


STLLLINGEN

behorende bij het proefschrift van J.Roos: Behandeling van

het schildkliercarcinoom door de internist.

1. Het is niet zeker of met de huidige behandel inp.smer hoden
de levensüur van een patiënt met schildkliercarcinoom
wordt verlengd.

2. Er behoeft niet noodzakelijkerwijs overeenstemming te be-
staan tussen de e.raad van maligniteit van een schildklier-
carcinoom, vastgesteld naar histologisehe criteria, en
het biologische gedrag.

3. Bij de beoordeling van de jodium-opneming in de schild-
klier moet men rekening houden met het gebruik van zout-
loos dieet en diuretica, omdat hiermede de jodium-pool
depleet wordt gemaakt.

4. Een cold nodus op zich zelve vormt geen operatie-indica-
tie.

5. Het "respiratory distress" syndroom bestaat niet.

6. Kes^cellen spelen een rol in de vermindering van de loca-
le weefseldoorbloeding bij shock.

7. Poliklinische begeleiding van patiënten met een p.emeta-
staseerd manunacarcinoom door gemotiveerde internisten
vormt een uitermate belangrijke bijarage in de zorg voor
deze patiënten.

8. "Externe" vetzucht wordt door een operatie, die een uit-
schakeling van een deel van de dunne darm beoogt, niet
wezenlijk behandeld, het is bovendien een gevaarlijke
ingreep en af te raden.

9. De opvatting dat de postoperatieve stikstofbalans alleen
in evenwicht kan blijven als het lichaam ook in energie-
evenwicht is, houdt geen rekeri g met de invloed van
ketonlichamen.

10. De behandeling van de ziekte van Conn met een aldosteron-
remmer verdient de voorkeur boven chirurgische behandeling.

11. Terecht is schieten op het monster van Loch Ness verboden
om uitsterven te voorkomen (The Loch Ness Investigation
Bureau Ltd.).
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H e t j u i s t e p e r c - n * ^ >•"'•, w - t a r i j . '.' ' h i 1 i V l i e r - . i r " i noorn •. '•,i-.i«'T.r ,

i s e c h t e r m o e i l i j k aa r . •»' P C V « T . . V o e r !<??9 w r ' i t ï l r . -.a.- r: 11 --2 —

k l i é r ea"^" 1 i no<. rr.- f r t ' ^ u ^ n t i f» or tp •*r^v*-r. . <=i. .' % v u , <\*> r •:. -i1:1 a i r e

s t r u m a 1 ' ! ; nadi**r> i Ï d i t p ' T r ^ r . t a t 1 ^ c f s ' H . j i : • • TT-. r, "-ev. * o r

10 % ir , l ^ u ^ ( Z iR\TM-raan »*n V-'-ijvier , 19f '). '•i:.\^ar.r> 7. i TT-re- r r . a r

«*n Wr ipner k a n d i t w o r d o i . v v ' l a a r - i •-!<>or ' ! " ir . ' r<••! ' . : * i<- va r .

j o d i u m a l s p r c p h y l a x e v > o r s t r i t u t - e t . p e v . ' ./*- V,Ï:I y . '.: . ^ . e f f i -

c i ë n t i e , h e t g e e n K»»ff* f ,er« ' u l * f < T d i r . e*-: v ^ r r i r . ^ r i : . ? ' . ' ir:

h e t a a n t a l e r . d ^ r . i ' j - h e ;; t r ' . rr a ' 3 , ;v,~dat h e t ; ! : s o l i ; t t > -:.-»r:t-.ïl

c a r e inooi r .ge v a l l e n n i e t i s j - e i t e ; e r . , ">.: r u r f t - n , * i ̂  ••*•'. ?. - : i -

t a i r e s c h i l d k l i e r n o d u s a l s e e n o v e r a t i e - i n d i c a t i e ber, - h c u w » r . ,

v i n d e n ir . u - 1 7 % var. d<- g e v a l l e n e e r . s c h i i d V l i e r ~ a r " i n c c r :

( W e l c h , 1 9 6 6 ) . Eon s c h i 1 d» 1 i e r e a r c i r . o o T . rr.ar. i r e s t e e r t ; : c h or>

e e n s c h i l d k l i e r s c a n a l s e e n p e b i o d , w a a r i n p e e t i c - d i - i r . - 1 ?1

w o r d t g e c o n < : e n t r e e r d (r-oj. 'J r . o ^ u s ) . v a n d e r S c h o o t ( i - 7 0 )

h e e f t i n d e p e r i o d e v a n 1 9 6 6 t o t 1 9 7 0 c p d e a f d e l i n p N ' u ' l e -

a i r e G e n e e s k u n d e va r . h e t W i l h e l r r i n a > ' a ; > t h u i s **• Ajr.ster d«iT\ ^ ^ H

s c h i I d k l i e r s c i n t ip.ramr. '- 'n b e s t u d e e r d . Zi b l i i V ^ r ; b i i ~*ó p a -

t i ë n t e n ( d . w . z . 8 % v,i)i d e s e i n t i p r a n n e r . ) m e t e e r . d u i d e l i j k e

c o l d n o d u s , ^ p a t i ë n t e n t e z i j n met e e n _ ; o h i l d k i i » r e a r ~ i n o o r . ;

d a t i s 25 % v a n d e pci ' i ë r . t e n m e t e e n c o l d n o d u s i n h u n s c h i l d -

klitr.

