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Chapter 9 

SAMENVATTING 

Systemische sclerodermic is een zeldzame maar zeer ernstige aandoening, die 
snel progressief kan verlopen, en gekenmerkt wordt door een hoge morbiditeit 
en mortaliteit. De therapeutische mogelijkheden zijn helaas beperkt. 
Rond 1990 verschenen er enkele case reports over behandeling van systemische 
sclerodermie met fotoferese (extracorporele photochemotherapie), waarin een 
gunstig resultaat werd beschreven. Omdat het ging om een geheel nieuwe en 
kostbare medische technologie, leende dit onderwerp zich bij uitstek voor 
evaluatie in het kader van een ontwikkelingsgeneeskunde project. 
In het onderzoek werd niet alleen gekeken naar klinische effectiviteit, maar ook 
naar effecten op het immuunsysteem, de kwaliteit van leven, en naar de kosten 
die implementatie van fotoferese behandeling voor de indicatie sclerodermie 
met zich mee zouden brengen. 

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een aantal aspecten van systemische 
sclerodermie beschreven, o.a. andere diagnostische criteria, klinische subtypen, 
verschillende classificatie systemen, epidemiologie, etiologie, en therapeutische 
mogelijkheden. Verder wordt ingegaan op het principe van fotoferese. 

Diagnostische criteria en classificatie 
Systemische sclerodermie is een heterogeen ziektebeeld met verschillende 
klinische manifestaties die per patiënt kunnen verschillen. De toevoeging 
'systemische', of, in andere omschrijvingen 'gegeneraliseerde' sclerodermie 
grenst het beeld af van gelokaliseerde sclerodermie (morfea), waarbij ook 
sclerose van de huid optreedt, histoiogisch niet te onderscheiden van sclerose 
bij systemische sclerodermie, maar zonder interne manifestaties. 
Er worden voor systemische sclerodermie verschillende classificatie systemen 
gehanteerd. In de jaren 80 van de vorige eeuw is overeenstemming bereikt over 
de voorlopige criteria voor de diagnose systemische sclerodermie. De American 
Rheumatism Association definieerde 1 major criterium, proximale sclerodermie 
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(sclerose van de huid proximaal van de metacarpophalangeal respectievelijk 
metatarso-phalangeale gewrichten), en 4 minor criteria (sclerodactylia acrale 
littekens, afname van het weefselvolume aan de vingertoppen, en dubbelzijdige 
longfibrose). De diagnose systemische sclerodermic wordt gesteld als er sprake 
is van aanwezigheid van het major criterium of als er twee minor criteria 
aanwezig zijn. 
De ARA criteria zijn ruim, daarom wordt er door vele auteurs een 
onderverdeling gemaakt in twee subtypen; de gelimiteerde vorm (ISSc: limited 
systemic sclerosis) en de diffuse vorm (dSSc: diffuse systemic sclerosis). De 
huidsclerose beperkt zich bij ISSc tot handen, onderarmen en gelaat. De interne 
manifestaties van de ziekte beperken zich meestal tot oesophagus dysmotiliteit, 
soms is er sprake van pulmonale hypertensie. Deze vorm van systemische 
sclerodermic verloopt meestal gedurende jaren mild en heeft meestal een 
redelijke prognose. De huidafwijkingen bij dSSc zijn vaak snel progressief, de 
romp is altijd betrokken in het ziekteproces. De interne manifestaties van het 
ziektebeeld zijn divers, maar bijna altijd ernstig en uiteindelijk fataal. Het 
subtype CREST syndroom (Calcinosis cutis, Raynaud fenomeen, oesophagus 
dysmotiliteit, .Sclerodactylie en Teleangiectasieën) kan het best ingedeeld 
worden bij de gelimiteerde variant van dit ziektebeeld. Voor de fotoferese 
studie is uitgegaan van de Europese indeling in 3 subtypen: 

Type 1: Acrosclerodermie. De huidafwijkingen blijven gedurende jaren 
beperkt tot de acrale gebieden. 

Type II: Acrosclerodermie met uitbreiding van de sclerose naar proximaal 
(onder-armen, benen, bovenste deel van de romp en tenslotte de 
gehele huid). 

Type III: Diffuse sclerodermic De huidafwijkingen ontstaan snel na het begin 
van de ziekte aan de romp en breiden zich relatief snel uit. Dit type 
gaat vaak gepaard met ernstige interne afwijkingen en heeft de 
slechtste prognose. 

