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Samenvatting 

 
Sarcoïdose is een multisysteem aandoening met onbekende etiologie en voor sarcoïdose is de 
vorming van niet-verkazende  granulomen in verschillende weefsels en organen kenmerkend 
(Costabel et al., 1999). In  Nederland zijn er  ongeveer 7000 tot 8000 sarcoïdosepatiënten. Van deze 
patiëntenpopulatie komt ongeveer 50% in aanmerking voor medicamenteuze behandeling, maar 
25% wordt ook echt behandeld met conventionele immunomodulerende medicijnen. Bij ongeveer 
10-12,5%  werkt ook deze conventionele behandel methode niet (Drent et al., 2012). 
Voor de juiste klinische benadering/behandeling is het noodzakelijk om via de pathogenese, etiologie 
en pathologie een juiste wetenschappelijke basis over de ziekte te hebben. Hoewel er al redelijk veel 
bekend is over sarcoïdose, is de oorzaak niet bekend (Kumar et al., 2013).  
Wel zijn er verschillende theorieën die een mogelijke oorzaak beschrijven. Zo zijn er argumenten te 
vinden dat sarcoïdose het gevolg is van blootstelling aan (non)infectieuze omgevingsfactoren , een 
auto-immuun ziekte of misschien een genetisch veroorzaakte ziekte is (Broos et al., 2013; Crane et 
al., 2005; Verleden et al., 2001). 
Aan de hand van de gevonden gegevens en resultaten is geprobeerd een link te leggen met de 
verscheidene theorieën over de oorzaak van sarcoïdose en blijkt de theorie die als oorzaak een auto-
immuun reactie noemt het meest aannemelijk, dit wel in combinatie met een omgevings- en 
genetische factoren. 
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Inleiding  
 
Sarcoïdose is een multisysteem aandoening met een complexe immunogenetische basis en 
onbekende etiologie (Costabel et al., 1999 en Drent, 2012). Kenmerkend voor sarcoïdose is de 
vorming van niet-verkazende  granulomen in verschillende weefsels en organen, waarbij intra 
thoracale manifestaties het meest worden gezien (Drent, 2012;  Rijkers et al., 2010; Kumar et 
al.,2013). Sarcoïdose is, na astma, de meest voorkomende longaandoening bij jongvolwassenen in 
Nederland (Drent, 2012). Alle organen kunnen betrokken zijn, maar naast de longen worden 
voornamelijk granuloom manifestaties gevonden in de ogen, huid en gewrichten. Minder vaak zijn 
het hart, de lever, en het centrale zenuwstelsel betrokken (Costabel et al., 1999 en Drent, 2012).  
Afhankelijk van de plaats van granuloom manifestatie verschillen de klachten per patiënt. Naast deze 
granuloom afhankelijke klachten zijn er ook algemene klachten als koorts, gewichtsverlies,  nachtelijk 
zweten en moeheid, waarbij moeheid als een van de belangrijkste klachten wordt gezien en komt in 
30 tot 90 % van de patiënten voor. Onder de Nederlandse patiënten is moeheid de meest genoemde 
klacht (Kleijn et al. 2009).  De symptomen van sarcoïdose hebben een aanzienlijke invloed op de 
kwaliteit van leven van de patiënt (De Vries et al., 2008; Kleijn et al., 2009; Kumar et al., 2013).  
De prevalentie van sarcoïdose in Nederland wordt geschat op 50 per 100.000 inwoners, dit betekent 
dat er op dit moment ongeveer 7000 tot 8000 sarcoïdosepatiënten zijn in Nederland. Van deze 
patiëntenpopulatie komt ongeveer 50% in aanmerking voor medicamenteuze behandeling, maar 
25% wordt ook echt behandeld met conventionele immunomodulerende medicijnen zoals 
corticosteroïden,  niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSIADs), methotrexaat en  
azathioprine. Bij ongeveer 10-12,5%  werkt ook deze conventionele behandel methode niet en 
worden anti-TNF-α middelen gebruikt voor behandeling. (Drent et al., 2012).  
Hoewel er al redelijk veel bekend is over sarcoïdose is de oorzaak niet bekend. Wel zijn er 
verschillende theorieën die een mogelijke oorzaak beschrijven. Zo zijn er argumenten te vinden dat 
sarcoïdose het gevolg is van blootstelling aan (non)infectieuze omgevingsfactoren , een auto-
immuun ziekte of misschien een genetisch veroorzaakte ziekte is (Broos et al., 2013; Crane et al., 
2005; Verleden et al., 2001).  
Het definiëren van de etiologie en pathogenese van een ziekte is niet alleen essentieel voor het 
begrijpen van de ziekte, maar is ook de basis voor het ontwikkelen van rationele behandel 
methoden. Wanneer men in staat is om de ontwikkeling, pathogenese en in het geval van sarcoïdose 
voornamelijk de nog onbekende oorzaak van de ziekte te kunnen beschrijven wordt een 
wetenschappelijke basis gelegd voor de juiste klinische benadering/behandeling ( Kumar et al., 
2013).   
Met de hulp van literatuur onderzoek wordt met deze scriptie geprobeerd eerst een overzicht te 
geven van gegevens die bekend zijn over de kliniek, pathogenese en etiologie van sarcoïdose. Aan de 
hand van de gevonden gegevens en resultaten wordt geprobeerd een link te leggen met de 
verscheidene theorieën over de oorzaak van sarcoïdose.  Aan de hand hiervan wordt uiteindelijk 
geprobeerd een weloverwogen mening te vormen over welke van de theorieën het meest 
waarschijnlijk de oorzaak van sarcoïdose beschrijft.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Sarcoïdose: Een onbekende oorzaak met veel gevolgen 
5 