Anderzijds blijkt d* '^rtaliteit van het schildkliercarcinoom

erg laag te s i j n . !.. ue Verenigde Staten i s , evenals in Enge-

land en Wales, tusr ar. 1939 en 1956 êên op ce 200.000 mensen

per j a a r aan schii . ikl iercarcinoom over leden . Van der Laan

(1947) vindt op ee: t o t a a l van 35.668 au tops ieën s l e c h t s b i^

20 pa t i ën t en (0,06 " b i j toeva l of a l s doodsoorzaak een

s c h i l d k l i e r c a r c i n c

- 9 -



Aan.-«.ien het seni U!k1iercarcinoon weinig voorkomt» vormt het

,*1^ , dani>' c«>iin iToof p r ^ b i e e n . !r bestaat «»chf.Pi o n v o W i r ^ n -

,'.«.• i'vzi.'i.' in vie rt'131-'< tur.sei. het i.chi ldkl i*»rcarciiu»om en

het r •. vot-tox iccho l o n i p n e r.truM, terwijl het r- ••ei.iii*, t<>

niet onmogelijk i;; het .schildkliercarcinoom »-n het niet-

toxische beriigne srruna van elkaar t«* onderscheiden. D&t is

wel een belangrijk probleem. Het niet-toxis.-he beriiRm.' stru-

ma komt n.l. veel voor; ca. *• % van <Jo vul walsen Levolkanj'

Kt-eft palpabele üsoduli in de schildklicr (Vielch, lfii6€).

Relatie naligne srruna - benigne struma.

Eer. niet-toxisch ter.ipMe st ruma Van ontstaan door een verhoog-

de concentratie thyre«.--ïd stimulerend hormoon (T.S.M.). Met

een jodium-arm Jieot (Tiylor -?ri Poulson, 19S6) of door toe-

diening van propylthiouracil (r.oldberg en Chaikoff, 1'<S?)

werd bij ratten een niet-toxisch itrunw zonder malip.niteit

veroorzaakt. Ais oorzakelijk mechanisme beschouwde men een

vermindering van de hoeveelheid schildklierhormcon met daar-

door een stimulering van de T.S.H.secretie door de hypophyse

voorkwab (feedback mechanisme).

Voor de ontwikkeling van een schildkliercarcinoora zijn neg

andere factoren van invloed, zoals ioniserende straling.

Diende wen aan ratten uco uCi * I intraperitcneaal toe, dan

ontstonden naast benigne struma's ook maligne struma's (Gold-

berg en Chaikoff, 1952). Doniach (19S8) vond bij ratten ruim

een jaar na injectie van 30 uCi *I bij M0 % wel schild-

klieradenomen, maar geer. carcinomen. Daarvoor moest behalve
• 131

30 uCi I ook methylthiouracil aan de ratten worden toege-

diend. Doniach vond met deze condities schildkliercarcinomen

bij 11 van de <+ 8 ratten.

Algemeen wordt aangenomen, dat bij de mens de stimulatie van

de groei door T.S.H, de factor is, die het benigne struma en

maligne struma gemeen hebben. Stimulatie door T.S.H, alleen
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veroorzaakt echter geen schildkliercarcir.oora; er moeten no,

and^r* factoren bijkomen.

Het ir? w«»l zeV»r, dat ioni$-:ereri'1«» 6 * r* 1 i n p, ook bij 'Ie rser.s eer.

«et iolof»iac?^ f*'.ter var belanp is voor het ortstaar. van

echildkliercar^i i oom. Een rontgenhestralir.g van her. hoofd-

halcgebied in de j«"ugd kan T\H «en jarenlange latente periode

een fredif f«TPnt i»?erd cchildkl iercareinoom induceren.

De groep pati*;nti n rw-t e*-:> schildkliercar^ino^m tussen 19***.

en 1969 behandeld door Wilson f.m. < 19 7 r; >, bestond voor IS,8 \

uit patiënten, !ie eerder röntj7«nbestral inR van hoofd er; hals

kregen. Mt ware'. 61 patiënten, van wie <*fe vrouwen en 13 man-

nen. De leefti jd varieerde van '•» tct 8T jaar ret eer. gemiddel-

de van ?6,7 ^aflr. Van de vro-jwer, was **C % jcr.per dan ?S ^aar.

De röntgenbestralirg vond plaats wegens d^ndoeningen van de

thyusus of van de tcns i l len , en wegers acne. De gemiddelde la-

tente periode tussen de bestral ing en het s te l len y«n d«»

diagnose schildkliercarcinoom was 10,S jaar. 0e kortste la ten-

te periode was 3 JRaand*>r. *»n de langste 3? j aa r . Bij IB pa-

tiënten van de groep van 61 was de b«stralingsdosis bekend,

n . l . variërend var. 11S v>t 6Cfr Röntp^n. Flf patiënten kre-

gen minder dar; 600 Rör.tgen.

Van de totale groep var. ?7? patiënten var. Wilson en Bock

(1971) hadden 76 ( d . i . 27 %) een anaranese van uitwendige ha ls -

bestral ing. Van W7 patiënten roet schildkliercarcinooro, be-

schreven dor>r Block en medewerkers (1971), ondergingen 11

( d . i . 23 %) vroeger uitwendige halsbestralir.g.

In de periode van 19U9 tot 1960 werden in Israël ca. 17.000

kinderen behandeld voor t inea cap i t i s met o.a . oppervlakte

rontgenbestraling van de schedel. Gebruikt werd 7 5 tot 100 KV

met een afstand focus-huid van 25 tot 30 en. De door de

schi ldkl ier geabsorbeerde dosis was laag, n . l . 6,5 rad.

Modan e.m. (197U) onderzochten de la te bestralingseffecten

bi j deze kinderen. Patiënten, die ten t i jde van de bestral ing

ouder dan IS j aa r waren, werden van het onderzoek ui tgeslo-
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ten. Twee vergelijkbare controle-groepen werden nagegaan.
Er bleek een duidelijk toegenomen maligne en benigne nieuw-
groei in de bestraalde groep te bestaan. Bij 10.902 bestraal-
de kinderen kwamen later 12 schildkliercarcinomen voor, ter-
wijl in een vargelijkbare bevolkingsgroep van 10.902 personen
2 schildkliercarcinonen werden gevonden en bij een vergelijk-
bare groep van &.<*96 verwanten 1 schildklieroarcinooin aanwe-
zig bleek.
De latente periode varieerde van u tot 11 jaar.

Differentiaal diagnose maligne struma - benigne struaa.

