwen (compressie neuropathie, bijv. CTS) alsook ter 
plaatse van de perifere zmuwuiteinden (weke delen letsel, bijv. crush-injury). Meer specifiek werd in 
dit proefschrift aangetoond dat sympathische dyshnktie distaal van het trauma bestaat uit een 
toegenomen gevoeligheid voor catectrolmines secundair aan partiële sympathische denervatie. 
Dacunaazla.st werd aangetoond dat, in geval van partieel zenuwletsel, excitatie van mwel sympathische 
disook sensibele zenuwvezels leidt tot neurogene inflmmatie, gemedieerd via a f g i k  van neumpeptides 
b r  plaatse van de perifere uiteinden vair de geexciteerde zenuwvezels. 

Sympathische dysfunctie 
Alhoewel het algemeen is geaccepteerd dat dysbct ie  van het sympathisch zenuwstelsel bijdraagt aan 
de klinische symptomatologie van IISD, was het exacte karakter hiervan vooralsmg onduidelijk. Tot 
op heden werd meestal verondersteld dat sympathische dyshrrctie bij WSD patttienten bestaat uit een 
toenme van de hoeveelheid syrnpathische impulsen vanuit het CZS richting de aangedane extremiteit. 
Volgens deze theorie induceert beschadiging van gemengde perifere zenuwen enlof perifere uiteinden 
van sensibele zenuwen een toename van het rilaaital sensibele impulsen richting CZS. Deze toegenomen 
hoeveelheid sensibele irnpulsen zou reflexmatig de hoeveelheid sympathische impdserr vanuit het CZS 
richting de aangedane extremiteit doen toenemen (somato-syrmpathischc reflex). 

(Past;&Iie) syrnpafhische denervatie 
Diverse bevindingen in dit proefschrift duiden er op dat, zoowel bij RSD patienten alsook bij CC1 ratten, 
distaal van het trauma geen sprake is van een toename van de hoeveelheid efferente sympathische 
zenuvvimpulsen maar van partiele sympathische denervatie. Deze partiële sympathische denenvatie kan 
op verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Allereerst zou dit fenomeen het resultaat kunnen zijn 
vm degeneratie van sympathische zenuwvezels ter plaatse van het t r a m a  Ten tweede is in eerdere 
studies aangetoond dat diverse vormen van zenuwbeschadiging (zowel partieel alsook volledig) 
vermialdcrdc synthese van noradreruallne door sympathische neuronen kunnen induceren. Onze 
bevindingen in hoofilstilk 9 suggereren dat proximaal van het trauma, in tegenstelling tot de 
bevindingen distaal van heet trauma, sprake is van een toename v m  de hoeveelheid efferente 
synapatliische zeiiowirnpuilsen in alle 3 de stadia van RLrDl. Deze discrepantie tussen beide Pokdisaties 
pleit ten faveure vtm de I-iypothese dat de partiele denervatie distaal van het trauma het gevolg is van 
degeneratae van synzpathische zenuwvezels ter plaatse van het trauma. 

Sulpswic~nsitiviten't vaar cafechokirnhss 
Diverse bevindingen in dit proekchrift duiden er op dat. zowel bi.j RSD patienten alsook bij CC1 ratten, 
distaal vaarn het trauma sprake is van hyperseiisitiviteit voor catecholmines. Tevens bleek bij CC1 ratten 
dat de betreffelide hypersensitiviteit gemedieerd wordt via een tweetal verschillende mei;hanismen. 
Allereerst bleek de pre-synaptische heropnme van catecholmines gestoord hetgeen waarschijnlijk 
beixlst op de eerder genireinoreerde degeneratie van synipaohische zenuwvezels. Tevens blijkt er sprake 
te zijn van post-jtinctionele (a,-gemedieerde) supersensitiviteit. Laatstgenoemd lenomeen km het 
gevolg zijn vm een toename van het aantal eiv'of van de gevoeligheid van ril,-adrenoceptoren. Daar in 
eerclere studies is aaigetoond dat sympathische denervatie hyperseazsitiviteit voor catecholamines 
induceert is het waarschijnlijk dat bij RSD patienten d c ~ e  fenomenen causaal gerelateerd zijn. 
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Nielurogeriie inflammatie 
De kteMndigen in dit proefscItnbt suggereren dat bij CC1 ratten, zowel in een vmeg alsook in leein later 
stadium m aanbrengen van het zenuwlensel, vasodildatie wordt teweeggebracht mididds e&ifie van 
neuropeptidcs ter plaatse van de distale uiteindeili van sensibele en sympathische zenuwvezels. 
Wairrrschijdijk wordt dit vrijkomen van neuropeptides bij CC1 ratten geinirieerd door iinechunisclze 
(constrictie) edof  chemische (componenten in cat gut? inflarimrii0oire reactie teweeggebracl11 door 
operatieve procedure) exatatie vm sensibeIelsyi~ipathiscI~e zenuzvvezels ter plaatse wrm het trauma. Bij 
RSI3 patienten is het voorstelbaar dat neurogene inflammatie wordt geinitieercl door n~echanische 
excitatie (direct gevolg van het trauma) danwel door chemische excitatie ( i d m s n a t o i ~  reactie volgend 
op weefsel"bsehadiging) van serisibelelsymgaat~sclte zenuwvezels ter plaatse vali l.iet trauma. 