Blik in de tijd en de kliniek 
 
Geschiedenis 
De eerste op sarcoïdose lijkende verschijnselen werden al in 1877 beschreven door Jonathan 
Hutchinson. Hij beschreef afwijkingen die, in 1869, bij een patiënt in de huid van de vingers, handrug 
en scheenbeen werden gevonden. In 1889 beschreef Ernest Besnier op sarcoïdose lijkende 
huidafwijkingen die de naam “lupus pernio” kregen. Het was Ceaesar Boeck  die  als eerste met het 
begrip sarcoïd kwam. Hij beschreef in 1899 huidafwijkingen die ‘multiple benign sarcoïd of the skin’ 
werden genoemd, vanuit deze benaming is ook de naam sarcoïdose ontstaan (Drent M, 2012 en 
sarcoïdose belangenvereniging Nederland, 2014).  Tot de twintigste eeuw werd echter gedacht dat 
sarcoïdose een aandoening was van de huid en lymfeklieren. In 1914 was het Jörgen Schaumann wie 
ontdekte dat het een aandoening was waarbij meerder organen en weefsels betrokken konden zijn. 
Sarcoïdose wordt ook wel de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann genoemd, vanwege de 
belangrijke bijdrage die de bovengenoemde artsen/wetenschappers hebben geleverd aan het 
beschrijven en ontdekken van de ziekte. In de jaren 40 van de twintigste eeuw werd sarcoïdose nog 
gezien als een vorm van tuberculose.  In 1999 was het een verklaring, de Joint Statement Of The 
American Thoracic Society (ATS), The European Respiratory Society (ERS) en The World Association 
Of Sarcoidosis And Other Granulomatous Disorders (WASOG), waarin sarcoïdose wordt gedefinieerd 
als een multisysteemziekte met onbekende oorzaak ( Costabel et al., 1999).  
 

Kliniek 
De  definitie van sarcoïdose, zoals genoemd in de ‘Statement of sarcoidosis’ van ATS, ERS en WASOG, 
is: 
“Sarcoidosis is a multisystem disorder of unknown cause(s)…The diagnosis is established when 
clinicoradiological findings are supported by histologic evidence of noncaseating epithelioid cell 
granulomas. Granulomas of known causes and local sarcoid reactions must be excluded.’’ (Costabel 
et al., 1999).  
De plaats van granuloom manifestatie, de activiteit van het ontstekingsproces, de etniciteit, duur van 
de ziekte en de mate van orgaan betrokkenheid bepalen het klinische beeld van de ziekte (Iwai et al., 
1994, Kumar et al., 2013 & Lynch et al., 1998).  Het verloop van de ziekte is moeilijk te voorspellen en 
kan variëren van een progressief chronisch verloop (tijdsduur langer dan twee jaar) tot een acuut 
ziektebeeld met periodes van remissie. Remissie kan spontaan optreden of als gevolg van 
behandeling.  65 tot 70% van de sarcoïdosepatiënten genezen volkomen of met minimale 
overblijfselen, 20 % ontwikkelt permanente longdysfunctie of houdt schade aan de ogen over. De 
overblijvende 10 tot 15% van de patiëntenpopulatie ontwikkelt progressieve fibrose ( Kumar et al., 
2013).   
De symptomen verschillen sterk per persoon, er zijn klachten gerelateerd aan de orgaan specifieke 
betrokkenheid en niet specifieke klachten als; algehele malaise, moeheid, gewichtsverlies en 
temperatuur verhoging (Drent, 2012, NVALT, 2014 & Rosen, 2007).  Soms word de diagnose 
sarcoïdose per toeval gesteld en zijn er helemaal geen klachten voorhanden. Met een thoraxfoto 
wordt de eerste aanwijzing op granulomen in de longen aangetoond en verder onderzoek als hoge-
resolutie-CT-scan (HCRT) kan een specifieker beeld geven van de granuloom manifestaties, ook hier 
verschillen de symptomen. Aan de hand van de verschillende radiologische presentaties vind 
stadiëring van sarcoïdose plaats. Er kunnen vier verschillende stadia worden onderscheiden, deze 
geven echter geen indicatie van de ernst van de ziekte (NVALT, 2014). De vier te onderscheiden 
stadia zijn weergegeven in figuur 1. Om een betere voorspelling te doen over de  ernst van  
parenchymateuze aantasting (granuloom formatie), prognose en verdenking op complicaties, wordt 
gebruik gemaakt van de HCRT.  De HCRT geeft in vergelijking met thoraxfoto’s een duidelijker beeld 
van longziektes, waaronder ook sarcoïdose. Een verdeling van stadia aan de hand van HCRT beelden 
in plaats van radiologische thoraxfoto’s zouden een betere voorspelling kunnen geven over de 
achteruitgang in longfunctie die gepaard gaat met sarcoïdose in vergelijking met röntgenfoto’s. 
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Ondanks deze vindingen wordt nog steeds de röntgenfoto gebruikt als eerste indicatie op sarcoïdose 
en om het verloop van de ziekte bij te houden. Zo wordt met de hulp van vergelijkingen tussen 
oudere en recentere röntgenfoto’s gekeken of behandeling effect heeft of niet. De HCRT wordt wel 
gebruikt als er geen remissie blijkt op te treden of de ernst van de ziekte toeneemt, maar niet bij 
routine controle onderzoeken (Drent, 2012 en Poleverosi et al., 2014). 
  

 
Figuur 1: Stadiëring van sarcoïdose aan de hand van thoraxfoto’s. Zichtbaar is een normale thoraxfoto van een 
gezond persoon (0) en de   vier verschillende stadia (I; Stadium I:  Op de thoraxfoto zijn alleen klierzwellingen 
zichtbaar (Bilaterale hilaire lymfadenopathie(BHL)). II; Stadium II: zowel klierzwellingen als streperige of ronde 
afwijkingen zijn zichtbaar (BHL met parenchymateuze afwijkingen(dit zijn de granulomen)). III; Stadium III: 
Geen BHL aanwezig maar wel parenchymateuze afwijkingen. IV;  Stadium IV: Longfibrose is zichtbaar). (Drent, 
2012 & NVALT, 2014).  
 