Ongelukkigerwijze kunnen wij met onze diagnostische mogelijk-
heden niet verder komen dan het vaststellen van een cold no-
dus bij een euthyreoide patiënt. Wanneer een of meer gedeel-
ten van een struma zon ier klachten geen of verminderd radio-
actief jodium opneemt, is er meestal sprake van een cyste of
een andere benigne aandoening. De ffiogêlijk)têi4 ** echter
nooit uitgesloten, dat zich ter plaatse care inornate us weefsel
bevindt.
'Jij deden daarom een onderzoek raar de bruikbaarheid van het
tumoraffien isotoop gallium-67. De pre-operatieve schildklier-
scanning met technetium-99m of jodium-131 werd daartoe in ge-
val van het bestaan van een z.g. "cold nodus" uitgebreid met
een schildklierscanning na toediening van gallium-67 (hoofd-
stuk III).

Behandeling van het schildkliercarcinooa.

Welke therapie voor het schildkliercarcinoom nu de beste is,
is een uitermate moeilijk zo niet onmogelijk te beantwoorden
vraag. Men kan zich zelfs afvragen of enige vorm van therapie
de levensverwachting wel verbetert.

Aangezien de chirurg veelvuldig niet-toxische benigne stru-
m a ^ opereert op verdenking van maligniteit vindt hij veel
schildkliercarcinomen, althans naar histologische maatstaven.
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Hij beschouwt dit als de rechtvaardiging van de chirurgisch*
therapie. Astwood en Cassidy (1960) en Sokal (1959, 1960)
naken al bezwaar tegen deze chirurgische behandeling. Er is
n.l. een grote verscheidenheid in het klinische beloop van
het schildkliercarcinoom, terwijl het histologische aspect
vaak geen parameter blijkt te zijn voor de agressiviteit van
de tumor bij een bepaalde patiënt (Thomas, 1968), Zoals Cline
(1968) terecht opmerkt, is de groeisnelheid en de neiging
tot setastasering van gedifferentieerde schildkliercarcino-
men bij de verschillende patiënten zeer variabel en niet te
voorspellen.

Patiënten met een ongedifferentieerd schildkliercarcinoom
overlijden binnen zeer korte tijd. Iedere therapie blijkt
eigenlijk nutteloos.
Het welbevinden en de overlevingskans van vele patiënten met
een gedifferentieerd schildkliercarcinoom wordt door meta-
staserlng niet altijd snel ongunstig beïnvloed. Patiënten
net een papillair of een folliculair adenocarcinoom hebben
vaak, ondanks lymphklier-, long- of botmetastasen, nog jaren
te leven, zonder al te grote bezwaren.
Crile (196»») wijdde een beschouwing aan een groep van 107
patiënten met een papillair schildkliercarcinoom, die na
operatie minstens S jaar en maximaal 25 jaar (gemiddeld 11,6
jaar) werden vervolgd. Het optreden van een recidief of
overlijden van een patiënt gebeurde in deze groep altijd in
de eerste 5 jaar. Indien een patiënt gedurende S jaar na de
operatie voor papillair schildkliercarcinoom vrij van tumor
blijft, ia sijn genezingskans goed.

Tollef sen (196H) had in een groep van 700 patiënten met een
papillair sehildkliercarcinoom uit de periode van 1930 t/m
1962 70 patiënten (10 % ) , die tengevolge hiervan overleden.
Uit retrospectief onderzoek van de gegevens van deze patiën-
ten, vergeleken met die van de overlevenden, bleek de prog-
nose slechter indien ten tijde van de diagnose en eerste
behandeling de patiënt 50 jaar of ouder was, de tumor groter
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was dan 5 en of indien er een n.recurrens paralyse bestond.

De meest voorkomende doodsoorzaak was infiltratiave groei,

lie met geen therapie tot stilstand was te breng» n. De twee-

df doodsoorzaak was respiratoire insufficiëntie bij pulmona-

le metastasering. Deze patiënten leeTden echter veel langer

dan zij, die in de hals een infiltratief groeiend carcinoora

hadden. Daaroir was de aanwezigheid van longmetastas^n nooit

een reden om van therapie af te zipn.

Wordt bij een jonge vrouw om kosmetische redenen een klein

struma verwijderd, dan kan bij patholoog anatomisch onder-

zoek toch wel eens eer. gedifferentieeerd schildkliercarcinoom

worden gevonden.

Deze laatste grc*?p patiënten werd aanzienlijk groter toen

men in staat was net behulp van radio-actief jodium de

schildklier te scannen, zodat men op deze wijze een cold no-

dus op het spoor kon komen. Daarmede werd het moeilijker de

behandelingsresultaten van het schildkliercarcinoom als ge-

hele groep op juiste waarde te schatten. Block en medewerkers

resumeerden in 1971 de gegevens van patiënten uit het Henry

Ford Hospital te Detroit. In de periode 1S21* - 19&2 werden

**7 schildkliercarcinomen d.m.v. histologisch onderzoek ge-

diagnostiseerd, d.w.z. 2 per jaar. Van 1952 tot 196?, dus na

het invoeren van de schildklierscanning en daarmee van het

begrip cold nodus, werden 28*+ schildkliercarcinomen d.m.v.

histologisch onderzoek vastgesteld, d.w.z. 18 per jaar.

Onze patiënten met sehildkliercarcinoom werden in de periode

van 1970 tot 1975 behandeld met thyreoïdectomie, eventueel

gevolgd door toediening van een dosis van 100 mCi I en

levenslange T.S.H.suppressie (hoofdstuk V).

