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30% vertoont een spontane remissie.(1)
Een chronisch verloop van de ziekte, wat

Afkortingen
APC - antigen presenterende cel
DLCO - diffuse longcapaciteit voor koolstofmonoxide
FEV1 - geforceerde expiratoire volume in 1 seconde
IFN - interferon
ILD - interstitiële longaandoeningen
IL
- interleukine
NAC - N-acetylcysteïne
NF-κB - nucleaire factor kappa B
RZS - reactieve zuurstof species
TNF - tumor necrose factor
TGF - transformerende groeifactor
VC - vitale capaciteit

Granuloom vorming

Figuur 1. Diffuus interstitieel beeld zichtbaar op de röntgen foto van de thorax (1a) en micronodulaire afwijkingen op de hoge
resolutie CT (HRCT)-scan (1b) van een sarcoïdose patiënt bij presentatie.
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Het belangrijkste kenmerk van sarcoïdose
is de vorming van zogeheten granulomen,

De hierop volgende binding van de APC

granulomateuze respons tot gevolg heeft,

oftewel kleine ophopingen van

met de T-cel leidt tot een gecoördineerde

waarin vooral een grote rol is weggelegd

mononucleaire ontstekingscellen. In figuur 1

vrijlating van chemokines (met name

voor TNF-α, IFN- γ en IL-12 en -18.(8-10)

zijn diffuse afwijkingen zichtbaar van een

interferon(IFN-γ) en cytokines (met name

Recente studies suggereren dan ook dat

sarcoïdose patiënt bij presentatie.

interleukine(IL-2). Deze stoffen activeren

chronische over-expressie van TNF-α

De vorming van deze granulomen wordt

vervolgens macrofagen die op hun beurt

en IFN-γ kan leiden tot aanhoudende

gekarakteriseerd door een bijzonder

weer zorgen voor de vrijlating van meer

inflammatie en daaruit ontstane

gevoelige immuunreactie op een onbekend

chemo- en cytokines, met name IFN-γ,

weefselschade bij sarcoïdose.(11,12) Bovendien

lichaamseigen of –vreemd antigen en is

IL-12 en -18 en TNF-α. Deze chemo- en

lijkt het erop dat de individuele capaciteit

schematisch weergegeven in Figuur 2.

cytokines zullen vervolgens weer meer

van een patiënt om TNF-α te kunnen

Deze immuunreactie houdt de infiltratie

ontstekingscellen aantrekken (lymfocyten,

produceren gerelateerd is aan de progressie

van CD4+ lymfocyten (ook wel T-cellen) in,

macrofagen en fibroblasten), die weer zullen

van de ziekte.(13)

gevolgd door de herkenning, insluiting en

leiden tot extra productie van chemo- en

Als het antigen verwijderd of vernietigd

presentatie van het onbekende antigen door

cytokines enzovoorts. Op deze manier zal er

wordt, dan zullen immuno-onderdrukkende

antigen presenterende cellen (APC).

een amplificatie cascade ontstaan die een

cytokines, zoals transformerende groeifactor

(6)

(7)

(TGF-β), worden vrijgegeven. Zij zijn in staat

Figuur 2. Schematische weergave van de vorming van granulomen in sarcoïdose.
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= antigen
= antigen presenterende cel
= interferon-gamma;
= interleukin
= tumor necrose factor alpha
= transformerende groei factor beta
(aangepast volgens Möller (7))

om de optredende inflammatoire reactie
te remmen, waardoor de daaropvolgende
granuloom vorming eveneens zal afnemen.
Als de antigen stimulatie echter aanwezig
blijft, dan zal er een chronisch ziektebeeld
ontstaan.(5,10,14) In een klein aantal patiënten
kan deze aanhoudende inflammatie
uiteindelijk zelfs leiden tot de vorming
van fibrotisch weefsel, als gevolg van een
cytokine disregulatie (overexpressie van profibrotische cytokines, zoals TNF-α en
TGF-β).(10)