Voor de diagnose sarcoïdose is het vaak noodzakelijk om de kenmerkende niet-verkazende 
granulomen aan te tonen, maar hoewel dit wel het pathologisch kenmerkend is voor sarcoïdose is 
het niet specifiek. Naast het aantonen van de granulomen is het dus ook erg belangrijk andere 
ziektes, waarbij granuloom formaties optreden, uit te sluiten. Klinische gegevens en beeldvormende 
technieken kunnen aanleiding geven tot de diagnose sarcoïdose. Vervolgens kan er met behulp van 
een bronchoscopie een biopt worden genomen, waarmee kan worden aangetoond dat het om 
granulomen gaat. Wanneer inderdaad blijkt dat het om een granulomateuze inflammatie gaat 
moeten andere granulomateuze ziektes worden uitgesloten. Tevens moet worden aangetoond dat 
naast de longen minsten één ander orgaan is aangetast en het inderdaad om een multisysteem 
ziekte gaat (Baughman et al., 2001). 
In Nederland komt ongeveer 50% in aanmerking voor medicamenteuze behandeling. De andere helft 
van de patiëntenpopulatie heeft geen behandeling nodig en remissie treedt vanzelf op. Voor de 
systemische behandeling van sarcoïdose zijn er relatieve en absolute indicaties; bij absolute 
indicaties bevind de patiënt zich in een gevaarlijke situatie waarbij de granulomateuze inflammatie 
de orgaanfunctie van een of meerdere organen dusdanig heeft aantast dat er moet worden 
behandeld met medicijnen. Bij de  relatieve indicaties voor systematische behandeling is er geen 
directe levensbedreiging, maar gaat de kwaliteit van leven dusdanig achteruit dat er ook hier wordt 
gekozen voor systematische behandeling (Drent et al., 2012). Van de 50% die wordt behandeld  is het 
maar die helft die baat heeft bij de eerstelijns medicatie, welke  bestaat uit NSAIDs tegen de 
pijnklachten en corticosteroïden om de immuunrespons (granulomatieuze inflammatie) te 
onderdrukken.  Wanneer de ziekte chronisch is of de bijwerkingen van de conventionele 
immunomodulerende medicijnen hoog zijn wordt vaak overgegaan op tweedelijnstherapie van 
sarcoïdose. Het meest gebruikte medicijn in the tweedelijnstherapie is het cytotoxische medicijn 
Methotrexaat (MTX). Er is aangetoond dat er een significante lagere dosis prednison (corticosteroïde) 
kan worden voorgeschreven na 6 maanden behandeling met MTX en 66%  van de behandelden blijkt 
binnen twee jaar goed te reageren op deze therapie.  Bij ongeveer 10-12,5%  werkt ook deze 
conventionele behandel methoden niet en worden biologicals voorgeschreven. Een voorbeeld van 
een biological is de Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) antagonist Infliximab, welke de initiatie van 
de granulomateuze reactie remmen.  (Drent et al., 2012).  
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Epidemiologie 
Sarcoïdose komt overal ter wereld voor ongeacht geslacht, ras en leeftijd. De ziekte vertoond echter 
wel ‘voorkeuren’.  Zo is er een piek te zien bij volwassenen jonger dan 40 jaar en tussen de 20 en 29, 
ook is er in Europa en Japan een tweede  piek zichtbaar in vrouwen boven de 50 jaar (Costabel et al., 
1999,  Gordi et al. s, 1973 en Valeyre et al., 2014). Er is een hogere incidentie zichtbaar onder Deense 
en Zweedse populaties en in de Verenigde staten is er een tien keer hogere incidentie onder Afro-
Amerikanen dan in blanken in Amerika. Sarcoïdose is een van de weinige longziekten waarbij een 
hogere prevalentie zichtbaar is onder de niet rokers (Kumar et al., 2013). In sommige studies werd 
aangetoond dat sarcoïdose seizoensgebonden vaker optreedt in de winter en vroege lente ( Bardinas 
et al., 1989 en Glennas et al., 1995). Verschillende beroepen waarbij blootstelling plaatsvond aan 
pesticiden, stof, of bouwmaterialen werden gelinkt aan sarcoïdose, maar er konden geen  
predominante omgeving  of beroeps gerelateerde factoren aangetoond worden (ACCESS Research 
Group, 1999). In de meeste gevallen is sarcoïdose sporadisch, maar in 3,6 -9,6%  van de gevallen 
blijkt het familiair te zijn. Broers en zussen van een patiënt hebben hierbij een hoger risico op het 
krijgen van sarcoïdose dan  de ouders, hetgeen duidt op een recessieve overerving. Het risico op 
sarcoïdose is 80x hoger tussen eeneiige tweelingen vergeleken met de ‘normale’ populatie. Ook was 
er een hoger risico in eeneiig tweelingen vergeleken met twee-eiige tweelingen.  (ACCESS Research 
group, 1999 en sverrild et al., 2008).  
 