Na chirurgische verwijdering van normaal schildklierweefsel

en zoveel mogelijk tumorweefsel blijkt het achtergebleven

tumorweefsel vaak extra jodium-131 te gaan opnemen onder sti-

mulatie van endogeen of exogeen T.S.H. De mogelijkheid om na

thyreoïdectomie in achtergebleven schildklierweefsel een nog
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hogere joiium-131 opneming te bewerk- -. t*-l 1 ipc-t dcoi acute de-

p l e t i e van e x t r a c e l l u l a i r jodium m«»r behulp var. gpfc rceTdp
' i iurese werd onderzocht (hoofdstuk VI).
Na thyreoidecTnroi«> en eventual*» therap ie roe? * • ' ; w*>r-!*n
on «e pa t i ën t en behandeld met s c h i l dk l i e rhomoon . Cri Ie (1961*,
1966) meent dat een hoge dos i s schi ldkl ierhormoon de groei
van de metastasen v<*n het schi l i v i i e r r a r r i n ôm nie t dlleeii
t o t s t i l s t a n d b r e n g t , maar ook dat de merast-isen daardccr

in omvang afnemen.
Het klinische gedrag van de reetasta^erinp en het " J I cou-

centrerend vermogen in de hals t i id tns therapie met schild-
klierhormoon werden onderzocht (hoofdstuk VII).

In dit proefschrift hebben wij dus nagega-a:. of de diagnos-
t iek van het schildkiiercarcinoonj verbeterd kan worden docr
middel van de gallium scan, terwij l ook is nagegaar. of de
methode var* de geforceerde diurese eer. aanwinst is ki} de

* 31behandeling met * I .

-15-



HOOFDS^'K II.

Indeling en diagnostiek van het schildkliereareinoom.

De schildklier is opgebouwd uit follikels, die tamelijk uni-

form van afmeting "rijn en di« omgeven worden door een dicht

netwerk van capillairen. De follikels zijn bekleed met ku-

bisch -ipitheel en gevuld met colloïd. Het epitheel is een

regelmatige enkele rij cellen 2onder papilvormige uitstul-

pingen.

Het schildklierweefsel bezit een duidelijke Functionele ge-

voeligheid voor allerlei invloeden, waaronder puberteit,

menstruatie, zwangerschap.

Dit veroorzaakt via de hypithalamus en de hypophyse een hy-

perfunctie van de ^childklier, hetgeen zich uit in een hyper-

trophie van de epitheelcellen (Robbins, 1967). De kubische

epitheelcellen worden hoog en smal.

JOOT een normale functionele reactie heeft de schildklier

voldoende toevoer van jodiuia nodig. Op deze fase van hyper-

activiteit volgt de involutie, waarin de schildklier weer in

de aanvankelijke staat terugkeert. Het epitheel wordt weer

normaal van grootte en het colloid wordt weer gestapeld.

Als de hyperactiviteit van langere duur .is, ziet men naast

hypertrophie van de epitheelcellen ook hyperplasie optreden,

dus celvermeerdering.

Als de involutie kan intreden bij weinig hyperplasie, is te-

rugkeer naar een normale schildklier nog mogelijk.

Tumoren in de schildklier.

I. Multinodulair struma.

Wanneer naast hypertrophie een uitgesproken hyperplasie

optreedt met knopvorming van cellen naar het follikel-

luman en toegenomen colloïdresorptie, is terugkeer naar
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een functioneel normale schildklier niet meer mogelijk.

In de involul"ief#se zullen grote hoeveelheden -olloïd ge-

stapeld worden, hetgeen leidt tot een colloïdaal struma.

Hypertrophi**, hyperplasie en rolloldr.tapeling kunnen fo-

ca.il in de sehildfrlier plaatsvinden, vergezeld door bloe-

dingen, necrose en bindweefselv^rn-. :ng, r<*sultereni in eer,

muitinodulair struma.

Het multinodulaire patroon is gewoonlijk het resultaat

van afwisselend perioden van hyperplasie en involutie.

Het niet-toxisch struma komt endemisch voor als gevolg van

jodiumdeficiëntie. Echter, ook hard water en een hoog

fluoridegehalte in het water hebben een strumogeen effect

(Day, 1972).

Het niet-toxisch struma komt sporadisch voor in bevolkings-

groepen met een ongeveer gelijksoortig dieet. Als aetio-

logische factor hiervoor kan naast het gebruik van scnild-

klierrefluasrs worden aangegeven de dyshomtonogenes is* waar-

onder wordt verstaan een verminderd vermogen jodium uit de

bloedbaan op te nemen, een verminderde dehalogenase-

activiteit, een verminderd vermogen cm jodotyrosines te

koppelen en de productie van een abnormaal gecodeerd thy-

roprotelne (McGirr, I960).

Klinisch ïijn deze patiënten in een toestand van euthy-

reoïdie dankzij de compensatoire versnelling van het 30-

cJiunanetabolisine» dat echter gepaard gaat met een volume-

vergroting (diffuus of nodulair) van de schildklier.

II. Benigne tumoren van de schildklier.

1. Adenoom.

Alle goedaardige tumoren van de schildklier opgebouwd uit

follikals worden adenomen genoemd. Als echt adenoom be-

schouwt men een solitaire tumor omgeven door een kapsel
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die door zijn expansieve groei het omgevende weefsel

drukt. In tegenstelling hiermede komen noduli in een niet-

toxisch struma multifocaal voor; de ie hebben t̂ een of een

slechts zwak aangeduid kapsel. Het onderscheid tussen een

echt adenoom en een nodus van een niot-toxisch struma is

uitermate moeilijk (Robbins, 1967). Niet alleen het morfo-

logisch onderzoek levert problemen. Bepaalt men de schild-

klierfunctie bij patiënten met een echt adenoom naar kli-

nische maatstaven en vergelijkt men dit met de 2<* uura

I opneming aan de hals, dan blijkt er vaak een discon-

gruentie te bestaan (Ferriman e.m., 1972).

2. Teratoom.

Naast het adenoom is het teratoom een weinig voorkomende

goedaardige tumor van de schildklier.

III. Maligne tumoren van de schildklier.

Indeling van 4e schildkliercarcinonHsn.

1. £olliculai£ adenocarcinoom^

zuiver folliculair;

clear cell-carcinoom;

oxyphiel cel-carcinoom (Hurtle).

2. PagiJLlair adenocarcinoom^

zuiver papillair;

gemengd papillair en folliculair.