Epidemiologie 
Van deze 3 subtypen zijn incidentie, prevalentie en mortaliteitscijfers bekend, 
uit omringende Europese landen en de Verenigde Staten. Na extrapolatie van 
deze gegevens naar de Nederlandse situatie, bleek dat er per jaar naar schatting 
25 nieuwe patiënten met type II of III sclerodermic bijkomen. Patiënten met 
type II of III sclerodermic komen in aanmerking voor fotoferese. Indien de 
incidentie-cijfers en sterftecijfers worden gecombineerd, blijkt dat er tijdens de 
inclusie fase naar schatting 90-118 patiënten aanwezig waren in Nederland met 
type II of III sclerodermic korter dan 5 jaar bestaand. 
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Klinische kenmerken van systemische sclerodermic 
Huidafwijkingen. De huidafwijkingen bij systemische sclerodermic ontwikkelen 
zich grofweg in 3 fasen. Tijdens de eerste fase is er sprake van oedeemvorming 
in de aangedane huid, aan de handen uit zich dat in stijve en gezwollen vingers. 
De tweede fase is de periode met de voor sclerodermic zo kenmerkende 
geïndureerde huidafwijkingen. De huid is strak en glanzend, en kan rond de 
gewrichten voor bewegingsbeperking zorgen. De huid kan niet normaal 
opgepakt en geplooid worden ('unable to pinch'). Het normale huidrelief 
verdwijnt en in de aangedane huid kan er verminderde haargroei optreden. 
Pigmentverschuivingen (zowel hypopigmentatie als hyperpigmentatie) kunnen 
nu al aanwezig zijn, deze vallen het meest op bij de donkere huid. Een typische 
lokalisatie is de nek. De pigmentverschuivingen kunnen zowel onregelmatig 
vlekkerig als diffuus zijn. Tenslotte kan de 3e fase optreden, de huid wordt 
atrofisch en zacht. 

Het ziektebeeld wordt duidelijk wanneer de huid sclerotisch verhard raakt. De 
lokalisatie en manier van uitbreiden is diagnostisch. De huidafwijkingen bij 
systemische sclerodermic beginnen eigenlijk altijd aan de handen en in het 
gelaat. Indien er geen huidafwijkingen aan de handen bestaan, moet een andere 
diagnose overwogen worden. In het gelaat wordt de huid rond de ogen en van 
de neus strak, rimpels vervagen en de neus wordt puntig. De lippen worden zeer 
dun en rondom de mond ontstaan radiaire groeven. Het voor systemische 
sclerodermic zo typerende strakke gelaat ontstaat. Het progressief worden van 
de ziekte uit zich in het naar proximaal uitbreiden van de huidsclerose. 
Opvallend is het feit dat de huid laag lumbaal en de huid van de nates bijna 
altijd gespaard blijft. 

Teleangiectasieën in het gelaat, op de romp en in de handpalmen kunnen in het 
gehele spectrum van systemische sclerodermic voorkomen en kunnen dus geen 
onderscheid maken tussen CREST-syndroom, ISSc en dSSc. 
Calcinosis cutis komt met name voor bij patiënten met het CREST syndroom, 
maar kan in het hele spectrum van systemische sclerodermic voorkomen. 
Vooral aan de vingertoppen, maar ook boven de verschillende gewrichten 
kunnen kalkdeposities ontstaan. Dit kan variëren van een enkele subcutane 
nodus tot grote samengestelde pakketten op verschillende gedeelten van het 
lichaam. 