Etiologie en Pathogenese van sarcoïdose  
 

Genetische Factoren 
De in de epidemiologie gevonden variatie in etniciteit, ras en de gevonden familiaire clusters geven 
aanleiding dat er een bepaalde genetische achtergrond bijdraagt aan sarcoïdose of het misschien wel 
veroorzaakt. Sarcoïdose laat een karakteristieke granulomateuze ontstekingsreactie zien met 
geassocieerde abnormale immunologische werkingsmechanismen (Costabel et al., 1999). Genen die 
een bijdrage leveren in deze werkingsmechanismen zouden  biologische kandidaat genen kunnen 
zijn. Deze combinaties van gegevens (ras, etnische verschillen en de immunologische 
karakteristieken) hebben aanleiding gegeven om naar Humaan leukocytantigenen (HLA) te kijken.  
HLA allelen coderen voor het Major histocompatibility complex (MHC) (Steele et al., 2007). Het MHC 
is een deel in het genoom dat codeert voor eiwitten betrokken bij de herkenning van lichaam eigen 
en lichaam vreemde stoffen. De zoektocht naar een associatie tussen sarcoïdose en HLA  allelen 
begon al meer dan 30 jaar terug en verscheidene HLA allelen zijn inmiddels al consistent 
geassocieerd met sarcoïdose.  Ook is er naar verschillende non-MHC kandidaat genen gekeken, 
welke zijn gekozen aan de hand van hun functie in antigeen presentatie of T-cel respons.  Hoewel er 
al veel associaties zijn gevonden tussen non-MHC genen en sarcoïdose zijn er maar een paar 
consistent aantoonbaar (Iannuzzi, 2007).  
Aanvankelijk werd er vooral naar HLA Klasse I allelen en sarcoïdose gekeken, maar bleken HLA Klasse 
II allelen sterker gecorreleerd te zijn met een hoger risico op sarcoïdose dan HLA klasse I allelen 
(Schürmann et al, 2001 en Spagnolo et al., 2013). Sommige HLA allelen zijn geassocieerd met een 
verhoogde risico op sarcoïdose en andere lijken een beschermend effect te hebben op het 
ontwikkelen van de ziekte (Spagnolo et al., 2013). 
Hoewel er al veel successen zijn geboekt en veel consistente  associaties zijn gevonden zijn de 
resultaten nog wel controversieel. Zo werd gedacht dat HLA Klasse I allel, HLA-B8, alleen 
geassocieerd werden met sarcoïdose doordat het gelinkt was aan het Klasse II allel HLA-DR3 
(Gardner et al., 1984 en Krause et al., 1987). Een meer recente studie heeft  echter aangetoond dat 
HLA-B8 onafhankelijk het risico op sarcoïdose kan verhogen (Grunewald et al., 2004). M. Schürmann 
stelde in 2000 dat HLA Klasse II allelen met een verhoogd sarcoïdose risico geassocieerd werd  en 
bevestigde dit in 2001 nog een keer( Schürmann et al., 2000 en Schürmann et al., 2001). Hoewel hij 
in staat was consistente resultaten te verkrijgen zijn er ook studies die geen link vonden tussen MHC 
Klasse II ( in mensen HLA Klasse II) en sarcoïdose. Zo kon een linkage studie van Sarcoïdosis Genetic 
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Analysis Consortium (SAGA) geen link vinden tussen sarcoïdose en MHC Klasse II allelen (Iannuzzi et 
al, 2005). 
Tussen non-MHC genen en sarcoïdose zijn maar een paar loci consistent aantoonbaar  die de kans op 
ziekte verhogen (Iannuzzi, 2007). Voorbeelden hiervan zijn het  butyrophilin-like2 gen (BTNL2) en het 
Annexin A11 (ANXA11) gen, beide genen hebben een rol in het immuun systeem, maar het precieze 
werkingsmechanisme is nog niet bekend (valeyre et al., 2014). De associatie tussen sarcoïdose 
prevalentie en het BTNL2 gen is veel sterker in kaukasische  populaties (P= 0,0006) vergeleken met 
Afro- Amerikaanse populaties (P=0,03). Er wordt gedacht dat in de kaukasische populaties de 
effecten van BTNL2 onafhankelijk van HLA klasse II genen zijn en er eventueel een antagonistische 
werking is tussen deze twee loci in Afro-Amerikaanse populaties (Rybicki et al., 2005). Hoewel de 
BTNL2 associatie resultaten overtuigend zijn gereproduceerd blijven er onduidelijkheden, waaronder 
de onafhankelijk ten opzichte van de HLA klasse II genen. De BTNL2 associatie met sarcoïdose kan 
namelijk niet in alle populaties worden gereproduceerd  ( Spagnolo et al., 2013).  ANXA11 associatie 
met sarcoïdose kwam bij de eerste complete genome wide association study (GWAS) van sarcoïdose 
naar voren ( Hofmann et al., 2008).  De associatie met ANXA11 kon wel in zowel Europese als in afro-
Amerikaanse populaties worden gereproduceerd (Spagnolo et al., 2013).   
Spagnolo et al. heeft in zijn review artikel alle consistent aantoonbare genen geassocieerd met 
sarcoïdose risico en de daarbij behorende fenotypen samengevat, dit is weergegeven in tabel 1 ( 
Spagnolo et al., 2013).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: Genetische associaties met sarcoïdose en bijbehorende fenotypen (Spagnolo et al., 2013). 

Afkortingen; HLA: Humaan leukocytantigeen. BTLN2: butyrophilin-like2 en ANXA11: Annexin A11.  
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Immunopathogenese  
Sarcoïdose is een ‘overdreven’ T-cel gemedieerde inflammatie reactie waarbij discrete, compacte en 
niet-verkazende epithelioïd granulomen worden gevormd. Deze granulomen bestaan uit centrale 
follikels met macrofagen, epithelioïde cellen (macrofagen die op  epitheelcellen lijken) en reuscellen. 
Centraal van het granuloom bevinden zich voornamelijk CD4+-T-Lymfocyten en perifeer (rondom de 
centrale follikel) bevinden zich CD4+-T-Lymfocyten, cytotoxische CD8+-T-Lymfocyten, B-lymfocyten, 
collageen en fibroblasten (Costabel et al., 1999 & Oswald et al. 2013).  
De precieze oorzaak voor activatie is niet bekend, maar in de initiatiefase vindt er lokaal activatie van 
monocyten/macrofagen plaats. Deze geactiveerde macrofagen geven TNF-α, interleukine (IL)-1 en 
postglandine E2 af (Drent, 2008). De uitstoot van TNF-α door macrofagen zorgt voor een verhoging 
van activatie en adhesie moleculen, hierdoor worden antigenen beter herkend en vindt er migratie 
van leukocyten uit de bloedvaten plaats (Kumar et al,2013). Tevens stoten de geactiveerde 
macrofagen chemokinen uit als; MCP-1, CCl20, CXCl10 en CxCl16 (Broos et al., 2013). De chemokine 
CCL20 is wellicht mede verantwoordelijk voor de infiltratie van CD4+-T-helper 17 lymfocyten (Facco 
et al., 2011). CD4+-T-helper 17 lymfocyten scheiden de cytokine IL-17 uit welke zorgt voor infiltratie 
van neutrofielen en zo bijdragen aan de ontsteking (Kumar et al., 2013). Tevens vindt er activatie van 
CD4+-T-lymfocyten plaats door antigeen presenterende cellen.  Deze CD4+-T-cellen worden na 
activatie CD4+-T-helper 1-lymfocyten en deze stoten de mediatoren en cytokines; Il-2, Interferon 
gamma (IFN-γ) en TNF-α uit (Oswald et al. 2013). Dit zorgt voor een verhoogde proliferatie en 
differentiatie van lymfocyten en voor extra activatie van macrofagen. Macrofagen worden via IFN-γ 
geactiveerd via de klassieke route en de alternatieve route wordt onderdrukt. Waarbij de klassieke 
route vooral betrokken is bij het opwekken van een onstekingsproces en de alternatieve route bij 
weefsel herstel en fibrose. De geactiveerde macrofagen gaan pro-inflammatoire chemokinen 
uitscheiden, welke zorgen voor aantrekken van ontstekingscellen en het in stand houden van de 
ontsteking (Kumar et al., 2013).  TNF-α activeert natural killer cellen die op hun beurt weer IFN-γ 
uitstoten. De aanwezigheid van IFN-γ zorgt voor een extra aantrekking van zowel CD4+-T-helper 1 als 
17 lymfocyten, monocyten, regulatorische T-cellen  en B lymfocyten. Er vindt dus een positieve 
terugkoppeling plaats tussen de lymfocyten en macrofagen (figuur 2) en granuloom formaties 
worden daarom ook wel als een chronische T-cel gemedieerde macrofaag activatie gezien. De 
constante uitscheiding van de ontstekingsmediatoren en cytokines zorgen voor een infiltratie van 
granuloom componenten en zo bouwen de granulomen zich op (Kumar et al, 2013 & Oswald et al., 
2013).  