3. £arafolJaculair carci.noom.

of anaplasstisch_

Folliculair adenocarcinoom.

Het folliculair adenocarcinoom wordt vooral gezien in de

oudere leeftijdsgroepen.

Het bestaat uit colloid producerende follikels, die soms

nauwelijks van normale follikels zijn te onderscheiden.
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j<? minder hoog gedifferentieerde vormen hebben kleine foi-

1 ikels met tumorcellen in strengen daartussen. Het fei.?,

dat er in deze tumoren altijd colloSd aanwezig is, zou cor-

releren met een hoge T.S.H.-gevoeligheid.

Zowel het folliculdire adenocarcinoom z&lf als zijn m?ta-

btasen kunnen «childklierhorraoon produceren en 2ijn in

staat I te concentreren. Hetastasering treedt vooral op

naar het skelet en de longen.

Tussen normale foilikelceilen onderscheiden zich soms gro-

te cellen met een granulair oxyphiel cytoplasms en dik-

wijls bizarre hyperchromatische kerner.. Deze oxypbiele cel-

len bevatten een ongewoon grote hoeveelheid actief functio-

nerende raltochondriën en oxydatieve enzymsystemen» waar-

door ze de indruk wekken metcplastiache of zelfs hyperplas-

tische varianten van follikelcellen te zijn. Ze gelijken

op de oxyphiele cellen van de bijschildklieren en de speek-

selklieren.

De oxyphiele cellen in de schiidklier hebben de neiging

kleine follikels i:e vormen, di vaak weinig colloid bevat-

Als het e^tneel van een folliculair adenoom geheel uit

oxyphiele cellen bestaat* spreekt men van oxyphiel adenoom

of Hurtle cell adenoom. Als men bij microscopisch onder-

zoek invasieve kenmerken vindt, moet men de tumor classifi-

ceren als Hurtle cell adenocarcinoom. Het is een zeldzame

tumor van patiënten op middelbare leeftijd, die gewoonlijk

locaal invasie! groeit en die scros skeletmetastasen of

longmetastasen geeft.

Papillair adenocarcinoom.

Het papillair adenocarcinoom komt vooral in jongere leef-

tijdsgroepen voor.

De cellen in het papillair carcinoon zijn in papillen ge-

rangschikt; in «en papil bevindt zich een bloedvat met
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bindweefsel. Het pajillair adenocarcinoom bevat veel min-

der colloid dan het folliculair adenocarcinoom, hetgeen

een gevolg zou kunnen zijn van verminderde T.S.H.-gevoelig-

heid. Hoewel in mindere mate dan in het foiliculair adenoear-

cinooa vindt I concentratie ook in het papillair adeno-

carcinoom plaats. De metaetasen doen het in nog sterkere

mate; ze zijn meestal foiliculair van touw.

De metastasering van het papillair adenocarcinoom is bij

voorkeur lymphogeen. De metastasering geschiedt eerst naar

pericapsulaire lymphklieren en daarna langs de nervus re-

currens in de tracheo-oesophageale groeve naar het media-

stinum anterosuperior.

Het multifocaal voorkomen van het papillair adenocarcinoom

kan worden veroorzaakt door de provocerende extra-

thyreoïdale factor T.S.H. Hoewel er een uitgebreid lymph-

netwerk tussen beide schildklierkwabben via de isthmus be-

staat, behoeft metastasering binnen de schildklier zelf

dus niet de oorzaak te zijn van het multifocaal voorkomen-

Parafolliculair sch.\ldkliercarcinoom of medullair schild-

kliercarcinoom.

Uit de groep van de anaplastische schildkliercarcinomen is

op grond van een onverwacht betere prognose afgescheiden

het parafolliculaire schildkliercarcinoom (Hazard, 19S9).

Het is opgebouwd uit cellen met een gevarieerde morfologie:

rond, hoekig en spoelvormig. Mede door de aanwezigheid van

vele mitosen maken ze een ongedifferentieerde indruk. Pa-

pillaire plooien en follikels ontbreken. Opvallend is het

uitgebreide hyaline bindweefsel.

Deze carcinomen gaan uit van de calcitonine producerende

parafolliculaire cellen van de schildklier (Ocellen).

Medullair schildkliercarcinoom is een synoniem, afkomstig

uit de algemene pathologisch anatomische nomenclatuur. In-
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dien epitheel- er, eteunweefsel in gelijke mate aanwezig

zijn» spreekt men van carcinoma simplex, is er veel steun-

ueefsel, dan spreekt men van scirreus en is er veel epi-

theelweefsel, dan spreekt men van raedullair carcinoom.

Het parafolliculaire schildkliercareinoom komt voor in

5 - 10 % van alle schildkliercarcinonen. Het heeft geen

voorkeur voor ras of sexe en wordt gevonden in leeftijden

tussen IS en 80 jaar (Fletcher, 1970). Het parafolliculair

schildkliercarcinooin komt zowel autosomaal dominant erfe-

lijk als sporadisch voor.

In tegenstelling tot de homogene calcificaties, die rontge-

nologisch wel in schildkliercircinoroen worden gezien, heb-

ben de calcificaties die bij deze tumoren voorkomen

rontgenologisch een karakteristiek onregelmatig en inten-

sief aspect (Wallace, 1970).

Het parafolliculair carcinoom heeft een neer maligne ka-

rakter dan het folliculair adenocarcinoom. De metastasering

vindt intracapsulair, pericapsulair en regionaal plaats,

en in dit opzicht is er dus overeenkomst roet het papillair

adenocarcinoom. Er worden echter ook vaak metastasen in

longen, bot en lever gezien.

Het meest kenmerkend voor deze parafolliculaire schildklier-

carcinotaen is het feit, dat ze hormoon producerende tunso-

ren zijn. De diagnose kan in een zeer vroeg stadium ge-

steld worden door de aanwezigheid van een verhoogde calci-

toninespiegel in het serum. Verder kunnen deze tumoren pro-

duceren: prostaglandines (welke klinisch aanleiding geven

tot een onbestrijdbare diarrhee), A.C.T.H., histaminase en

serotonine (Baylin, 1972; Croughs, 1972).

