klinische lessen

Gevoelsstoornissen veroorzaakt door multivitaminepreparaten
J.R.de Kruijk en N.C.Notermans

Zie ook het artikel op bl. 2545.

Dames en Heren,
Huisartsen en neurologen zien op hun spreekuur veelvuldig patiënten met gevoelsstoornissen aan de ledematen,
met of zonder pijn. Soms blijken deze klachten te berusten op een ziekte van zenuwvezels of hun neuronen, ook
wel ‘polyneuropathie’ genoemd. Polyneuropathie omvat
een groep van aandoeningen met enerzijds verschillende verschijningsvormen en anderzijds vele oorzaken. De
definitie in de recent verschenen richtlijn ‘Polyneuropathie’ luidt: ‘een symmetrische aandoening van perifere
zenuwen, die wordt gekenmerkt door sensorische en/of
motorische afwijkingen die in de regel distaal meer dan
proximaal en aan de benen meer dan aan de armen aanwezig zijn. Bij een polyneuropathie zijn per definitie meerdere
zenuwen betrokken’ (www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder
20021023121843/polyneur_rl_2005.pdf/view).
Het zoeken naar een oorzaak van de polyneuropathie
kan de neuroloog voor problemen stellen. Door systematisch classificeren van de polyneuropathie is het mogelijk
om de oorzaak te achterhalen.1 2 Vaak is een onderliggende
oorzaak, zoals diabetes mellitus (19-56%) of alcoholabusus
(6-14%), aantoonbaar, maar soms wordt geen oorzaak gevonden en wordt de polyneuropathie als ‘idiopathisch’ uitgeboekt (12-27%).
In dit tijdschrift zijn eerder de diagnostiek en het beleid
bij een polyneuropathie beschreven.1 2 Door het consequent
opvolgen van deze adviezen, die ook terug te vinden zijn in
de genoemde richtlijn, diagnosticeerden wij afgelopen jaar
bij 2 patiënten een polyneuropathie die leek samen te hangen met een verhoogde pyridoxineconcentratie in het bloed.
Opvallend was in de anamnese bij deze patiënten het gebruik van multivitaminepreparaten met relatief hoge doseringen pyridoxine; met dat gebruik wilden zij gezondheidsproblemen voorkomen.
Patiënt A, een man van 60 jaar, werd door de huisarts verwezen in verband met sinds een jaar bestaande klachten van
doof aanvoelende handen en pijn in de voeten. De pijnklachten in de voeten hingen niet samen met het lopen. Patiënt
werd er ’s nachts niet wakker van en hij had ook geen be-
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wegingsdrang in de benen. De klachten in de handen waren
eveneens niet gerelateerd aan activiteit. Patiënt had geen
andere klachten, zoals evenwichtsstoornissen of krachtsvermindering en de medische voorgeschiedenis vermeldde
geen bijzonderheden. Patiënt gebruikte geen medicijnen en
dronk weinig alcohol. Hij werkte niet meer en had ook in
het verleden niet met toxische stoffen gewerkt.
Bij neurologisch onderzoek was er een symmetrisch
gestoorde aanrakingszin aan de handen en voeten. Aan de
voeten waren de vibratie- en positiezin intact. De proef van
Romberg, waarbij naar wankelen en vallen wordt gekeken
als de patiënt met dichte ogen en aaneengesloten voeten
staat, had een negatieve uitslag en het gangspoor was niet
afwijkend. Er waren geen spierrekkingsreflexen aan de
benen opwekbaar. Er werd geen atrofie of krachtsvermindering gevonden. Op grond van de anamnese en deze bevindingen werd de klinische diagnose ‘chronische sensibele
polyneuropathie’ gesteld, waarna aanvullend onderzoek
werd ingezet volgens het stroomdiagram uit de genoemde
diagnostische richtlijn en de bijbehorende differentiaaldiagnose (figuur 1).
De serumuitslagen van glucose, bloedbeeld, nier- en
leverfuncties waren niet afwijkend. Omdat bij aanvullend
neurofysiologisch onderzoek aanwijzingen werden gevonden voor een lichte, overwegend axonale polyneuropathie,
werd gericht gezocht naar metabole en toxische oorzaken,
deficiënties, systemische vasculitis en paraproteïnemie.
Alle aanvullende onderzoeken hadden niet-afwijkende uitslagen, evenals de bepaling van vitamine B1 en B12. De hoeveelheid vitamine B6 (pyridoxalfosfaat) in het bloed was echter verhoogd: 126 nmol/l (referentiewaarde: 35-110). Bij navraag bleek patiënt al meerdere jaren een multivitaminepreparaat te gebruiken met het idee dat dit zijn gezondheid
ten goede kwam (figuur 2). Hij nam van dit preparaat dagelijks 3 tabletten in. Per tablet bevatte het preparaat 8 mg
pyridoxine, hetgeen volgens het etiket overeenkwam met
400% van de dagelijkse behoefte aan pyridoxine: per dag
nam patiënt derhalve 1200% van de dagelijkse behoefte.
Nadat het vitaminegebruik was beëindigd, verdwenen de
pijnklachten in de loop van enkele maanden en bij herhaald
neurologisch onderzoek waren de gevoelsstoornissen aan
de handen verdwenen.
Patiënt B, een 65-jarige man, had de laatste 4 maanden pijnlijke tintelingen in zijn voeten. Hij werd hier ’s nachts niet
wakker van, maar als hij in het donker naar het toilet ging,
was ‘zijn stuur uit de benen’. De kracht was goed en hij had
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figuur 1. Stroomdiagram voor de diagnostiek van polyneuropathie met daarop aangegeven de beslissingen bij patiënt A: patiënt had
geen alarmsymptomen en het stroomschema wordt vervolgd naar het deel ‘2e consult’. Het EMG paste bij polyneuropathie en de oorzaak
was onduidelijk; daarop volgt ‘laboratoriumonderzoek uitbreiden’. Aangezien het EMG wees op een axonaal letsel wordt daarvan de
differentiaaldiagnose afgewerkt. Daartoe behoren ‘medicatiegeïnduceerde oorzaken’ (het schema is te vinden op www.cbo.nl/product/
richtlijnen/folder20021023121843/polyneur_rl_2005.pdf/view).
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figuur 2. (a) Het potje multivitaminepreparaat dat patiënt A gebruikte; (b) het etiket met de inhouden, met daarachter het percentage
ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid).

