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Een orale therapie met een hoge effectiviteit  
en een gunstig bijwerkingenprofiel  

voor de behandeling van  
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Summary
Small fibre neuropathy  is a disorder of the small nerve fibres (Aδ- en C-fibers). The disease is character-
ised by neuropathic pain and autonomic symptoms. There are different diseases associated with small 
fibre neuropathy; however, despite thorough investigations, in 24-93% of the patients no underlying 
cause is found. Recently, in some of the patients with small fibre neuropathy a gain-of-function mutation 
of the SCN9A, SCN10A or SCN11A gene were found, respectively coding for the Nav1.7-, Nav1.8- and 
Nav1.9-channel. These voltage-gated sodium channels are present in the peripheral nerves and the neu-
rons of the dorsal root ganglion and are responsible for the sensation of pain. Mutations in these chan-
nels cause hyperexcitability of the dorsal root ganglion neurons, and this may explain the neuropathic 
pain and autonomic symptoms in patients with small fibre neuropathy. 

Samenvatting
Dunnevezelneuropathie is een aandoening van de dunne zenuwvezels (Aδ- en C-vezels). De aandoening 
wordt gekarakteriseerd door neuropathische pijn en autonome verschijnselen. Er zijn verschillende aan-
doeningen bekend die geassocieerd zijn met dunnevezelneuropathie; desondanks wordt bij 24-93% van 
de patiënten met dunnevezelneuropathie geen onderliggende oorzaak gevonden. Recent is er bij een 
deel van de patiënten met dunnevezelneuropathie ontdekt dat zij drager zijn van een ‘gain-of-function’- 
mutatie in het SCN9A-, SCN10A- of SCN11A-gen, respectievelijk coderend voor de Nav1.7-, Nav1.8- en 
Nav1.9-kanalen. Deze spanningsafhankelijke natriumkanalen komen voor in de perifere zenuwen en dor-
sale ganglion cellen en zijn verantwoordelijk voor onder andere de pijnsensatie. Mutaties in deze kanalen 
veroorzaken hyperexcitabiliteit van de dorsale ganglion cellen, waarbij wordt verondersteld dat dit het 
klinisch beeld van neuropathische pijn en autonome symptomen kan verklaren. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2015;116:5-9)
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probleem    
 
Small fibre neuropathy and sodium channelopathy: unraveling a burning issue

Mw. B.T.A. de Greef1, mw. dr. J.G.J. Hoeijmakers2, mw. B.A. Brouwer3, mw. dr. M.M. Gerrits4,
dr. I.S.J. Merkies5, mw. dr. prof. C.G. Faber6



Neurologie

Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 116  -  nr. 1  - maar t 20156

Inleiding
Dunnevezelneuropathie (DVN) is een aandoening 
waarbij overwegend de dunne zenuwvezels zijn aange-
daan; de dun-gemyeliniseerde Aδ-vezels en de onge-
myeliniseerde C-vezels. De incidentie van DVN wordt 
geschat op 12 per 100.000 inwoners, de prevalentie 
is minimaal 53 per 100.000 mensen.1 Het klinisch 
beeld wordt gekenmerkt door sensibele klachten (met 
name neuropathische pijn) en autonome stoornissen. 
Bij neurologisch onderzoek worden vrijwel geen afwij-
kingen gevonden, behoudens mogelijk een afwijkende 
pijn- en temperatuurzin. De diagnose wordt gesteld 
op basis van de symptomen in combinatie met een 
verlaagd aantal zenuwvezels (intra-epidermale zenuw-
vezeldichtheid) in het huidbiopt en/of een afwijkend 
temperatuurdrempelonderzoek. Nadat de diagnose 
DVN is gesteld moet er worden gezocht naar een 
onderliggende oorzaak, aangezien sommige van deze 
oorzaken behandelbaar zijn. Vele aandoeningen kun-
nen ten grondslag liggen aan DVN, zoals weergege-
ven in Tabel 1.2,3 Bij 24%-93% van de patiënten kan 
er echter geen onderliggende oorzaak worden aange-
toond.2, 4-6 Bij deze groep patiënten bestaat de therapie 
uit symptoombestrijding, hetgeen vaak onvoldoende 
werkzaam is. Om betere en meer doelgerichte thera-
pieën te kunnen ontwikkelen is meer kennis over de 
pathofysiologie van DVN noodzakelijk. 