 
Figuur 1: Macrofaag- lymfocyt interactie/stimulatie (Kumar et al.2013) Afkortingen: TNF: Tumor necrosis factor, 
IL: interleukine en IFN: Interferon.  

De activatie van CD4+-T lymfocyt initieert ook de activatie van CD4+-T-helper 2 lymfocyten welke 
zorgt voor de vorming van IL-4 IL-10, IL-13 en Transforming growth factor beta (TGF-β) (Oswald et al. 
2013).  TGF-β stimuleert de productie van collageen, proteoglycanen en fibronectine.  Dit zijn 
allemaal componenten die bijdragen aan weefsel herstel na schade en activatie van CD4+-T-helper 



 

Sarcoïdose: Een onbekende oorzaak met veel gevolgen 
10 

lymfocyten draagt bij aan het ontstaan van fibrose (littekenvorming). IL-13 stimuleert fibroblasten 
om collageen aan te maken en stimuleert de proliferatie en migratie van fibroblasten. Tevens 
stimuleert Il-13 en IL-4 de alternatieve macrofaag activatie route en remt het de klassieke route, 
hierdoor wordt ontsteking geremd en weefselherstel en fibrose geïnitieerd (Kumar et al., 2013). 
Macrofagen geactiveerd door CD4+-T-helper 2 lymfocyt cytokines produceren hoge levels aan de 
chemokine CC motif ligand 18 (CCL18). CCL18 stimuleert collageen productie door fibroblasten en 
deze stimulatie zorgt weer voor uitscheiding van CCL18 door macrofagen, zo ontstaat wederom het 
proces van positieve terugkoppeling (Iannuzzi et al., 2007). De shift van een T-helper-1 lymfocyt 
gemedieerde immuunrespons naar een T-Helper-2 lymfocyt gemedieerde wordt ook veel gezien in 
chronische sarcoïdose, waar fibrose in de longen kenmerkend is ( Drent, 2008). Het wel of niet 
optreden van resolutie of fibrose hangt wellicht af van de balans in cytokines en chemokines in de 
ontstekingsreactie, welke de  balans tussen CD4+-T-helper 1 en 2 lymfocyten reguleert (Oswald et al., 
2013). 
Het aanhoudende ontstekingsproces zou eventueel ook het gevolg kunnen zijn van niet 
functionerende regulatoire T-cellen. Deze cellen zorgen normaliter voor de suppressie van cel 
gemedieerde immuun responsen. Natural killer T cellen onderdrukken de CD4-gemedieerde 
immuunrespons en  in sarcoïdose patiënten worden minder natural killer T cellen gevonden in 
vergelijking met gezonden mensen (Baughmann et al., 2011).  Ook CD8+-T-suppressor lymfocyten 
welke in de perifere zones van granulomen worden gevonden mediëren de CD4-gemedieerde 
immuun respons, in sarcoïdosepatiënten functioneren deze waarschijnlijk niet naar behoren (Oswald 
et al., 2013).  
 

 

Discussie 
 
(non)infectieuze omgevingsfactoren 
De op dit moment meest verspreide theorie over het ontstaan van sarcoïdose is dat het een gevolg is 
van infectie door blootstelling aan een virus, bacterie, of xenobioticum ((an)organische stoffen). De 
T-cel gemedieerde immuun respons zichtbaar in sarcoïdose (zie immunopathogenese) suggereert 
een antigeen-specifieke celgemedieerd immuun respons welke op gang wordt gebracht door 
presentatie van een antigeen aan lymfocyten. Er zijn meerdere aanwijzingen gevonden dat dit 
inderdaad het geval zou kunnen zijn. Zo is in een studie uit 2004 uitgevoerd door de ACCES group 
gevonden dat sarcoïdose meer frequent voorkwam bij personen die regelmatig werden blootgesteld 
aan omgevingen waar andere granulomateuze long ziektes ook veel voorkwamen. Er zijn 
verschillende organische en anorganische antigenen gevonden die histologisch en ook klinisch een 
ziekte beeld veroorzaken die erg veel op sarcoïdose lijkt ( metalen, pesticides, steenstof, talk, en 
silica) (Newman et al. 2004). Ook het feit dat in bijna alle sarcoïdosepatiënten de longen betrokken 
en naast de longen vooral de huid en ogen zijn aangedaan  in het ziekteproces,  geeft aanleiding tot 
het idee dat sarcoïdose wordt getriggerd door antigenen die via de lucht in contact worden gebracht 
met de (toekomstige) patiënt (Iannuzzi et al., 2007 &Rosen, 2007). Verschillende infectieuze 
organismen zijn al in associatie gebracht met sarcoïdose, bijvoorbeeld de bacteriën; Borrelia 
burgdorferi, propionibacterium acnes en Mycobacterium tuberculosis (Costabel et al., 1999 en 
iannuzzi et al., 2007)). Onderzoekers hebben aangetoond dat in serum samples van 
sarcoïdosepatiënten vaak antilichamen aanwezig zijn tegen mycobacteriële antigenen. M. 
tuberculosis  veroorzaakt  tuberculose, een ziekte waar ook granulomen in de longen kenmerkend 
zijn (Iannuzzi et al., 2007). In 60% van onderzocht weefsel van sarcoïdosepatiënten , in het onderzoek 
van Kent et al. ,  zijn rRNA sequenties gevonden van  M. tuberculosis, dit werd niet in de gezonde 
controle weefsels gevonden (Kent et al., 1970). Er moet wel rekening mee worden gehouden dat, 
hieruit geen oorzaak of gevolg conclusie kan worden getrokken. De epidemiologie van de ziekte 
maakt het ook aannemelijk dat ‘besmetting’ met een infectieuze dan wel een niet infectieuze 
omgevingsfactor, de oorzaak van sarcoïdose zou kunnen zijn. Dat sarcoïdose zowel bij mannen als 
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vrouwen van alle leeftijden en alle rassen voor kan komen, suggereert dat er een omgevingsfactor 
kan zijn die aanleiding geeft tot het ontstaan van de ziekte. Ook het feit dat sarcoïdose vaker ontstaat 
in de winter en vroege lente wijst op eventueel een milieufactor (Bardinas et al., 1989). Zo zijn er nog 
veel meer studies die onderzoek hebben gedaan naar omgevingsfactoren, antigeen presentatie en 
infecties en hoewel er al tientallen jaren naar wordt gezocht is ook in recent onderzoek nog steeds 
geen consistent resultaat leverbaar (valeyre et al., 2014).  Ook de granulomateuze ziektes waarmee 
sarcoïdose wordt vergeleken laten overeenkomsten zien, maar ook duidelijk verschillen. Zo is er 
bijvoorbeeld bij tuberculose sprake van verkazende granulomen die centraal necrose vertonen. 
Epithelioïd cel rijke  granulomen die geen necrose vertonen, zoals zichtbaar  in sarcoïdose, omsluiten 
normaal gesproken de overblijfselen van de veroorzaker (valeyre et al., 2014). Dit zou eventueel 
kunnen betekenen dat in de granulomen van sarcoïdose de resten van de veroorzaker nog aanwezig 
zouden moeten zijn en deze nog niet via necrose in het granuloom zijn afgebroken, dit is echter nog 
nooit gevonden.  
 