Contralaterale efTecten 
In dit proefschrift werd aangetoond dat zowel bij RSD patienten alsook bij CCI ratten enkele VUY 

voornoemde effecten tevens aanwezig zijn in de contraiaterale extreniiteit. Bij stadiun 1 RSD patienten 
bleek de huiddoorbloeding toegenomen aam de k1iniscl.i niet aangedane zijde. Onze bevindingen 
suggereren tevens dat de 'tiebeffende toename het gevolg is van een vern~inderde efferei~te 
syn~pathische zenuwactiviteit vanuit het CZS richting de klinisch niet-aangedane extremiteit. Tevens 
werd in dit praefschrifi aangetoond dat bij CC1 ratten de huiddoorbloeding Is toegenoiiien aan de niet 
geligeerde zijde. Deze toename bleek het gevolg te zijn van l )  vemindcrde efferente sympathische 
zenuwactiviteit vanuit het CZS richting de niet-geligeerde extrenmiteit en 23 mtidromalie impuls- 
aktiviteit in sensibele zenuwezels in de niet-geligeerde nervus ischiadicus. 

Wist-vasculaire effecten 
Sympathicus dysfunktie uit zich bij RSD patienten niet alleen in de vorm van veranderingen in 
huiddoorbloeding: ook abnosmale zweetpraduktie en wofische vermderingen vaii de huid zijn uitiizgen 
van dyshnetioneren van bet sympathische zenuwstelsel. Bovel~dien is uit diverse eerdere studies 
gebleken dat plijnklacl~ten bij een deel van de RSD patienten wympathico-gemedieerd zijn. Het is zeer 
wel voorstelbaar dat de sympathicus dyshc t i e  voor wat betrei? deze niet vaseulairc structuren 
eveneens bestaat uit hypersensitiviteit voor catecholmines sccmdak mi pmiele autonome denervatie. 
Een dergelijk bifasisch patroon zou aok verlklaren waarom in een vroeg stadiml na het Irauma, wanneer 
de hypersensitiviteit zich nog niet heeft ontwikkeld, er vaak nog geen sprake is van hyperhydrasis, 
trofische stoornissen van de huid en syanpahico-gemedieerde pijiklachten terwijl dit bij dezelfde 
patiesiten in latere siaudiai wel her geval kan zijn. 

in eerdere studies is aangetoonctl dat neuropeptides niet alleen vasodilalirtie teweegbrengen naar 
ook enkele andere el"ecien zoals excitatie van sensibele zenuwvezels en toename van de capillaire 
permeabiliteit. Het is dan ook zeer wamschijnlijk dat, bij RSD patienten, de twee laatstgcnioemde 
fenomenen een ral vain belang spelen bij, respectievelijk, pijnklaclzten en oedeemvormirég. Daarnaast 
is aangetoond dat bij ncwogene inflammatie uitbreiding van wasodilatatie en hyperalgesie buiten, het 
oorspronkelijke gebied plaats vindt. Laatstgenoemd fenomeen zou de klinische observatie kwwien 
verklaren dat de pijnklachten. van RSD patienten op larugere temlijn zich nogal eens; uitbreiden buiten 
het gebied waar het inikierend trauma heeft plaatsgevonden. In lijn met deze bevindingen ia bij CC1 
ratten aangetoond dat de pijnklachten zich uitbreiden buiten het vermrgingsgebied van de nervus 
ischiadicus. 

De &windingen aan de niet-aai~gedanc zijde zouden een verkllairing kunnen wormen voor het, 
zowel bij RSD patienten alsook bij CC1 ratten, geobserveerde spicgel-fenomeen: het ontstaat1 van 
pijnklachten (meespal in mindere mate) mi de initieel niet-aangedane zijde. Daarnaast zouden de 
ahijkingen aan de Initieel niet-aangedane zijde een verklaring kunneiz vormen voor de kliniselie 
aaimme dat RSD paiticnten met een unilaterale midoening gepredisponeerd lijken tot het ontwikkelen 
van RSD in de contralaterale extremiteit. 

lauteraktie! sympathisch-sensiEPeU seaauwste~sel 
In dit proefschrift is aangetoond dat veumdenngen in huiddoorbloeding teweeg worden gebracllt door 



enerzijds hypersensitiviteit voor caiechalmines secundair aan  partii?le sympathische denervatie en 
anderzijds annidrotnale activiteit in sensibie zenuwezeJs. Beilde mechanismen bewerkstelligen een 
kgenovergesbld effect hatgeen wellicht een veklaxing vormt voor de, bi$ RSD patienten frequent. 
goobscrveerde, ko&-ieT$niJn fluctwitics ini huiddoorbloeding. In geval van hoge caid~chollmine-spiegels 
in het bloed (koude, stress) zal het hypersensitiviiteits-effect overheersen terwijl in geval van 
mechanischa excitatie van sensibele x n u w v e ~ l s  (oefenen w g e h e  extremiteit) de antidromale 
aclivibit zal overheersen. 