In combinatie met het parafolliculair carcinoom komt het

phaeochromocytoom (Wyse, 1969) en hyperparathyreoïdie in

hogere frequentie voor dan men zou verwachten.
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Ongedifferentieerd schildkliercarcinoonu

De cellen van het ongedifferentieerde schildkliercarcinoom

zijn gerangschikt in epitheelstrengen. Deze anaplastische

en histologisch ongedifferentieerde tumoren zijn uiterst

maligne. Ze hebben geen bekende endocriene functie en ziln niet

radio-sensibel; meestal is een volledige chirurgische ex-

stirpatie aelfs niet mogelijk.

Het histologisch onderzoek van ongedifferentieerde schild-

kliercarcinomen toont nu en dan gedeelten met papillaire

en folliculaire structuren. Mogelijkerwijs ontwikkelt het

ongedifferentieerde schildkliercarcinoom zich uit een ge-

differentieerd voorstadium, waarbij het zich onttrekt aan

de invloed van T.S.H. (Russel e.m., 1963).

Metastasen in de schildklier van primair extrathyreoldale

tumoren.

De schildklier is een orgaan, waarin zelden metastasen van

een primair carcinoom elders worden gevonden.

In de Mayo Clinics bleken onder de meer dan 20.000 patiën-

ten, die tussen 1907 en 1962 een schildklieroperatie onder-

gingen, slechts 1*+ patiënten aanwezig te zijn met een rae-

tastase van een primair extrathyreoïdale tumor (Wychulis,

Beahrs en Woolner, 1964). De diagnose kon histologisch

vastgesteld worden.

Invasieve primaire tumoren van larynx, pharynx, oesophagus,

long en hoofd werden uitgesloten.

De genoemde 1^ patiënten hadden de volgende primaire tumo-

ren: 8 patiënten hadden een hypernephroom, U patiënten een

adenocarcinoom van de mamma, 1 patiënt had een blaastumor

en 1 patiënt een reetumcarcinoom.

De geringe voorkeur voor metastasering naar de schildklier

is opvallend, temeer omdat de schildklier een van de best

doorbloede organen van het lichaam is.
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Diagnostiek van het schildkliercarcinoom.

Een nodulair vergrote schildklier bij een euthyreoïde pa-

tiënt peeft TianleidinR tot de volgende differentiële

diagnostische overwegingen; benigne adenomen, cysten,

bloedingen in cysten, thyreoïditis en carcinoom.

Het uitsluiten of bevestigen van de laatste en verreweg

minst frequente mogelijkheid is zonder chirurgische inter-

ventie vaak onmogelijk.

Bij palpatie is de consistentie van een nodulair struma met

een gedifferentieerd carcinoom vast-elastiseh, dus niet te

onderscheiden van een benigne nodulair struma. Een glad af-

gekapselde, vast-elastisehe palpabele nodus in de schild-

klier sluit maligniteit niet uit. Is de consistentie hard,

vast en knobbelig, dan gaan de gedachten uit naar een

ongedifferentieerd carcinoom. Aan een en ander kan meer

waarde wordentoegekend, indien hst strusia in enkele luaan-

den is ontstaan of groter is geworden, of wanneer heesheid

en stridor zijn ontstaan.

Het laboratoriumonderzoek van de schildklierfunctie brengt

ons meestal niet verder dan het aantonen van euthyreoïdie.

Het beslaan van hyperthyreoïdi* sluit het bestaan van een

schildkliercarcinoom niet geheel uit, hoewel het tot de

zeldzaarcheden behoort(Ghose, 1971).

Het röntgenonderaoek draagt niet bij tot het oplossen van

de vraag of het struma benigne dan wel maligne is, maar

is wel van belang voor het opsporen van metast&sen in bot-

ten en longen.

Een belangrijk hulpmiddel voor de schildkliertumordiagnos-

tiek is het onderzoek met radio-actieve nucliden. Met jo-

dium-131 en technetium-99m kan een onderscheid gemaakt wor-

den tussen een cold nodus en een hot nodus.

-23-



Jodium-131 ( I ) vervalt met een fysische haIfwaardetijd

van 8,05 dagen. Hierbij komt Bestraling vrij met een ener-

gie van 0,608 MeV on y stralinp. met een energie van 0,36<*

MeV.

De electromagnetische y straling heeft een kleine golflengte

en wordt gebruikt voor scanning van de schildklier.

Voor een beoordeelbare scan van de schildklier moet er min-

stens 20 \iCi I in de schildklier gedeponeerd worden.

De directe meting van de opneming van I in de schild-

klier door middel van een uitwendige stralingsdetector wordt

op verschillende momenten uitgevoerd al naar gelang de

vraagstelling. Om een hyperfunctie van de schildklier vast

te stellen: 30 minuten tot 6 uur na orale toediening van

10 - Ĉ vCi *•' I als natriumjodide. Om een hypofunetie

vast te stellen bij voorkeur 2U uur na toediening van een

dergelijke dosis. D« activiteit van de schildklier is niet

voldoende om binnen 2M uur te kunnen differentiëren tussen

verlaagde en normale functie. Tevens is na 24 uur de hoe-

veelheid uitwendig aan de hals gemeten extrathyreoïdaal jo-

dium minder dan een paar uur na toediening van de dosis.

Door het gebruik van technetium-99m in plaats van jodium-131

wordt voor de patiënt naast tijdwinst een sterk verminderde

stralenbelasting verkregen (Alberts, 1971).

Technetium-99m ( TflTc) ontstaat door verval van molybdeers 99

(halfwaardetijd 67 uur). Te vervalt met een fysische

halfwaardetijd van S uur, waarbij vrijwel uitsluitend

y straling ontstaat met een energie van 0,1<*0 MeV.