Zoals blijkt uit de verschillende classificatiesystemen is de uitgebreidheid van 
de huidafwijkingen van groot belang voor de indeling in de verschillende 
subgroepen. De uitbreiding van de huid sclerose is ook bepalend voor de 
prognose. De betrokkenheid van de huid bij dit ziekteproces blijkt het meest 
betrouwbare identificerende criterium te zijn. 
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Raynaud fenomeen. Dit fenomeen bestaat uit trifasische episodisch optredende 
scherp begrensde verkleuringen van de acra. Het betreft meestal de vingers, 
maar tenen, neus, oren en tongpunt kunnen ook meedoen. Het Raynaud 
fenomeen wordt uitgelokt door temperatuurwisselingen en emoties. Het is 
aanwezig bij 90-98% van de patiënten met systemische sclerodermic Dit 
fenomeen is verder van diagnostisch belang bij het differentiëren tussen de 
gelimiteerde en de diffuse vorm van systemische sclerodermic. Bij de 
gelimiteerde vorm is het Raynaud fenomeen vaak al jaren aanwezig, reeds 
voordat er sprake is van duidelijke huidafwijkingen. Daarentegen is het 
Raynaud fenomeen bij de diffuse vorm van systemische sclerodermie meestal 
pas recent ontstaan, vaak tegelijk met het begin van de huidveranderingen. 
De vaatspasmen tengevolge van het Raynaud fenomeen worden bij patiënten 
met systemische sclerodermie gesuperponeerd op de daar al aanwezige 
vaatvernauwingen door intima proliferatie en fibrose. Dit heeft tot gevolg dat 
bij deze patiënten met name aan de vingertoppen chronische en vaak moeilijk te 
behandelen ulceraties ontstaan. Soms kan dit gangreen en (auto)amputatie van 
één of meerdere vingertoppen tot gevolg hebben. 
De acrale littekens komen in het hele spectrum van systemische sclerodermie 
voor, vaak gecombineerd met het verschijnsel van verlies van weefselvolume 
aan de vingertoppen. De vingertoppen vlakken als het ware af, de vingers 
worden puntig en afgeplat. 

Gastro-intestinale afwijkingen. Oesophagus dysmotiliteit komt het meest voor 
en uit zich in slikklachten, verslikken en zuurbranden, als gevolg van 
verminderde peristaltiek van de oesophagus door fibrose en oesophageale 
reflux. Dit laatste kan leiden tot oesophagitis en stricturen. Tengevolge van 
peristaltische afwijkingen kan vertraagde ontlediging van de maag optreden en 
veranderde motiliteit van zowel de dunne als de dikke darm. Daardoor kan 
pseudoobstructie en malabsorptie door bacteriële overgroei ontstaan. Verder 
kan een toxisch megacolon, volvulus en stenose optreden. 

Rena/e afwijkingen. Nierafwijkingen ontstaan met name bij de patiënten met de 
diffuse, uitgebreide vorm van systemische sclerodermie. Klinische 
manifestaties zijn hypertensie en proteinuric Sinds het gebruik van ACE 
remmers en het ontwikkelen van hemodialyse is de mortaliteit tengevolge van 
renale crise bij systemische sclerodermie dramatisch afgenomen. Risicofactoren 
voor het uitlokken van een renale crise zijn: snelle progressie van de 
huidafwijkingen, congestief hartfalen, therapie resistente hypertensie en een 
significant verhoogde kreatininewaarde. Ook is beschreven dat hoge doseringen 
prednison een renale crise kunnen uitlokken. 
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Pulmonale afwijkingen. De laatste jaren zijn de pulmonale afwijkingen bij 
patiënten met systemische sclerodermic de voornaamste doodsoorzaak. Dit is 
mede het gevolg van de verbeterde therapeutische opties op renaal gebied. Een 
fibroserende alveolitis en pulmonale hypertensie zijn de meest voorkomende 
afwijkingen. Waarschijnlijk is de fibroserende alveolitis het gevolg van 
toegenomen collageen vorming en de daaraan voorafgaande ontstekings
reacties. De pulmonale hypertensie is een uiting van de vasculaire 
veranderingen bij dit ziektebeeld. De interstitiële afwijkingen komen vooral 
voor bij dSSc, de pulmonale hypertensie met name bij ISSc. Patiënten 
presenteren zich met klachten van moeheid, kortademigheid bij inspanning en 
droge hoest. 

Cordiale afwijkingen. Cardiale klachten komen weinig voor, en de symptomen 
zijn vaak niet specifiek (moeheid, kortademigheid en hartkloppingen). 
Tengevolge van fibrose van het geleidingssysteem kunnen patiënten aritmieën 
krijgen. Pericarditis en myocard fibrose komt nog al eens voor. Rechtszijdige 
decompensatie door fibrose of pulmonale hypertensie kunnen een uiting zijn 
van progressie van het ziekteproces. 

Gewrichts en spier afwijkingen. Flexiecontracturen, artralgie en arthritis kunnen 
voorkomen bij systemische sclerodermic Soms kan het, samen met het 
Raynaud fenomeen een eerste uiting van de ziekte zijn. Flexiecontracturen 
kunnen het gevolg zijn van de bovenliggende sclerosering van de huid. Ook 
artritis en fibrose van de pezen komen voor. Hierdoor ontstaan de zogenaamde 
'palpable tendon friction rubs', het duidelijk voelbare 'kraken' van pezen bij 
beweging. Dit laatste kan vaak gevoeld worden aan de pezen van de 
onderarmen. Een myositis, nauwelijks te onderscheiden van een polymyositis 
komt af en toe voor. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door microvasculaire 
beschadiging. Proximale spierzwakte, een afwijkend EMG en een verhoogd 
CPK kunnen worden gevonden. 