Etiologie
Het huidige denkbeeld rondom de
etiologie van sarcoïdose is dat een
bijzonder gevoelige immuunreactie

betrokken is bij de pathogenese van

sommige situaties echter treedt een te grote

RZS en optredende oxidatieve stress,

dit ziektebeeld. Hoogstwaarschijnlijk is

RZS productie of een afname van geschikte

maar hopelijk ook van de bijbehorende

deze immuunreactie het gevolg van een

antioxidanten op, waardoor dit antioxidant

symptomen van sarcoïdose (Figuur 4).

omgeving- of werkgerelateerde blootstelling

netwerk kan falen. Een dergelijke situatie,

Dergelijke antioxidant therapie zou

aan diverse soorten triggers, zoals

officieel gedefinieerd als een disbalans

vooral interessant zijn omdat de huidige

virussen, mycobacteria, organische stoffen

tussen de productie van en de bescherming

behandeling van deze ziekte met

(bijvoorbeeld katoenstof en pollen van een

tegen RZS, wordt ook wel oxidatieve

bijvoorbeeld glucocorticoïden vaak niet

dennenboom) en niet-organische stoffen

stress genoemd (Figuur 3).(22) Oxidatieve

volledig effectief blijkt te zijn.(24)

(bijvoorbeeld metalen, isolatiemateriaal

stress kan leiden tot verhoogde oxidatieve

Daarnaast is het een feit dat RZS in staat

en talk).(15,16) Daarnaast spelen vermoedelijk

schade en kan veroorzaakt worden door

zijn om inflammatie te initiëren en te

ook genetische factoren en een excessieve

een overproductie van RZS of door een

mediëren.(30,31) Deze interactie tussen RZS

productie van reactieve zuurstof species

afname van het lichaamseigen antioxidant

en de inflammatie speelt vermoedelijk een

(RZS) een belangrijke rol in de ontwikkeling

verdedigingsnetwerk.

belangrijke rol in de etiologie van sarcoïdose

van sarcoïdose.

Diverse eerdere studies hebben de

en leidt tot aanhoudende oxidatieve

RZS worden door alle levensvormen

aanwezigheid van oxidatieve stress

stress, inflammatie en granuloomvorming.

die zuurstof nodig hebben gevormd als

aangetoond in zowel het ontstaan als het

Vandaar dat antioxidant therapie ook

mediator van vitale processen (bijvoorbeeld

verloop van sarcoïdose. Bewijs voor deze

een remmend effect zou kunnen

neurotransmissie of ontsteking) of als

associaties zijn onder meer de lagere plasma

hebben op de inflammatie en zelfs op de

bijproduct dat geen speciale rol heeft

antioxidantwaardes (Boots et al, submitted),

granuloomvorming bij sarcoïdose.

in het proces zelf. RZS kunnen schade

de verhoogde activiteit van nuclear factor

berokkenen aan macromoleculen zoals

(NF)κB (transcriptiefactor)(24) en verhoogde

vetten, eiwitten, DNA en RNA.(17) Gelukkig

waardes van diverse biomarkers van

beschikt het menselijk lichaam over een

oxidatieve schade zoals uitgeademde

uitgebreid verdedigingsmechanisme

ethaan(25) en 8-isoprostaan(26,27) en

tegen RZS-geïnduceerde schade.(18)

geoxideerde eiwitten(28,29) in de

Dit verdedigingsmechanisme bestaat

bronchoalveolaire vloeistof van sarcoïdose

uit zogenaamde antioxidanten, ofwel

patiënten.

moleculen die RZS en andere vrije radicalen

Logischerwijs zou het versterken van het

kunnen neutraliseren.(19) Teneinde maximale

antioxidant verdedigingsmechanisme,

bescherming te kunnen bieden werken

middels toediening van exogene

oxidanten samen in een uitgebreid en

antioxidanten, kunnen leiden tot het

nauwkeurig afgesteld netwerk.

terugdringen van de aanwezige hoeveelheid

(3,4)

(20,21)

Figuur 3. Oxidatieve stress.