Scanning vindt plaats £ uur na intraveneuze toediening van

1 - 3 mCi ""Te als natriumpertechnetaat.

Het technetium wordt evenals het jodium door een actief

transportmechanisme (de jodiumpomp) geconcentreerd in de

schildklier, de speekselklieren, de maag, de plexus

chorioideus en het corpus ciliare. Het technetium wordt ech-



niet zoals het jovÜ'W) Iri het schildklierhormoon inge-

bouwd, doch door de schildklier onveranderd aan het bloed

afgegeven.

131
Bij gebruik van I bedraagt de stralendosis voor het gehe-

1 3 *

Ie lichaam per 30 uCi I 0,1 rad, terwijl deze voor de

schildklier aanzienlijk hoger is, n.l. 57 rad. Deze geab-

sorbeerde dosis straling berust voornamelijk op B straling.

Bij toepassing van "̂ Tc in de vorm van pertechnetaat is de

door de schildklier geabsorbeerde dosis energie slechts
131

1/1000 van die bij gebruik van I.

Wanneer I of ""Te in de schildklier locaal niet wordt

gestapeld, manifesteert zich dat op de scintiscan als een

cold nodus. Het zegt echter niets over de benigne of maligne

aard. Er zijn verschillende diagnostische mogelijkheden ont-

wikkeld om in een cold nodus ©aligniteit aan te tonen. Aan

alle gangbare methc4en kleven echter nogal wat bezwaren.

Het biopteren uit een schildkliernodus levert over het al-

gemeen onvoldoende materiaal om een betrouwbare histologische

diagnose te rechtvaardigen. De beoordeling van een spoed-

coupe van dergelijk materiaal kan voor de patholoog anatoom

een onmogelijke opgave zijn. Wordt bij een dergelijk onder-

zoek geen maligniteit aangetoond, ü&n mag aan deze bevin-

ding toch geen te grote waarde worden toegekend. Bij het

biopteren uit een schildklier met carcinoom bestaat de kans,

dat metastasering via de lytnphafvloed van de halshuid naar

de lymphklieren langs de vena jugularis externa plaats-

vindt (Crile, 196i*).

Door middel van ultrageluids diagnostiek is differentiatie

mogelijk tussen een solide, een partieel cysteuze en een

geheel cysteuze nodus (Thijs, 1973). Zoals Thijs overigens

zelf reeds opmerkt, ontbreekt een voor carcinoom karak-

teristiek echoscopisch beeld, waarmede de vraag benigne of
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maligne niet nader tot een oplossing is gekomen.

Hen andere mogelijkheid is de thermografie (Aarts, 1969).

Thermografie is de meting van de door de huid uitgezonden

infrarood straling, waardoor de temperatuursverdeling van

het lichaamsoppervlak als het ware in kaart gebracht kan wor-

den. Een maligniteit presenteert zich door een verhoogde

temperatuur van het lichaamsoppervlak. Over de betekenis

hiervan voor het aantonen van maligniteit in een cold nodus

is men in de literatuur echter bijzonder terughoudend.

Zelf hebben wij met deze methodiek geen ervaring.

Van tijd tot tijd heeft men verschillende radiopharmaceutica

proberen te gebruiken voor het aantonen van maligne tumoren.

Van belang is het verkrijgen van een hoge tumor concentratie

ten opzichte van een 20 gering mogelijke concentratie in

het omgevende normale weefsel. Om benigne en maligne afwij-

kingen van de schildklier van elkaar te onderscheiden zijn
32 197 75

gebruikt P, Hg en Se-methionine (Thomas e.m., 1969).

Een groot bezwaar was steeds een hoog percentage positieve

scans bij benigne koude noduli. Wij deden daarom relf een

onderzoek naar de bruikbaarheid van het tumor-affien gallium-

67 (Roos en van der Schoot, 1973). In het volgende hoofdstuk ?

zal hierop nader worden ingegaan.
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HOOrDSTUK III.

D e o p n o m i n p v-in p.ul 1 iurn-o'? in «s»„'i> r-, i<.-t -t • ,v. i •; h

ia i r ütrurivj.

Een niet-toxisch muitinoduldir •.;truma ir, j?-jwoor.l i jk ber-i?ne

van aard. De mogelijkheid van de aanwezigheid van een

schildkl iercarcinoom in- er echter altijd. Soms doen de ar-

amnese van de patiënt en het physisch diagnostisch onder-

zoek maligne groei in het Gtrunw vermoeden. Het probleem

kan niet worden opgelost door scanning van de schildklier

na toediening van I of "'Te, omdat zcwel benigne als

maligne afwijkingen in de schildklier vaak geen 3odium of

technetiutn concentreren.

De radionueliden van gallium werden aanvankelijk gebruikt

voor het scannen van skelet en hersenen. In 1969 beschreven

Edwards en Hayes echter een patiënt met de ziekte van

Hodgkin, bij wie gallium-67 werd gebruikt om eventuele bot-

metastasen aan te tonen. Bij verrassing vond men concentra-
c 7

tie van het Ga i 1 een cervicale lymphklier. Dit bleek toen

bij andere patiënten met de ziekte van Hodgkin ook het ge-

val te zijn. Bij een tweede patiënt van Edwards en Hayes,

een 6U-jarige ssan nset heesheid en een struraa, dat snel in

grootte toenam, werd voor het eerst aangetoond dat het Ga

zich niet alleen in een tumor van het lymphatisch weefsel

concentreerde, maar ook in een slecht gedifferentieerd

schildkliercarcinoom en in de longmetastasen daarvan.

67Gallium-67 ( Ga> vervalt met een fysische halfwaardetijd

van 78 uur onder afgifte van Y straling met een energie van

0,093 MeV, 0,18»» HeV, 0,296 MeV en 0,388 MeV.

Scanning vindt plaats bij instelling over de 2 fotopieken van 0,18u en

0,296 MeV, twee tot drie dagen na intraveneuze toediening
67

van 2 mCi Ga in de vorm van citraat. Om te voorkomen dat

de Ga scanning wordt gestoord door een residue activiteit
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van het eerdere I onderzoek verdient het aanbeveling het

Ga onderzoek te combineren met een "̂ Tc scanning en niet
131,met een I scanning.