Spanningsafhankelijke natriumkanalen
Spanningsafhankelijke natriumkanalen spelen een 
belangrijke rol bij de generatie en conductie van actie- 
potentialen. Ze zijn daarom belangrijk voor het door-
geven van elektrische signalen.7 Spanningsafhanke-
lijke natriumkanalen zijn membraaneiwitten die be-
staan uit een grote α-subunit en kleinere β-subunit 
(Figuur 1). Vijf van de α-subunits (Nav1.7, Nav1.8, 
Nav1.9, Nav1.6 en Nav1.3) komen tot expressie in de 
perifere zenuwen en/of het autonome zenuwstelsel, 
waarbij de eerste drie overwegend gelokaliseerd zijn 
in de nociceptieve neuronen, die betrokken zijn bij 
de transmissie van pijnsignalen.8-10 Natriumkanalen 
zorgen voor de instroom van natriumionen in de cel 
als reactie op depolarisatie van de celmembraan, wat 
resulteert in een actiepotentiaal.11 Veranderingen in 
de expressie of functie van het kanaal kunnen zorgen 
voor een abnormale activiteit van de afferente senso-
rische zenuwvezels, wat leidt tot spontane activiteit of 
een abnormale reactie op een sensore stimulus.7,8,12

Nav1.7
Het Nav1.7-kanaal wordt gecodeerd door het SCN9A-

gen op chromosoom 2q24.’-'Gain-of-function’ Nav1.7- 
mutaties werden als eerste gevonden bij twee zeldzame 
aandoeningen: primaire erythermalgie en het paroxy-
smale-extreme-pijnsyndroom (PEPD). Deze twee 
aandoeningen vertonen klinische overeenkomsten 
met DVN.13,14 Zowel patiënten met erythermalgie 
als patiënten met SFN kunnen klachten hebben van 
brandende pijn in de distale extremiteiten. Daarnaast 
wordt erythermalgie gekenmerkt door de aanwezig-
heid van rode verkleuringen van de extremiteiten, die 
worden uitgelokt door warmte en inspanning.14 Ver-
kleuringen van de huid worden gezien bij een groot 
deel van de patiënten met DVN. Patiënten met PEPD 
hebben aanvallen van onhoudbare rectale, oculaire en 
submaxillaire pijn met daarbij roodverkleuringen van 
de wangen, oogleden, periorbitale huid en benen.15,16 

Tabel 1. Ziektebeelden die ten grondslag 
kunnen liggen aan dunnevezelneuropathie

Ziektecategorie Ziektebeeld

Metabool - diabetes mellitus

- gestoorde glucosetolerantie

Immuun-
gemedieerd

- schildklierafwijkingen

- vasculitis

- ziekte van Sjögren

- sarcoïdose

- systemische lupus erythematodes 

- guillain-barrésyndroom 

- cryoglobulinemie

- coeliakie

- monoklonale gammopathie

Infectieus - hepatitis C

- hiv

- ziekte van Lyme 

- lepra 

- epstein-barrvirus 

- botulisme 

- difterie

Toxisch - alcoholabusus

- medicatie (chemotherapie) 

- vitamine B6-intoxicatie

Hereditair - SCN9A-, SCN10A- en SCN11A

   mutatie

- hereditaire sensorische en autonome

   neuropathie 

- familiaire amyloïdose

- ziekte van Tangier

- ziekte van Fabry

- ataxie van Friedreich

- erythermalgie

Idiopathisch - idiopathische dunnevezelneuropathie
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Tevens is er nog een derde aandoening geassocieerd 
met het Nav1.7-kanaal, waarbij een ‘loss-of-function’-
mutatie is gevonden, namelijk congenitale ongevoelig-
heid voor pijn.17 
Aangezien het Nav1.7-kanaal aanwezig is in de dun-
ne perifere zenuwvezels, rees de vraag of mutaties in 
het SCN9A-gen de oorzaak zouden kunnen zijn van 
pijnklachten bij patiënten met DVN. Hiervoor is in 
eerste instantie in een cohort van 28 patiënten met 
idiopathische DVN, die waren bevestigd middels een 
huidbiopt en een afwijkend temperatuurdrempelon-
derzoek, DNA onderzoek verricht.13 Acht van deze 
patiënten (28,6%) bleken drager van een mutatie in 
het SCN9A-gen. Er werden zeven verschillende ‘gain-
of-function’-mutaties gevonden (Figuur 1), waarvan 
er geen werd gevonden in een Nederlandse controle 
groep (n=100). Door middel van functionele analyses 
(‘patch clamp’ en ‘current clamp’- studies), waarbij op 
celniveau de functie van het gemuteerde kanaal wordt 
getest, werd er bij alle mutaties een hyperexcitabiliteit 
gevonden van de dorsale ganglion cellen. 