geen klachten aan zijn handen. Hij was altijd goed gezond
geweest en gebruikte geen medicatie.
Bij neurologisch onderzoek was er geen atrofie of zwakte van de armen en de benen. De achillespeesreflex was beiderzijds afwezig. Het gevoel was vanaf de enkels gestoord
voor de fijne tastzin en de vibratiezin. De proef van Romberg had een licht gestoorde uitslag. De klinische diagnose
‘polyneuropathie’ werd gesteld en het aanvullend onderzoek conform de richtlijn werd ingezet, dat wil zeggen bepaling van glucose, bloedbeeld, nier- en leverfunctieparameters.
Bij neurofysiologisch onderzoek in de vorm van zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG werd een lichte axonale
polyneuropathie vastgesteld. Omdat het om een puur sensorische polyneuropathie ging, werd aanvullend, behalve
parameters van de schildklierfunctie, paraproteïne, vitamine B1 en B12 ook het vitamine B6 in het bloed bepaald. De
laatste waarde bleek verhoogd: > 500 nmol/l. Bij navraag
bleek de echtgenote van patiënt een jaar geleden overleden
te zijn. Sindsdien at hij minder gezond en was hij op advies
van een vriend begonnen met het slikken van multivitaminepreparaten, waardoor hij meer dan 40 mg pyridoxine
per dag innam. Een paar maanden na het stoppen met
de multivitaminepreparaten verdwenen de pijnlijke tintelingen. Het gevoel aan de enkels was weer normaal.