Auto-immuun  
In ‘de statement of sarcoidosis’ uit 1999 van WASOG werd al genoemd dat een potentiële bron van 
granuloom-inducerende antigenen de gastheer zelf zou kunnen zijn (Costabel et al. 1999).  
In de 9e editie van Robbins basic pathology , een veel gebruikt studieboek, staat beschreven dat veel 
auto-immuun ziektes zijn gelinkt met HLA-loci en dan voornamelijk in klasse II allelen. (Kumar et al., 
2013). De klasse II HLA genen zijn in sarcoïdose het sterkst gecorreleerd met een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van de ziekte (Spagnolo et al., 2013).  
De T-Helper-1 (Th1) cel en de T-Helper-17 (Th17) cel gemedieerde immuunrespons wordt vaak 
gezien in auto-immuun ziekten. Zo wordt gedacht dat de ziekte van crohn een gevolg is van T-Helper-
1 en T-helper-17 cel gemedieerde immuun respons tegen lichaamseigen darmbacteriën. Bij de ziekte 
van crohn zijn er niet-verkazende granulomen aanwezig in de darm. Ook in sarcoïdose zijn deze vorm 
van granulomen  te vinden en is er een Th1/Th17 gemedieerde immuunrespons aanwezig die 
aanleiding geeft tot de formatie van de granulomen. Broos et al. noemt de pathogene potentie van 
CD4+-T-helper cellen , die Il-17 en IFN-γ produceren, in auto-immuun ziektes en er wordt 
gesuggereerd dat de in sarcoïdose aanwezige Th17 cellen misschien wel een aanwijzing voor auto-
immuniteit zouden kunnen zijn (Broos et al, 2013).  
Bij auto-immuun ziekten is er een afbraak van zelf-tolerantie en wordt er een immuun respons tegen 
lichaamseigen cellen aangemaakt. Deze afbraak van zelf-tolerantie en de ontwikkeling van auto-
immuniteit is het resultaat van een combinatie van erfelijke gevoeligheidsgenen welke lymfocyt 
tolerantie beïnvloeden en milieu factoren als infecties, die de weergave van lichaamseigen antigenen 
veranderen. Het proces waarbij lichaamsvreemde antigenen cross-reactie epitopen met zelf 
antigenen delen en zo een auto-immuun reactie initiëren, wordt moleculaire mimicry genoemd 
(Kumar et al., 2013). De lymfocyt gevoeligheid en de mate van herkenning wordt deels bepaald door 
de efficiëntie waarmee antigenen worden verwerkt, gepresenteerd en cytokines worden 
uitgescheiden, deze eigenschappen zitten onder genetische controle en in sarcoïdose zijn hiervoor 
sterke aanwijzingen dat HLA en BTNL2 allelen hierin een rol spelen (genetische factoren). Ook het feit 
dat er veel aanwijzingen zijn voor infectieuze  omgevingsfactoren dan wel niet infectieuze 
omgevingsfactoren en het ontstaan van sarcoïdose, maar er nog geen factor is gevonden kan 
misschien met de auto-immuun theorie worden verklaard. Zo zouden verschillende factoren kunnen 
zorgen voor moleculaire mimicry. Niet alleen infectieuze partikels, maar ook xenobiotica kunnen 
ervoor zorgen dat lichaamseigen antigenen worden gepresenteerd en niet meer worden getolereerd 
door het lichaam zelf. Hoewel er zo genoeg mogelijke mechanismen kunnen worden bedacht is er 
ook bij de auto-immuun ziekte nog geen bewijs beschikbaar die duidelijk een bepaalde partikel, 
microbe of stof kan aanwijzen die de oorzaak weergeeft van humane auto-immuun ziekten.  In auto-
immuun ziekten is vaak een voorkeur voor geslacht te zien, waarbij vaak een hogere prevalentie 
zichtbaar is onder vrouwen (Kumar et al. 2013). In sarcoïdose is een lichte verhoogde prevalentie 
onder vrouwen zichtbaar, maar dit geldt alleen voor vrouwen boven de 50 jaar in Europa en Japan 
(Valeyre et al., 2014).  
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Genetische factoren 
HLA klasse I en II genen zijn consistent in verband gebracht met de verhoogde gevoeligheid voor 
sarcoïdose. HLA gen producten spelen een rol in de immuun respons. CD4 en CD8 lymfocyten 
reageren namelijk  op antigenen welke aan HLA klasse I of II eiwitten gebonden zijn. Zoals 
beschreven in het deel immunopathogenese is in sarcoïdose een verhoogde CD4+-T-lymfocyt 
activatie te zien. CD4+-T-lymfocyten reageren tegen antigeen peptide die aan HLA klasse II moleculen 
zijn gebonden, dit verklaard misschien waarom vooral klasse II HLA allelen in associatie worden 
gebracht met een verhoogd sarcoïdose risico ( ACCES research group, 1999).  
Er is een hogere incidentie zichtbaar onder Deense en Zweedse populaties en in de Verenigde staten 
is er een tien keer hogere incidentie onder Afro-Amerikanen dan in blanken (Kumar et al., 2013). Dit 
verschil kan misschien verklaard worden door het wel of niet onafhankelijk optreden van het BTLN2 
gen en de hypothese dat er een antagonistische werking is tussen HLA en BTNL2 (Rybicki et al., 
2005).  
Ook de grotere overeenkomst in sarcoïdose tussen eeneiige tweelingen vergeleken met twee-eiige 
tweelingen en de gevonden familiaire cluster laten duidelijk zien dat genetische factoren duidelijk 
een factor zijn in het ontwikkelen van sarcoïdose (ACCES research group, 1999).  
Het verschil in genen is een factor die invloed uitoefent op de ontwikkeling, kans en verloop van de 
ziekte, maar kan niet als duidelijke oorzaak worden aangewezen voor sarcoïdose.  
 