Nav1.8 
Het Nav1.8-kanaal wordt gecodeerd door het SCN10A- 
gen op chromosoom 3p22.2. Deze natriumkanalen 
komen tot expressie in de nociceptieve en niet-noci-
ceptieve neuronen van de dorsale ganglion cellen.18 
Deze neuronen zijn verantwoordelijk voor de registra-
tie van mechanische, koude en inflammatoire pijn, zij 
werden echter tot voor kort niet in verband gebracht 
met neuropathische pijn.19 De rol van Nav1.8-kanalen 
in combinatie met neuropathische pijn werd eerder 
aangetoond in proefdieronderzoek.10 In de loop der 
tijd werd de verdenking steeds groter dat er een ver-
band bestaat tussen neuropathische pijn en Nav1.8-

disfunctie. Deze verdenking ontstond mede doordat 
er werd ontdekt dat het Nav1.8-kanaal belangrijk is 
voor het functionele effect van de Nav1.7-mutaties.20,21 
Er waren echter tot voor kort geen aandoeningen be-
kend met Nav1.8-mutaties bij mensen.
Recent is er genetisch onderzoek gedaan naar het 
SCN10A-gen in een cohort van 104 patiënten met een 
pijnlijke neuropathie, voornamelijk DVN, die alle-
maal geen mutatie hadden in het SCN9A-gen. In deze 
groep werden bij negen patiënten zeven verschillende 
soorten varianten gevonden in het SCN10A-gen.22 
Drie van deze varianten zouden volgens predictiemo-
dellen mogelijk een pathogene mutatie zijn. Bij func-
tionele analyse werd bij twee van de drie mutaties ge-
vonden dat zij zorgen voor een hyperexcitabiliteit van 
neuronen in de dorsale ganglion cellen, hetgeen bete-
kent dat Nav1.8-mutaties mogelijk bijdragen aan de 
pijn bij sommige perifere neuropathieën. Later werden 
ook twee andere ‘gain-of-function’-mutaties gevonden 
van het Nav1.8-kanaal bij patiënten met een pijnlijke 
neuropathie.23,24 Concluderend dragen ook meerdere 
Nav1.8-mutaties bij aan de pathofysiologie van pijn-
lijke perifere neuropathieën.

Nav1.9
Het Nav1.9-kanaal wordt gecodeerd door het SCN11A- 
gen op chromosoom 3p22.2. Deze kanalen presente-
ren zich met name in de dorsale ganglion cellen, tri-
geminale en myenterische neuronen. Daarnaast wor-
den deze spanningsafhankelijke natriumkanalen ook 
gevonden in de huid en cornea, in de baroreceptoren 
van de aorta, de viscerale afferente neuronen naar de 
darmen en de blaas. 9,25-29 Nav1.9-mutaties zijn recent 
beschreven bij twee zeldzame genetische aandoenin-
gen. Als eerste werd het beschreven bij patiënten met 
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Figuur 1. Schematische weergave van het Nav1.7-kanaal, met daarbij de locaties van de mutaties (weergegeven als rode bolletjes) die 

werden gevonden bij patiënten met idiopathische dunnevezelneuropathie. (Hoeijmakers JG et al. Small-fibre neuropathies-advances in 

diagnosis, pathophysiology and management. Nat Rev Neurol. 2012;8(7):369-79, gepubliceerd met toestemming van Nature Publishing 

Group).
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congenitale ongevoeligheid voor pijn en daarna bij pa-
tiënten met familiaire episodische pijn. 30,31 Ook is er 
eerder in proefdieronderzoek gesuggereerd dat Nav1.9 
een rol speelt bij pijnsensatie.10

Naast de ontdekking van de Nav1.7-mutaties en de 
Nav1.8-mutaties bij patiënten met DVN, werd er ver-
der onderzoek gedaan naar mogelijke mutaties in het 
Nav1.9-kanaal. 13,22,32 In een cohort van 345 patiënten 
met DVN uit het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum (MUMC) werden twaalf patiënten gevon-
den met acht verschillende varianten in het SCN11A-
gen. Twee van deze mutaties werden door middel van 
functionele analyses getest, waarbij werd gevonden 
dat ze beide een ‘gain-of-function’-mutatie waren. 
De gevonden mutaties van het Nav1.9-kanaal zouden 
kunnen bijdragen aan de pijn, autonome symptomen 
en axonale degeneratie bij patiënten met een perifere 
neuropathie.

