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Lokale nitraten bij het fenomeen van Raynaud
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dubbelblinde, placebogecontroleerde cross-overtrial onder 17
patiënten met ernstige, therapieresistente, secundaire Raynaud. 4 Patiënten gebruikten driemaal per dag nitraatgel of
placebo en zo nodig extra. Bij gebruik van nitraatgel verminderden het aantal aanvallen (p < 0,01), de ernst van de aanval-

Vraagstelling Als medicamenteuze behandeling van het feno-

len (p < 0,001) en de grootte van ulcera (p < 0,005). Informatie

meen van Raynaud worden calciumantagonisten aanbevolen.

over de grootte van deze verschillen en over het optreden van

Echter, vaak met teleurstellend effect en frequente bijwerkin-

bijwerkingen ontbreekt.

gen zoals hoofdpijn, ﬂushes, oedeem en duizeligheid.1 Met

Bespreking Geen van de onderzoeken werd in de eerste lijn uit-

lokale behandeling zouden deze systemische bijwerkingen

gevoerd. In twee onderzoeken werden patiënten geïncludeerd

wellicht niet optreden. De vraag is of lokale nitraten effectie-

met ernstige of therapieresistente symptomen, terwijl in de

ver zijn dan placebo wat betreft vermindering van de symp-

huisartsenpraktijk veel patiënten relatief milde klachten heb-

tomen van het fenomeen van Raynaud en of ze gepaard gaan

ben. 3,4 In een onderzoek werden zelfs alleen patiënten met

met weinig bijwerkingen.

secundaire Raynaud geïncludeerd, iets wat in de huisartsen-

Zoekstructuur Op 20 mei 2015 doorzochten we de Cochrane Li-

praktijk vrij zeldzaam is. 4,5 De kwaliteit van twee onderzoeken

brary met de zoekterm ‘Raynaud’ (artikeltype ‘Cochrane Re-

was goed, met uitgebreide beschrijving van methodologie,

views’) en PubMed met ((‘Raynaud Disease’[MeSH]) AND (‘Nitro

intention-to-treatanalyses, beschrijving van ontbrekende ge-

Compounds’[MeSH]) AND (‘Administration, Topical’[MeSH])).

gevens en poweranalyse.2,3 Deze beide onderzoeken werden

De zoekactie werd herhaald met vrije zoektermen. We han-

geﬁnancierd door de producent van de onderzochte nitraat-

teerden de volgende inclusiecriteria: behandeling met lokale

gel. Het oudere onderzoek van Franks uit 1982 is dermate

nitraten wordt vergeleken met placebo, symptoomverminde-

summier beschreven, dat geen betrouwbare uitspraak kan

ring is een uitkomstmaat, volledige tekst van het artikel is be-

worden gedaan over de kwaliteit. In ieder onderzoek worden

schikbaar, artikel in Engelse taal.

signiﬁcante verschillen beschreven, maar in geen van de ar-

Resultaten Wij vonden geen relevante Cochrane-review. In

tikelen wordt vermeld of het verschil ook klinisch relevant is.

PubMed vonden wij 11 treffers waarvan 3 relevant voor onze

Conclusie Gebruik van lokale nitraten zou een positief effect

vraagstelling. Hummers onderzocht 37 patiënten met pri-

kunnen hebben op de symptomen van het fenomeen van Ray-

maire en secundaire Raynaud in 2 academische centra voor

naud, zonder veel bijwerkingen te veroorzaken. Bewezen is dit

reumatologie.2 In een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-

echter allerminst; de resultaten van de onderzoeken zijn niet

gecontroleerd, cross-over laboratoriumonderzoek ondergin-

eenduidig, de klinische relevantie van de statistisch signiﬁ-

gen patiënten een koudeblootstellingstest. Gebruik van 0,5%

cante verschillen is onbekend en de gevonden onderzoeken

nitraatgel gaf ten opzichte van placebo een statistisch signiﬁ-

zijn afkomstig uit een tweedelijnspopulatie.

cante afname van tintelingen (p = 0,04). Alle andere vergelij-

Betekenis Er is geen reden om lokale nitraten toe te passen bij

kingen met betrekking tot gerapporteerde symptomen waren

patiënten met het fenomeen van Raynaud, zolang de effecti-

niet-signiﬁcant. Bijwerkingen kwamen bij nitraatgel niet va-

viteit daarvan niet is aangetoond in kwalitatief goed uitge-

ker voor dan bij placebo.

voerd onderzoek. ▪

Chung onderzocht in 18 klinieken in Canada en de Verenigde Staten 219 patiënten met frequente klachten van primaire
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en secundaire Raynaud.3 In een RCT gebruikten deelnemers
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gedurende 4 weken nitraatgel of placebo ten tijde van een

2
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de Raynaud’s Condition Score (een gevalideerde zelfscorelijst
voor de ernst van Raynaudsymptomen zoals pijn, doofheid en
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