Algemeen 
Er is naar gestreefd om zo duidelijk mogelijk een overzicht te geven van gegevens die belangrijk zijn 
voor het begrijpen van de ziekte en voor het vormen van een mening over de oorzaak van 
sarcoïdose. Dit overzicht is ontstaan aan de hand van literatuur onderzoek en hoewel de literatuur 
met precisie is uitgezocht, wordt maar een klein deel van de in de literatuur voorhanden gegevens 
weergegeven.  
 
 

Conclusie  
 
Aan de hand van de in deze scriptie beschreven gegevens, resultaten en de in de discussie besproken 
argumenten voor en tegen de verschillende theorieën kom ik tot de conclusie dat de theorie dat de 
oorzaak van sarcoïdose een antigeen presentatie van lichaamseigen antigenen ( auto-immuun) de 
meest aannemelijke theorie is. Dit gaat echter wel gepaard met aspecten van de andere twee 
theorieën. Hoogst waarschijnlijk is een combinatie van factoren de basis van sarcoïdose. Niet voor 
niets zijn er zoveel wetenschappers overtuigd van een eventuele omgevingsfactor die de ziekte 
veroorzaakt en zijn er veel overeenkomsten te zien tussen de antigeen geïnduceerde 
immuunrespons en de immuunrespons zichtbaar in sarcoïdose.  Ook de in de genetica gevonden 
aspecten mogen niet worden verwaarloosd en dragen duidelijk bij aan het ontstaan van de ziekte. Zo 
zou ik me kunnen voorstellen dat bij individuen met een bepaalde genetische aanleg, na blootstelling 
aan bepaalde omgevingsfactoren (optreden moleculaire mimicry) , degradatie plaatsvind van zelf-
tolerantie en er een T-cel gemedieerde auto-immuun respons op gang wordt gebracht. Deze 
omgevingsfactoren en de degradatie van zelf-tolerantie zou wel nader moeten worden onderzocht 
en worden bewezen.  
 
 

 

 

 



 

Sarcoïdose: Een onbekende oorzaak met veel gevolgen 
13 

Literatuurlijst 

Bakker, W.W., Dissel van, J.T., Hack, C.E. & Rijkers, G.T., 2010. Immunologie. Houten: Bohn Stafleu 
van Loghum, onderdeel van Springer Media.  
 
Baughman, R.P., Culver, D.A. & Judson, M.A. 2011. A concise review of pulmonary sarcoidosis. 
American journal of respiratory and critical care medicine, 183(5), pp. 573-581. 
 
Bardinas, F., Morera, J. Fite, E. and Plasencia, A. 1989. Seasonal clustering of sarcoidosis [Letter]. 
Lancet 2:pp. 455–456. 
 
Broos, C.E., Nimwegen van, E., Hoogsteden, H.C., Hendriks, R.W., Kool, M. & Blink van den, B., 2013. 
Granuloma formation in pulmonary sarcoidosis. Frontiers in immunology, 4, articel; 437. 
 
Costabel, U. & Hunninghake, G W., 1999. ATS/ERS/WASOG statement on sarcoidosis. Sarcoidosis 
Statement Committee. American Thoracic Society. European Respiratory Society. World Association 
for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders. The European respiratory journal, 14(4), pp. 
735-737. 
 
Crane, I.J. & Forrester, J.V., 2005. Th1 and Th2 lymphocytes in autoimmune disease. Critical reviews 
in immunology,25(2), pp. 75-102. 
 
Design of a case control etiologic study of sarcoidosis (ACCESS). ACCESS Research Group. 
1999. Journal of clinical epidemiology, 52(12), pp. 1173-1186. 
 

Drent, M. 2008. Sarcoïdose: aandoening met grillig karakter. Modern medicine. 10, pp. 357-361.  
 
Drent M., 2012. Sarcoïdose: Stand van zaken. Farmacotherapie online. Geraadpleegd op 24-06-2014 
via http://issuu.com. Utrecht. E-WISE Nederland bv.  
 
Drent, M., Grutters, J.C. & Hagen van, P.M., 2012. Position paper: Behandeling van sarcoïdose met 
TNF-α blokkerende middelen. Geraadpleegd op 24-06-2014 via http://www.NVALT.nl. Werkgroep 
interstitiële longziekten, Nederlandse Vereniging voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) 
 
Facco, M., Cabrelle, A., Teramo, A., Olivieri, V., Gnoato, M., Teolato, S., Ave, E., Gattazzo, C., Fadini, 
G.P., Calabrese, F., Semenzato, G. & Agostini, C. 2011.  Sarcoidosis is a Th1/Th17 multisystem 
disorder. Thorax. 66(2):144-50. 
 
Gardner, J., Kennedy, H.G., Hamblin, A. & Jones, E. 1984. HLA associations in sarcoidosis: a study of 
two ethnic groups. Thorax; 39, pp. 19–22. 
 
Glennas, A., Kvien, T.K., Melby K., Refvem, O.K., Andrup O, Karstensen B., and Thoen J.E.. 1995. Acute 
sarcoid arthritis: occurrence, seasonal onset, clinical features and outcome. Br. J. Rheumatol. 34: pp. 
45–50. 
 
Grunewald, J., Eklund, A. & Olerup, O. 2004. Human leukocyte antigen class I alleles and thedisease 
course in sarcoidosis patients. Am J Respir Crit Care Med, 169, pp. 696–702. 
 
Gordis, L. 1973. Sarcoidosis: Epidemiology of Chronic Lung Diseases in Children. The John Hopkins 
University Press, Baltimore. pp.53–78. 
 



 

Sarcoïdose: Een onbekende oorzaak met veel gevolgen 
14 

Hofmann, S., Franke, A., Fischer, A., Jacobs, G., Nothnagel, M., Gaede, K.I., Schürmann, M., Müller-
Quernheim,  J., Krawczak, M., Rosenstiel, P & Schreiber, S. 2008. Genome-wide association study 
identifies ANXA11 as a new susceptibility locus for sarcoidosis. Nat Genet. 40, p 1103–6. 
 