In
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Figuur 5: Voedingsproducten verrijkt met antioxidanten zijn
bijzonder populair, getuige ook deze reclame in de metro in
New York.

Figuur 4. Mogelijk effect van antioxidant therapie op
oxidatieve stress.

Antioxidant therapie
Antioxidanten hebben de afgelopen jaren
veel aandacht gekregen vanwege hun
gezondheidsbevorderende effecten.(32,33)
Meerdere (epidemiologische) studies
hebben aangetoond dat antioxidanten een
beschermende werking kunnen hebben

tegen bijvoorbeeld hart- en vaatziekten,

alleen ontstekingsremmende middelen,

veroudering, osteoporose en zelfs bepaalde

zoals bijvoorbeeld glucocorticoïden,

vormen van kanker.

niet volledig effectief blijkt te zijn.(24)

(34,35)

Dergelijke

gezondheidsclaims hebben er dan ook toe

Antioxidanten beschikken, naast anti-

bijgedragen dat het gebruik van antioxidant-

oxidatieve en ontstekingsremmende

supplementen en voedingsproducten

eigenschappen, bijvoorbeeld ook over

verrijkt met antioxidanten de afgelopen tijd

immuun-suppressieve, anti-fibrotische,

aanzienlijk is toegenomen (Figuur 5).

anti-coagulatieve en anti-proliferatieve

Tevens zijn er meerdere wetenschappelijke

capaciteiten.(38-40) Een interessant gegeven

studies uitgevoerd om verder bewijs te

is dat al deze activiteiten ook geassocieerd

vinden voor deze gezondheidsbevorderende

zijn met de behandeling van sarcoïdose,

effecten. Veel van deze studies zijn echter

waardoor antioxidanttherapie een bijzonder

uitgevoerd in gezonde vrijwilligers,

geschikte kandidaat wordt voor de

mensen met slechts lage niveaus van

behandeling van de ziekte.

Figuur 7. N-acetylcysteïne (NAC) is een bekend supplement.

het effect van de suppletie op klinische

ontsteking en oxidatieve stress en een

parameters van de ziekte, zoals extreme

intact antioxidant netwerk. Het is dan ook

vermoeidheid en verminderde longfuncties.

niet verbazingwekkend dat veel van deze
studies teleurstellende resultaten behaalden.

Op zoek naar een
geschikte kandidaat

Bovendien heeft de suppletie in deze
pilot-studie slechts één dag geduurd, terwijl

Tot de dag van vandaag zijn er geen studies

bij een chronische ziekte zoals sarcoïdose

extra antioxidanten bij mensen die niet

gepubliceerd die gekeken hebben naar

verwacht kan worden dat een substantiële

leiden aan oxidatieve stress (of ontsteking)

het gezondheidsbevorderende effect

verbetering in de gezondheidstoestand

is net zo nuttig als het voorschrijven van

van antioxidantsuppletie bij sarcoïdose

slechts bereikt kan worden indien antioxidant

bloeddrukverlagende medicijnen bij iemand

patiënten. Onlangs hebben we een

suppletie gedurende lange tijd toegediend

met een normale bloeddruk! Vandaar dat

korte pilot-studie uitgevoerd met het

zal worden. Daarom dient een langere en

aanzienlijk betere resultaten te verwachten

voedingsantioxidant quercetine waarin

uitgebreidere quercetine suppletie studie te

zijn wanneer de gezondheidsbevorderende

we hebben aangetoond dat een suppletie

worden uitgevoerd bij sarcoïdosepatiënten

effecten van antioxidanten onderzocht

van 2 gram gedurende slechts één dag

om (i) onze resultaten te bevestigen en (ii)

zullen worden in mensen die lijden aan

al leidt tot significant verlaagde markers

onze data uit te breiden door het meten van

een aandoening die geassocieerd is met

van oxidatieve stress en ontsteking in niet

het effect van deze suppletie op klinische

verhoogde oxidatieve stress en ontsteking,

behandelde sarcoïdose patiënten (Boots

parameters van het ziektebeeld. Aangezien bij

zoals sarcoïdose.