Neurologische afwijkingen. Trigeminus neuralgie komt bij 4% van de patiënten 
voor. De diagnose carpaal tunnel syndroom gaat soms vooraf aan de diagnose 
systemische sclerodermic Dit is misschien een verkeerde diagnose, en in 
werkelijkheid het gevolg van een (nog) niet duidelijk Raynaud fenomeen, 
aangezien dit zich ook kan presenteren met pijnlijke en tintelende vingers. 

163 



Chapter 9 

Therapeutische opties bij sclerodermic 
Het fenomeen van Raynaud veroorzaakt een hoge morbiditeit onder deze 
patiënten groep. Preventieve maatregelen in de zin van voorkomen van 
temperatuurverschillen (koude) zijn zeer belangrijk. Daarnaast kunnen 
vaatverwijders de frequentie en ernst van de klachten verminderen. Calcium 
antagonisten zoals nifedipine zijn qua werking superieur ten opzichte van de 
overigen. 
Klachten van de tractus digestivus zoals gastro-oesofageale reflux en 
oesophagus dismotiliteit kunnen met praktische adviezen bestreden worden 
zoals het hoofdeinde van het bed verhogen en het nuttigen van frequente en 
kleine maaltijden. Pharmacologische behandeling bestaat uit het gebruik van 
protonpompremmers, met name omeprazol. Maagontledigingsstoornissen 
kunnen adequaat behandeld worden met cisapride. 
De behandeling van de rena/e crise bij sclerodermic is verbeterd met de komst 
van de ACE (angiotensine converting enzyme) remmers. 
Pulmonale hypertensie als complicatie bij ISSc kan soms reageren op 
behandeling met calciumantagonisten. In zeer ernstige gevallen kunnen 
intraveneus prostaglandines toegepast worden. Alveolitis wordt sinds enkele 
jaren met redelijk succes behandeld met cyclophosphamide, soms in combinatie 
met prednison. 
Hartritmestoornissen en geleidingsstoornissen kunnen behandeld worden met 
de standaard anti-arythmica en het plaatsen van een pacemaker. 

De meeste toegepaste therapeutica zijn slechts symptomatisch werkzaam of 
bestrijden complicaties zonder de progressie tot staan te kunnen brengen. In het 
verleden was behandeling voornamelijk gericht op de fibrotische component 
van sclerodermic D-penicillamine is een middel dat het cross-linken van 
collageen verhindert en zodoende de uiteindelijke fibrose bestrijdt. Gedurende 
jaren werd dit geneesmiddel toegepast voor de behandeling van systemische 
sclerodermic echter recente studies konden geen duidelijk gunstig effect 
aantonen. Interferon-gamma remt collageen synthese, maar gezien de forse 
bijwerkingen (nierfunctiestoornissen) en de matige effectiviteit, wordt dit 
middel nog nauwelijks toegepast. 
De laatste jaren is er meer aandacht voor immunomodificerende therapie. 
Methotrexaat wordt in toenemende mate toegepast, dit middel zou een gunstig 
effect hebben op skin score, het algemeen welbevinden en kreatinineklaring. 
Studies met grotere patiënten aantallen en langere follow-up zijn echter nog 
nodig. Systemische corticosteroïden worden met name toegepast bij 
inflammatoire processen zoals myositis, pericarditis en alveolitis. Dit middel 
zou echter in hoge doseringen een renale crise uit kunnen lokken. Zeer recent 
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werd therapeutisch succes geboekt met een procedure waarbij autologe stamcel 
transplantatie gebruikt werd om de autoreactieve T-cellen te elimineren. Deze 
methode wordt toegepast bij autoimmuunziektes met een zeer slechte prognose. 
Voor al deze regulier toegepaste middelen geldt dat de bijwerkingen fors 
kunnen zijn, dat de progressie er niet mee tot staan kan worden gebracht, en dat 
voldoende evidence over de effectiviteit, met name de langere termijn 
prognose, ontbreekt. Door de zeldzaamheid van sclerodermic is het ook 
bijzonder moeilijk om klinische trials uit te voeren. 