Vitamine B6 is een essentieel in water oplosbaar vitamine
waarvan een volwassen mens dagelijks 2-4 mg nodig heeft.
De meeste klinisch-chemische laboratoria in Nederland
hanteren als normaalwaarde een serumconcentratie van pyridoxine, dat wil zeggen pyridoxalfosfaat, van 35-110 nmol/l.
Een neurotoxische werking van pyridoxine op neuronen
van perifere sensibele ganglia is beschreven en kan resulteren in een acute sensorische neuropathie bij een totale
dosis van 180 g in dagen tot weken, of in een chronische
neuropathie bij inname van 0,2-10 g per dag, op basis van
secundaire distale axonale schade.3 Beide beelden worden
in meer of mindere mate klinisch gekenmerkt door verminderde gnostische kwaliteiten, paresthesie en hyperesthesie,
en verminderde spierrekkingsreflexen. In het verleden werden zeer hoge doseringen pyridoxine wel eens voorgeschreven bij het carpaletunnelsyndroom.4 Ook bij patiënten met
tuberculose die werden behandeld met isoniazide en hoge
doses pyridoxine (150-300 mg/dag) is het toxisch effect op
het perifere zenuwstelsel beschreven.5 Vitamine B6 wordt
ook gebruikt als supplement door bodybuilders bij wie
chronisch gebruik van pyridoxine in doses > 6 g/dag gedurende 12-40 maanden resulteerde in progressieve sensorische neuropathieën.6 Experimenteel onderzoek bij vrijwilligers toonde een dosis-effectrelatie aan, waarbij lagere
doseringen langer gegeven moesten worden om klinisch

Ned Tijdschr Geneeskd 2005 12 november;149(46)

2543

effect te sorteren; de laagste dosis was 12 mg/kg/dag (1 g/
dag).7 In 1985 beschreven Parry en Bredesen reeds 16 patiënten met een reversibele sensorische neuropathie na
chronisch gebruik van ‘lage’ doseringen pyridoxine (0,2-5
g/dag).8 Een toxisch effect bij chronisch gebruik van nog
lagere doseringen (24-40 mg/dag), zoals in onze casussen,
is nooit eerder beschreven. Als men de verhoogde pyridoxineconcentratie bij de beschreven patiënten buiten beschouwing laat, zou ook als diagnose ‘chronische idiopathische
axonale polyneuropathie’ gesteld kunnen worden.9 Gezien
het reversibele karakter van de klachten bij onze patiënten is
dit echter onwaarschijnlijk.
Dames en Heren, hoewel het neurotoxisch effect van pyridoxine reeds langer bekend is, is het neurotoxisch mechanisme onduidelijk. Reeds in 1984 werd in dit tijdschrift gewaarschuwd voor gebruik van megadoseringen vitamine B6
en werd gesteld dat gebruik van vitaminen B alleen zinvol is
bij een aangetoond tekort.10 De klinische observatie dat, behalve het gebruik van hoge doses pyridoxine ook het langdurig gebruik van een lagere dosis pyridoxine – bij patiënt A
‘slechts’ 12 maal de ondergrens van de dagelijks benodigde
hoeveelheid – tot perifere zenuwschade kan leiden, verdient
uw aandacht. In Nederland voeren multivitaminen de lijst
van omzet in zelfzorgmedicijnen aan. Aan de hand van 2
patiëntgeschiedenissen hebben wij u laten zien dat een mogelijk neurotoxisch effect van deze ‘onschuldige’ middelen
grote consequenties voor vele gezonde mensen kan hebben.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Abstract
Sensory disturbances caused by multivitamin preparations. – 2 patients,
men aged 60 and 65 years, presented with symptoms of chronic sensory
polyneuropathy. Symptoms in the first patient were bilateral numbness
in the hands and leg pain and, in the second patient, painful tingling in
the legs. Pyridoxine (vitamin B6) toxicity due to daily use of multivitamin
supplements was diagnosed. The patients were taking 24 and 40 mg per
day, respectively. Neurotoxic syndromes due to pyridoxine overdose have
been described before in patients taking high-dose vitamin B6. These patients mostly developed progressive sensory neuronopathy with sensory
ataxia. Chronic sensory polyneuropathy has not been associated with the
use of vitamin supplements, which have previously been considered
harmless. Both patients recovered after discontinuation of supplement
intake.
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