et al, submitted). Helaas hebben we in

sarcoïdose, naast een verlaagde longfunctie,

Een andere belangrijke reden waarom het

deze studie geen onderzoek gedaan naar

extreme vermoeidheid het belangrijkste

(36,37)

Immers, additionele suppletie met

waarschijnlijk is dat antioxidanttherapie
succesvol zal zijn bij sarcoïdose is het feit

symptoom is, is het belangrijk na te gaan of
Figuur 6. De structuur van N-acetylcysteïne (NAC)

dat het een multisysteem aandoening

de longfunctie als de algemene lichamelijke

O

is die zich door het hele lichaam kan
manifesteren en daarbij diverse cascades kan

toestand van sarcoïdosepatiënten verbetert.
Daarnaast zal de veiligheid van het lange

H

beïnvloeden. Bij een dergelijk ziektebeeld

termijn gebruik van een dergelijke hoge

N

kan namelijk verwacht worden dat een

dosis quercetine onderzocht dienen te

multi-factoriële behandeling, die de diverse
aspecten weet te beïnvloeden, meer effect

langdurige suppletie met quercetine zowel

worden. Hier zijn namelijk tot op heden

SH

HO

geen data beschikbaar over, waardoor

zal hebben dan alleen het aanpakken

aanvullend klinisch onderzoek nodig is

van een enkel optredend proces. Het is

alvorens quercetine gebruikt kan worden voor

daarom ook niet verwonderlijk dat de
huidige behandeling van sarcoïdose met

O

chronische antioxidant therapie.
Een andere veelbelovende kandidaat

voor chronische antioxidanttherapie is
N-acetylcysteïne (NAC) (Figuur 6). NAC is
een precursor van glutathion, het meest
voorkomende en één van de belangrijkste
endogene antioxidanten. In tegenstelling tot
quercetine is NAC wel al in meerdere lange
termijn suppletie studies met longpatiënten
gebruikt (Figuur 7) waarbij bovendien geen
tekenen van toxiciteit of ernstige bijwerkingen
werden gerapporteerd. Integendeel,
meerdere studies hebben reeds aangetoond
dat NAC gezondheidsbevorderende effecten
heeft bij mensen die lijden aan interstitiële
longziekten. Zo hebben een aantal studies
laten zien dat een dagelijkse dosis van 1800
mg NAC (3 maal daags 600 mg) in staat is
om de gedepleteerde glutathionlevels in de
long weer te herstellen in zowel fibrotische
alveolitis als longfibrose.(41-43) Daarnaast heeft
Behr et al laten zien dat een suppletie met
NAC (3 maal daags 600 mg, gecombineerd
met een lage onderhoudsdosis prednisolon)
gedurende 12 weken leidt tot een verbetering
van de longfunctie bij patiënten die lijden aan
longfibrose.(44)
Daarnaast heeft Demedts et al recent
aangetoond dat een 24 maanden durende
suppletie met NAC (3 maal daags 600 mg,
toegevoegd aan de standaardtherapie met
prednison en azathioprine) resulteerde in
een significant langzamere afname van de
VC (vitale capaciteit) en de DLCO (diffuse
longcapacititeit voor koolstofmonoxide)
en FEV1 (geforceerde expiratoire volume
in 1 seconde) bij patiënten die lijden aan
idiopathische longfibrose.(45) Samengevat
suggereren de resultaten van deze studies dat
NAC gezondheidsbevorderende effecten kan
uitoefenen in (long)ziekten die geassocieerd
zijn met oxidatieve stress. Vandaar dat dit
antioxidant een uitstekende kandidaat voor
antioxidant suppletie bij sarcoïdosepatiënten
zou kunnen zijn.
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