Principe van fotoferese 
Fotoferese (extracorporele photochemotherapie) bestaat uit het buiten het 
lichaam bestralen van de leukocytenfractie (met daarin de lymfocyten) van de 
patiënt met UVA (ultraviolet A), in aanwezigheid van psoralenen (8-
methoxypsoraleen). Daartoe wordt het bloed afgenomen van de patiënt en in 
het fotofereseapparaat d.m.v. een centrifugestap gescheiden in plasma, 
leukocytenfractie, en erytrocyten. Via een armvene of liescathether wordt bloed 
afgenomen van de patiënt. Dit wordt direct gehepariniseerd en in een draaiende 
centrifuge gepompt. De lymfocyten met wat plasma worden opgevangen in een 
aparte kunststof zak ('treatment bag'), en hier worden ook de psoralenen aan 
toegevoegd. Vanuit deze zak worden de lymfocyten continu rondgepompt door 
een dunne plastic plaat, die zich tussen twee rijen UVA-lampen bevindt. De 
erytrocyten gaan weer terug naar de patiënt, en daarna wordt opnieuw een 
portie bloed afgenomen. In totaal wordt de cyclus 6 x herhaald. Het eindvolume 
wordt nog anderhalf uur bestraald, daarna wordt ook dit weer teruggegeven aan 
de patiënt. De patiënten krijgen 2 fotoferese behandelingen per 4 weken, op 
twee opeenvolgende dagen. 
Fotoferese is circa 15 jaar geleden ontwikkeld door de Amerikaan Edelson, 
voor de indicatie T-cel lymfoom. Photochemotherapie (PUVA) wordt in de 
Dermatologie al jaren succesvol toegepast bij psoriasis, atopisch eczeem, en 
een groot aantal andere dermatosen, waaronder vitiligo, prurigo, en cutaan T-
cel lymfoom. De door UVA geactiveerde psoralenen blokkeren DNA replicatie. 
Vanuit het idee dat de werkzaamheid van PUVA therapie berust op het 
rechtstreeks remmen van proliferatie van T-lymfocyten, heeft men overwogen 
of de PUVA bestraling ook extracorporeel kon plaatsvinden: dus niet door de 
epidermis heen de daaronder opgehoopte T-lymfocyten bestralen, maar direct 
het bloed. Deze extracorporele PUVA methode bleek effectief te zijn voor 
cutaan T-cel lymfoom, vooral de erytrodermische vormen, en verwierf FDA 
registratie. De doorslaggevende argumenten daarbij waren dat fotoferese zonder 
bijwerkingen is, dit in tegenstelling tot de alternatieve opties (chemotherapie). 
De overlevingsduur verdubbelde met fotoferese. Dit therapeutisch effect kon 
niet berusten op alleen het uitschakelen van de lymfocyten, omdat per 
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behandeling slechts een fractie van het totale aantal circulerende lymfocyten 
bestraald werd. Deze vaststelling leidde tot een aantal theorieën over het 
werkingsmechanisme van fotoferese, waaronder de hypothese dat fotoferese T-
lymfocyten op een of andere manier wijzigt, waarna bij het opnieuw in de 
circulatie brengen van deze lymfocyten een immunologische reactie tegen deze 
lymfocyten op gang wordt gebracht, die uiteindelijk vooral de pathologische 
(geëxpandeerde T-cel kloon) lymfocyten treft. Tot op heden is het 
werkingsmechanisme van fotoferese echter nog steeds niet opgehelderd. Los 
van het effect van PU VA op DNA niveau zijn er ook rechtstreekse effecten van 
UVA op de keratinocyten (die na bestraling een scala aan cytokines 
produceren) en op Langerhans cellen (migratie), en zijn er mogelijk ook 
rechtstreekse effecten van psoralenen extracellulair en intracellulair. 
In het werkingsmechanisme van fotoferese therapie is de nadruk tot nu toe 
vooral gelegd op het remmen van de T-lymfocyten. De meeste dermatosen 
waarbij fotoferese therapie wordt toegepast zijn dan ook T-cel gemedieerd. 
Naast cutaan T-cel lymfoom worden zeer recent ook graft versus host disease, 
rejectie reacties na harttransplantatie, reumatoïde artritis, pemphigus vulgaris, 
SLE, psoriasis arthropatica, en atopisch eczeem als mogelijke indicatie 
gebieden voor fotoferese beschouwd. Het onderzoek naar deze toepassingen is 
nog gaande. Omdat ook van sclerodermic als waarschijnlijke immuunziekte, 
werd aangenomen dat het T-cel gemedieerd is, is sclerodermic op een gegeven 
moment als 'te onderzoeken indicatiegebied' in zicht gekomen. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de differentiële diagnose van sclerodermic 
Soms kost het moeite om te differentieren tussen systemische sclerodermic 
morphea, eosinofiele fasciitis, en scleroedeem. 