Voor de ontdekking van NaV1.7-mutaties bij patiën-
ten met DVN heeft het wetenschappelijk tijdschrift 
Annals of Neurology (ANA) de ‘2013 Prize for a dis-
tinguished contribution to Clinical Neuroscience’ 
uitgereikt. Door de bovenstaande ontdekkingen van 
de ‘gain-of-function’-mutaties in de Nav1.7-, Nav1.8- 
en Nav1.9-kanalen bij patiënten met DVN is er een 
nieuwe basis gelegd voor verder wetenschappelijk on-
derzoek bij DVN en andere pijnlijke neuropathieën. 
In het MUMC zijn tot op heden 393 patiënten met 
DVN getest op bovenstaande mutaties. Hierbij werd 
er bij 34 patiënten een mutatie in het SCN9A-gen ge-
vonden, bij 15 patiënten een mutatie in het SCN10A-
gen en bij 12 patiënten een mutatie in het SCN11A-
gen. Concluderend werd bij 15% van de patiënten een 
mutatie gevonden in een natriumkanaalgen. Deze 

natriumkanalen zijn mogelijke aangrijpingspunten 
voor doelgerichte therapieën, zoals selectieve natrium-
kanaalblokkers. Ook wordt er onderzoek gedaan naar 
andere kandidaatgenen die mogelijk mutaties bevat-
ten die bijdragen aan de pijnklachten of autonome 
symptomen van perifere neuropathieën. 
Op dit moment is er klinisch nog geen duidelijk on-
derscheid te maken tussen patiënten met DVN die 
wel of geen drager zijn van een natriumkanaalmutatie. 
Daarom adviseren wij om alle patiënten met de diag-
nose DVN te testen op mutaties. In het MUMC wordt 
een pakket aangeboden waarbij zowel het SCN9A-, 
SCN10A- als SCN11A-gen wordt geanalyseerd. Eer-
der familieonderzoek bij patiënten met een SCN9A- 
mutatie liet aanwijzingen zien voor een autosomaal 
dominant overervingspatroon met een wisselende 
penetrantie.33,34 Indien er een mutatie bij een patiënt 
wordt gevonden, kunnen familieleden met klachten 
ook worden onderzocht. De klinische waarde van pre-
symptomatisch testen is twijfelachtig, omdat er nog 
weinig bekend is over het langetermijnbeloop van de 
ziekte. Daarnaast is er nog geen therapie beschikbaar 
die de ziekteprogressie kan beïnvloeden.

Conclusies
DVN is een niet zelden voorkomende aandoening van 
de dunne zenuwvezels, waarbij neuropathische pijn 
en autonome symptomen aanwezig zijn. De ontdek-
king van ‘gain-of-function’-mutaties in de SCN9A-, 
SCN10A- en SCN11A-genen, respectievelijk coderend
voor Nav1.7-, Nav1.8- en Nav1.9-kanalen heeft geleid 
tot nieuwe inzichten, en opent mogelijkheden voor 
verder onderzoek naar andere genetische oorzaken 
van neuropathische pijn, als naar selectieve natrium-
kanaalblokkers als gerichte behandeling.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Ondanks een goede diagnostische work-up, wordt er bij een aanzienlijk deel van patiënten met dunne-

vezelneuropathie  geen onderliggende oorzaak gevonden. Bij deze patiënten wordt bij 15% een mutatie in 

het SCN9A-, SCN10A- of SCN11A-gen gevonden. 

2. Bij patiënten met de diagnose dunnevezelneuropathie (klinisch beeld in combinatie met afwijkend 

temperatuurdrempelonderzoek en/of huidbiopt) is het raadzaam om DNA-onderzoek in te zetten naar 

natriumkanaalmutaties. In het Maastricht Universitair Medisch Centrum wordt een pakket aangeboden 

waarbij zowel het SCN9A-, SCN10A- als SCN11A-gen wordt geanalyseerd.

3. Familieleden met klachten kunnen ook worden onderzocht. De klinische waarde van presymptomatisch 

testen is twijfelachtig, omdat er nog weinig bekend is over het langetermijnbeloop van de ziekte. Daar-

naast is er nog geen therapie beschikbaar die de ziekteprogressie kan beïnvloeden.
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