Iannuzzi, M., 2007. Genetics of sarcoidosis. Seminars in respiratory and critical care 
medicine, 28(1), pp. 15-21. 
 
Iannuzzi, M.C., Iyengar, S.K., Gray-McGuire, C., Elston, R.C., Baughman, R.P., Donohue, J.F., Hirst, K., 
Judson, M.A., Kavuru, M.S., Maliarik, M.J., Moller, D.R., Newman, L.S., Rabin, D.L., Rose, C.S., 
Rossman, M.D., Teirstein, A.S., Rybicki, B.A. 2005. Genome-wide search for sarcoidosis susceptibility 
genes in African Americans. Genes Immun. 6(6), pp. 509-18. 
 
Iwai, K., M. Sekiguti, Y. Hosoda, R. A. DeRemee, H. D. Tazelaar, O. P. Sharma, A. Maheshwari, and T. I. 
Noguchi. 1994. Racial difference in cardiac sarcoidosis incidence observed at autopsy. Sarcoidosis 11, 
pp. 26–31. 
 
Kent, D.C., Houk, V.N., Slliot, R.C., Sokolowski, J.W. Jr, Baker, J.K., Sorensen, K. 1970. The definitive 
evaluation of sarcoidosis. AmRev Respir Dis. 101:721–727 
 
Kleijn de, W.P., Vries de, J., Lower, E.E., Elferich, M.D., Baughman, R.P. &Drent, M., 2009. Fatigue in 
sarcoidosis: a systematic review. Current opinion in pulmonary medicine, 15(5), pp. 499-506. 
 
Krause, A. & Goebel, K.M. 1987. Class II MHC antigen (HLA-DR3) predisposes to sarcoid arthritis. J Clin 
Lab Immunol;24, pp. 25–7. 
 
Kumar, V., Abbas, A.K. & Aster,  J.C., 2013. Robbins basic pathology. 9th edition. Philadelphia: Elsevier 
Saunders.  
 
Lynch, J. P., III, O. P. Sharma, and R. P. Baughman. 1998. Extrapulmonary sarcoidosis [In Process 
Citation]. Semin. Respir. Infect. 13, pp:229–254. 
 
Newman, L.S., Rose, C.S., Bresnitz, E.A., Rossman, M.D., Barnard, J., Frederick, M., Terrin, M.L., 
Weinberger, S.E., Moller, D.R., McLennan, G., Hunninghake, G., DePalo, L., Baughman, R.P., Iannuzzi, 
M.C., Judson, M.A., Knatterud, G.L., Thompson, B.W., Teirstein, A.S., Yeager, H. Jr, Johns, C.J., Rabin, 
D.L., Rybicki, B.A., Cherniack, R.; ACCESS Research Group. 2004. A case control etiologic study of 
sarcoidosis: environmental and occupational risk factors. Am J Respir Crit Care Med. 170(12):1324-30. 
 
Oswald, L.M.A. & Jonkers, R.E. 2013. Sarcoïdose. Ned Tijdschr Allergie & Astma. 13, pp. 144-153. 
 
Polverosi, R., Rosangela Russo, R., Coran , A., Battista, A., Agostini, C., Pomerri, F., Giraud, C. 2014 
Typical and atypical pattern of pulmonary sarcoidosis at high-resolution CT: relation to clinical 
evolution and therapeutic procedures. Radiol med 119, pp,384–392. 
 
Rosen, Y., 2007. Pathology of sarcoidosis. Seminars in respiratory and critical care medicine, 28(1), 
pp. 36-52. 
 
Rybicki, B.A., Walewski, J.L., Maliarik, M.J., Kian, H., Iannuzzi, M.C.; ACCESS Research Group. 2005. 
The BTNL2 gene and sarcoidosis susceptibility in African Americans and Whites. Am J Hum Genet. 
77(3), pp. 491-9.  
 
Sarcoïdose belangen vereniging Nederland (SBN), 2014.  
 



 

Sarcoïdose: Een onbekende oorzaak met veel gevolgen 
15 

Schürmann, M., Lympany, P.A., Reichel, P., Müller-Myhok, B., Wurm, K., Schlaak, M.,  Müller-
Quernheim, J., du Bois, R.M. and Schwinger E., E. 2000. Familial sarcoidosis is linked to the major 
histocompatibility complex region. American journal of respiratory and critical care medicine, 162(3), 
pp. 861-864. 
 
Sverrild, A., Backer, V., Kyvik, K.O., Kaprio, J., Milman, N., Svendsen, C.B. & Thomsen, S.F., 2008. 
Heredity in sarcoidosis: a registry-based twin study. Thorax, 63(10), pp. 894-896. 
 

Schürmann, M., Reichel, P. Müller-Myhsok, B. Schlaak, M., Müller-Quernheim, J. and Schwinger E. 
2001. Results from a genome-wide search for predisposing genes in sarcoidosis. American journal of 
respiratory and critical care medicine, 164(5), pp. 840-846. 
 

Spagnolo, P. & Grunewald, J. 2013. Recent advances in the genetics of sarcoidosis. Journal of medical 
genetics, 50(5), pp. 290-297. 
 

Steele, M.P & Brown, K.K., 2007. Genetic predisposition to respiratory diseases: infiltrative lung 
diseases. Respiration, 74(6), pp. 601-608. 
 
 
Valeyre, D. Prasse, A., Nunes, H. Uzunhan, Y,. Brillet, P., Müller-quernheim, J. 2014. 
Sarcoidosis. Lancet (London, England), 383(9923), pp. 1155-1167  
 
Verleden, G.M., Bois du, R.M., Bouros, D., Drent, M., Millar, A., Müller-Quernheimƒ, J., Semenzato, G.,  
Johnson, S., Sourvinos, G., Olivieri, D., Pietinalhozz, A. & Xaube, A., 2001. Genetic predisposition and 
pathogenetic mechanisms of interstitial lung diseases of unknown origin. The European respiratory 
journal supplement, 32, pp. 17s-29s. 
 
Vries de, J. & Drent, M., 2008. Quality of life and health status in sarcoidosis: a review of the 
literature. Clinics in chest medicine, 29(3), pp. 525-532. 
 
 
 
 
 
 
 
 