Morfea 
Histologisch is er geen onderscheid mogelijk tussen systemische sclerodermic 
en morfea (lokale sclerodermic). Klinisch is dit onderscheid wel goed mogelijk. 
Patiënten hebben vaak een of meerdere, scherp begrensde geïndurecrde 
maculae of plaques op de romp. De laesies variëren in grootte van 1-30 
centimeter in doorsnede. Deze zijn meestal glanzend en was-achtig van kleur. 
In de actieve fase zijn de sclerotische huidgebiedcn nog omgeven door een 
erythemateuze rand (lilac ring). De huidafwijkingen zijn niet pijnlijk en meestal 
asymmetrisch. Het merendeel van de morfea laesies bevindt zich op de romp, 
soms kunnen ook de ledematen aangedaan zijn. De handen en vooral de 
vingertoppen zijn nooit afwijkend. Patiënten hebben geen Raynaud-achtige 
klachten, evenmin zijn er aanwijzingen voor viscerale afwijkingen. 
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Eosinofiele fasciitis (syndroom van Shulman) 
Dit ziektebeeld wordt gekenmerkt door de snel ontstane, meestal pijnlijke 
zwelling van een of meer ledematen. Dit wordt binnen enkele dagen tot weken 
gevolgd door bruin-rode, houtachtige induratie van de huid ter plaatse. 
Typerend is het peau d'orange aspect van de geïndureerde huid. Naast deze 
genoemde klinische verschillen ten opzichte van systemische sclerodermic, 
ontbreken ook de nagelbed afwijkingen en het Raynaud fenomeen. Handen en 
gelaat doen nooit mee in dit ziekteproces, hierdoor kan eosinofiele fasciitis met 
name onderscheiden worden van system ische sclerodermic In het perifere 
bloed wordt vaak een eosinofilie gevonden, het ontbreken hiervan sluit deze 
diagnose echter niet uit. Een hoge bezinking kan voorkomen. ANA's zijn 
negatief. Een spier-fascie biopt kan de diagnose rond maken, karakteristiek 
wordt een eosinofiel ontstekingsinfiltraat in de subcutis en rond de fascie 
gevonden. Contracturen van de gewrichten is een vaak optredend verschijnsel. 