Bij een deel van de RSD ontwikkelt zich een abnormale gevoeligheid voor catecholmines. 
Deíx toename in gevoeligheid zou deels verklaard kunnen worden door het optreden van 
hypersenlsitivlteit secundair aan (partiële) autonome denervatie. Een tweede factor welke een rol zoii 
kunnen spelen in het oari7sJlkkelen van deze abnormale gevoeligheid voor catecholarnlnea betreft het 
vrijkomen v m  neuropeptiides ten gevolge van antidromale activiteit in sensibele zenuwvezels. Deze 
neuropepiides doen narnelijk de microvasculaire permeabiliteit toenemen. Een direct gevolg hiervan 
zou kunnen zijn dat de bloed-zenuw barriere welke normaal gesproken niet doorlaatbaar is voor 
catecholamines, die ten tijde wan het bestaan van neurogene inflammatie wel zou kunnen worden. 

De in de thesis beschreven studies verschaffen meer imicht in de pathafysiologische mechanismen 
welke aan RSD ten grondslag liggen. Mogelg~k bieden deze nieuwe inzichten ingangen voor andere 
vormen van tl~erapeutischc interveilties. 

Tot op heden zijn therapeutische interwenties bij RSD patienten steeds gericht geweest op het 
uiischakeleiai va l  de vermeende toename In efferente sympathische zenuwimpulsen. Hiertoe werd een 
~Iuirurgische of chemische destructie van de paravertebrale sympathische grensstreng uitgevoerd. 
Positieve cfkcten (i.e., toename huiddoorbloedingSaifname pijnklachten) van deze procedures werden 
over het dgerneeia sleclnts gezien bij een deel van de paticnterr en waren daarnaast meestal van tijdelijke 
aard. Waarschijnlijk zijn de geobserveerde positieve effecten het gevolg van het feit dal bij RSD 
patienten sprake is van partiële denervatie; een vervolgens uitgevoerde chemische of chirurgische 
sympdhectornie ral de efferente syrn~ithische zenuwactiviteit nog verder reduceren. Echter, op langere 
temlijn a l  een dergelijke therapeutische intewentic de mate vaii hypersensitivibeiî voor catecholdnes 
verder doen toemnuen. Laatstgenoemd mechanisme vormt waarschijnlijk de verklaring voor het 
tijdelijke effect val sympathectomie. in dit proefschrifl wordt aangetoond dat sympathicus dysfunctie 
bij RSD patienten bestaat uit hypcrsensitiviteit voor catecholmines secundair aanpmtiEle sympathische 
~lei~ervalie. Op basis vnti deze bevlisdiiigen lijkt lret voor de hand liggend dat dient te worden uitgegaan 
van cen mldere behmidelingsoptiek: blokkade van hypersensitieve adrenoceptoren middels a- 
adrcnoceptor blokkers. Voordclen van deze tt~erapeucischc iïlrerveiltie zijn onder andere dat hierdoor 
de mutc va11 Yrypersensitivitelt voor catccholm?ines niet verder toeneemt en dat bij palienten bij wie ten 
gevolge va11 het trnulna reeds sprake is vrxn (sub) rutale sympatlnisclae denervatie blokkade van 
sdreilioceprorleii zinvol kan zijn terwijl een cl-iinigisclie/chemjiscBze. sympathectomie de mate van 
efferente syn~paitliisclie zetruwactiviteit niet verder kan doen afnemen. In dit proefschrift werd tevens 
aangetoond dat er sprake is van een selectieve hypersensitiviteit voor a,-adrenoceptoren. Blokkade van 
ndrenoeepaoren k m  dus sclectiefwarden toegepast waardoor hoger (en waarschijnlijk effectiever) km 
worden gedoseerd zonder de gebrniikeniijke bijwerkingen (hypotensie e.d.). 

ECII tweede behmdelirmgsoptlek welke, voortbouwend op de gegevens uit dit praeiSchLiA, zinvol 
mi1 kuntuen zijai bij RSD patienten is gebaseerd op reductie van de mate van neurogene inflammatie. 
Dil. aozi op ctiversc mmiereril kunnen worden bewehstelligd. Allereerst zou het axoplasinatisclh kmspoPt 
van neiiiropepdides kunnen worden geblokkeerd middels perineurale edof  epidermale applicatie van 
capsaicitie. I3amnaast zouden specifieke neuropeptide-receptor blokkers k m e n  worden toegepast. 

Uitgaiinde van het concept dat RSD het gevolg is vm partieel zenuwletsel, zou gebruikmaken 
votu frypesosmolaire ilzfusievloeistoiYen {mds bijvoorbeeld mmnitol 10%3, ter bestrijding van endo- 
en perineuraal oedeem, wellicht zinvol kunnen zijn. Tevens is het voorstelbaar dat in geval van 
mech'misclze eníof chemische excitatie van een gemengde perifere zenuw chirurgische vrijleggen eníof 
transpositioneren vcm de aangedane zenuw therapeutische waarde zou kunnen hebben. 