Scleroedeem (Buschke of diabeticorum) 
Scleroedeem is een zeer zeldzame collageen afwijking. De huidafwijkingen 
bevinden zich voornamelijk op de rug en de schouders. Er bestaan twee 
vormen, namelijk Scleroedeem van Buschke (scleroedema adultorum) en 
scleroedema diabeticorum. De eerstgenoemde zou een post-infectieuze oorzaak 
hebben. Scleroedema diabeticorum wordt bij diabetici gezien. Scleroedeem van 
Buschke treedt vaak op na een streptococcen infectie. Enkele weken na de 
infectie kan een snel progressieve, symmetrische, pijnloze induratie van de huid 
van de nek, rug en schouders bemerkt worden. Handen en voeten zijn nooit 
afwijkend. Een voorbijgaand erytheem wordt nog al eens gezien. De induratie 
kan na 6 tot 24 maanden spontaan in regressie gaan. Soms echter persisteren 
deze gedurende jaren. Het laboratorium onderzoek laat geen specifieke 
afwijkingen zien. De histologie is wel specifiek, de epidermis is normaal, de 
dermis is echter sterk verbreed. Deze verbreding wordt veroorzaakt door een 
toename in grootte van de collageenbundels zelf. Deze bundels worden van 
elkaar gescheiden door heldere ruimtes die hyaluronzuur bevatten. Scleroedema 
diabeticorum vertoont hetzelfde klinische en histologische beeld met 
uitzondering van de infectieuze fase. De huidafwijkingen ontstaan meestal iets 
geleidelijker en het erytheem ter plaatse wordt vaker gezien en persisteert 
langer. De diabetici zijn vaak oudere patiënten met een slecht ingestelde 
diabetes, welke al jaren aanwezig is. Het goed instellen van de diabetes heeft 
geen effect op de huidafwijkingen. In tegenstelling tot scleroedeem van Buscke, 
wordt zelden een regressie van de huidafwijkingen gezien. 
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In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de fotoferese studie beschreven, met 
de nadruk op klinische effectiviteit. Voor het fotoferese onderzoek werden 19 
patiënten met aangetoond progressieve systemische sclerodermic (type II of 
III), korter dan 5 jaar bestaand, in 2 groepen gerandomiseerd. De eerste groep 
(fotoferese groep, n = 10) kreeg direct fotoferese, gedurende 1 jaar. De andere 
groep (controle groep, n = 9) werd een jaar poliklinisch, als controle groep 
vervolgd. In die periode werden geen immunosuppresiva gebruikt. Na een jaar 
kreeg de controle groep fotoferese en werd de fotoferese groep poliklinisch 
vervolgd (randomized controlled cross-over design). 
De belangrijkste klinische uitkomstparameter was de verandering in induratie 
van de huid. door een onafhankelijk onderzoeker gemeten, m.b.v. de skin score. 
Voor de beoordeling van het effect werd de procentuele verandering in 
induratie t.o.v. de uitgangswaarde na 1 jaar behandelen vergeleken met die van 
de niet-behandelde controle groep. Voorts werd het effect op laboratorium
waarden, oesophagusmotiliteit. long-, nier- en hartfunctie gemeten. 
Naast klinische effectiviteit werd gedetailleerd gekeken naar de kosten, 
bijwerkingen, belasting voor de patiënt, kwaliteit van leven, consumptie van 
zorg, en algemeen welbevinden. Verder werd uitgebreid laboratorium 
onderzoek verricht naar het effect op immunologische parameters, T-cel 
functie, toxiciteit, apoptose, en T-cel membraan-eigenschappen. 
De skin score verbeterde in de fotoferese groep gemiddeld met 5.4% en 
verslechterde in de controle groep met 4.5% (p = 0.70). Er werden geen 
verschillen aangetoond tussen de fotoferese groep en de controle groep met 
betrekking tot lichamelijke beperkingen (p = 0.75), het dagelijks functioneren 
(p = 0.27) en de algemene gezondheidstoestand. Geen van de genoemde 
immunologische parameters veranderde tijdens de fotoferese behandeling. 
Internationaal wordt fotoferese inmiddels in diverse centra toegepast bij 
sclerodermic Desondanks zijn nog geen nieuwe gecontroleerde studies 
gepubliceerd die de effectiviteit overtuigend aantonen. De resultaten van een 
grote multicentre trial (70 patiënten) zijn nog niet gepubliceerd. 
Omdat geen klinisch belangrijke en/of statistisch significante verschillen tussen 
behandelen en niet-behandelen werden aangetoond, noch enig effect op 
immunologische parameters of quality of life metingen, concluderen wij dat, bij 
deze behandelfrequentie en duur, niet is aangetoond dat fotoferese effectief is 
voor de indicatie sclerodermic 
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In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op het werkingsmechanisme van 
fotoferese. Zoals reeds in de inleiding genoemd, wordt verondersteld dat de 
bestraalde lymfocyten bij terugkeer in de circulatie van de patient een 
immunologisch signaal afgeven, het zij door een verhoogde productie van 
cytokinen, hetzij doordat modificaties aan het celoppervlak een immuunrespons 
bij andere T-lymfocyten opwekken. Er wordt aangenomen dat deze therapie 
immunomodulerend is, deels door verminderde viabiliteit van de leucocyt. Wij 
hebben onderzocht of de veranderde levensduur van de cellen het gevolg was 
van apoptose. Hiertoe werd gebruik gemaakt van een qualitatieve methode door 
middel van gel electrophorese en een kwantitatieve methode door middel van in 
situ nick translatie. Er trad inderdaad apoptose op van de met fotoferese 
behandelde cellen (20-55%). 

Hoofdstuk 5 beschrijft een nieuwe methode om de induratie van de huid bij 
sclerodermic objectief te meten. 

Skin score 
De huidafwijkingen bij systemische sclerodermic zijn het meest toegankelijk 
om in kaart te brengen. Nauwkeurige inventarisatie hiervan is belangrijk in 
verband met de classificatie en de prognose van het ziektebeeld. De skin score 
is een internationaal gebruikte en gevalideerde semi-kwantitatieve meet 
methode voor induratie van de huid bij systemische sclerodermic Dit wordt 
gedaan volgens een 4 punts schaal, waarbij 0 normale huid is en 3 harde, niet 
plooibare geïndureerde huid. Een score 1 is een weinig geïndureerde huid, een 
score 2 is een matig geïndureerde huid. Deze semi-kwantitatieve meting is niet 
objectief, maar blijkt redelijk reproduceerbaar te zijn. 

Skin Elasticity Measurement 
Een mogelijke objectieve meetmethode om huidsclerose te kwantificeren zou 
de SEM 474 Cutometer kunnen zijn. Dit apparaat meet de elasticiteit van de 
huid, een directe afgeleide van de sclerose van de huid. Een probe met een 
bepaalde diameter wordt met constante druk op het te meten deel van de huid 
geplaatst. Het systeem bestaat verder uit een personal computer met speciale 
software en een computergestuurde vacuümpomp. De huid wordt opgetrokken 
door het vacuüm in de probe, in de meetkamer, alwaar de hoogte tot waar de 
huid op te rekken valt in millimeters wordt gemeten. 

169 



Chapter 9 

De cutometer produceert kwantitatieve en reproduceerbare gegevens. Het doel 
van dit onderzoek was om na te gaan of deze cutometer de huidelasticiteit 
objectief kan meten in vergelijking met de skin score. Daartoe werd de huid van 
patiënten met systemische sclerodermic met behulp van beide methoden 
gescoord. Er bleek een redelijke correlatie te bestaan tussen de beide 
meetmethoden. De interobserver en intraobserver ICC (intraclass correlation 
coefficient), een statistische maat voor de reproduceerbaarheid van de huid 
elasticiteit metingen, bleken zeer hoog te zijn. De cutometer blijkt dus zeer 
geschikt te zijn voor het objectief vastleggen en kwantificeren van huidsclerose. 

Hoofdstuk 6 beschrijft twee nieuwe meetmethoden om de verandering in 
ligging van collageenbundels te bepalen. In de normale huid liggen de 
collageen bundels volgens een ongericht driedimensionaal vlechtwerk patroon 
("basket weave' patroon), in de sclerotisch veranderde huid liggen de collageen 
bundels parallel aan de epidermis. Tevens zijn de collageen bundels dichter 
opeengepakt en breder. Met behulp van twee nieuwe meettechnieken, de laser 
scatter methode en de fast Fourier transformatie methode kan de mate van 
dermale sclerose worden beoordeeld, op grond van de architectuur van de 
collageen bundels. Deze twee methoden werden vergeleken met de skin score. 
De laser scatter methode kan de gemiddelde oriëntatie van de collageen bundels 
in fibrotisch weefsel kwantificeren. De fast Fourier transformatie methode is 
een mathematische analoog van de laser scatter plot. Het berekent de oriëntatie 
en afstand tussen de verschillende elementen (collageenbundels) in een 
afbeelding (een in de computer ingescande histologische coupe). De twee 
genoemde methoden bleken goed bruikbaar te zijn voor de evaluatie van 
dermale structuren in sclerodermic laesies op een kwantitatieve manier. Een 
goed en objectief onderscheid kon gemaakt worden tussen fibrotisch/sclerotisch 
veranderde dermis en normale dermis. De fast Fourier transformatie bleek het 
meest accuraat en reproduceerbaar te zijn. Deze laatste methode zou goed 
bruikbaar kunnen zijn bij het vervolgen van huidsclerose ter evaluatie van een 
therapie. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een pilot studie voor de behandeling 
van morfea (lokale sclerodermic). De sclerose bij morfea beperkt zich tot de 
huid en het subcutane weefsel en kan ernstige morbiditeit veroorzaken. Enkele 
studies hebben aangetoond dat de fibroblasten van de aangedane huid bij 
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morfea een verhoogde expressie vertoonde van collageen en een verlaagde 
expressie van collagenase. Van Ultraviolet Al (UVA1) is bekend dat het 
inductie van collagenase in de fibroblast van de aangedane huid kan 
veroorzaken. Wij hebben 8 patiënten met morfea gedurende 5 weken 4 keer per 
week behandeld met medium-dose UVA1 (48J/cm2). Er was een follow up 
periode van 12 weken. De resultaten werden geëvalueerd door middel van de 
skin score, de cutometer en de fast Fourier transformatie methode. De 
huidafwijkingen van alle patiënten reageerden goed op de behandeling. Dit 
uitte zich in een verbeterde skin score en hogere cutometer waarden. De fast 
Fournier methode liet geen verandering zien wat betreft collageen bundel 
oriëntatie. Mogelijk is dit te wijten aan de relatief korte evaluatie tijd en heeft 
klaarblijkelijk de transformatie van collageen bundels van een parallelle 
schikking naar een driedimensionaal vlechtwerk patroon meer tijd nodig. 
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