Gallium concentreert zich bij voorkeur in delende tumorcellent

waar het in het cytoplasma kan worden aangetoond. De concen-

tratie in tumorweefsel is maximaal 2U uur na de toediening

van Ga en blijft constant over een periode van 6 dagen.

Gallium concentreert zich echter ook in bepaalde normale weef-

sels* m.n, in de lever, de milt, de wervelkolom en de paroti-

den. In fibrotisch en necrotisch weefsel vindt geen concen-

tratie plaats. Na voorafgaande radiotherapie kan men dus een

negatieve gallium-67 scan verwachten CVaidya e.m., 1970). De

totale stralingsdosis van Ga wordt geschat op 0,34 rad/mCi,

d.w.z. een doseringssnelheid van 0,68 rem/2 mCi (ter verge-

lijking: de Internationale Commissie voor Stralenbescherming

geeft voor beroepspersoneel een maximaal toelaatbare dosis

van 5 rem/jaar op).

In het mechanisme van de galliura-67 concentratie bestaat nog

onvoldoende inzicht.

Wanneer carrier-free galliumcitraat intraveneus wordt ingespo-

ten, wordt veel daarvan gebonden aan plasma-eiwitten en spe-

ciaal aan transferrine. 6allium-67 verlaat het bloed betrekke-

lijk langzaam. Na ui uur is nog 5 % van de dosis in het bloed

aanwezig (bij patiënten zonder tumorlocalisaties is dat na 48

uur en bij patiënten met duidelijke tumorlocalisaties na 30

uur). De gemiddelde retentie van het gehele lichaam is 66 % na

8 dagen, gemeten met whole body counting. Deze waarde corre-

leert met de gemiddelde urine-uitscheiding van 25,7 % na 7 da-

gen en de gemiddelde uitscheiding met de faeces van 9 % na 7

dagen.

Galliuis wordt intracellulair opgenomen. Ht . bindt zich in het

cytoplasma aan lysosoomachtige structuren (Hayes, 1971). Het

is nog niet duidelijk of er sprake is van enige specificiteit

bij de wijze waarop Ga in de cel komt. Het is gebleken, dat

gallium-67 jiet de phagocyten in ontstoken weefsel terechtkomt.
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Burieaon <s.n>. (1073) induceerden bij konijnen eer, bui>Wd.\1-

.tbü'-es en dienden tegeliikertijd autologe FT.P? la gererkte

l*»uko'ytf»n intraveneus toe. De gemerkte ieukocyten rr.ipreerder

naar de plaats van de ontsteking en CA. '.2 uur na toe-iienir.p

wt-H i-en maximale concentratie van het absces gevonden. Het

scintigrafisch zichtbaar maken bleek mogelijk bij abscessen

van 3 - 1U dap.en oud. Harvey e.m. (1975) deden een prospectief

onderzoek naar de waarde van Ga voor het opsporen van infec-
6 7

tieuze processen bij 68 patiënten. De resultaten van de Ga

scanning werden vtrgeleken met de bevdingen bij chirugische

behandeling, patholoog anatomisch onderzoek en in enkele ge-

vallen met een gunstige reactie op antibiotica van een kli-

nisch onmiskenbare ontsteking. Van 29 patiënten, die eer» ont-

stekingsproces bleken te hebben, was bij 7 patiënten de Ga

scan negatief. Van 39 patiënten zonder infectieus proces had-

den twee een positieve Ga scan.

Na de observatie van Edwards en Hayes, dat Ga zich concen-

treerde in een schildkliercarcinoom, werd meer systematisch

een onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van Ga voor het

aantonen van maligne weefsel in een nodulair struma. Langham-

mer e.n». (1972) vonden bij 7 van 6e 8 patiënten met schild-

kliercarcinoom concentratie var Ga in het tunorweefsel, ter-

wijl Higasi (1972) bij 1 van de •* patiënten concentratie van

Ga in hst schildkliêrcarcinoom vond. Concentratie van u'Ga

in een benigne struma werd niet beschreven. Heidendal e.o.

(197 5) vonden bij 5 van de 16 patiënten set schildkliercarci-
6 7noom concentratie van Sa in het tumorweefsel. Er werd door

67
hen geen Ga concentratie gevonden in U6 benigne struma's.

Eigen onderzoek.

Zestien patiënten met een multinodulair struma werden onder-

zocht. Preoperatief werd bij deze patiënten na Ga toediening

de concentratie nagegaan in de cold nodus, aangetoond met

^"c of I schildklierscanning. In alle gevallen werd tot

operatie bosloten op grond van mechanische bezwaren of op

verdenking van maligniteit.
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Tabel 1 ^eeft een overzicht van de resultaten en een verge-

lijking met de histologische diagnose van het verkregen

schildklierweef se 1.

Patiënt 1.

In 1968 bemerkte deze U6-jarige man een toenemende vergro-

ting van zijn schildklier. In de linker kwab was een ca. 10

cm. grote tumor palpabel met een vaste consistentie. Na toe-

diening van ^Tc bleek dat dit zich concentreerde in de

rechter schildklierkwab, maar niet in de linker (figuur 1).

In de linker schildklierkwab werd echter wel Ga gecon-

centreerd (figuur ?). Het operatiepreparaat bevatte follicu-

lair carcinoom.

Patiënt 2.

De schildklier van deze 66-jarige vrouw nam vanaf 1969 ge-

leidelijk in grootte toe. Na 2 j&ar werd patiënte hees en

kreeg zij ademhalingsmoeilijkheden. De linker schildklier"

kwab was vergroot. Er bestond een paralyse van de linker

n.recurrens. Bij röntgenonderzoek werd een verbreding van

het mediastinum gezien en een aantal circulaire schaduwen

in beide longen. In de vergrote linker schildklierkwab con-

centreerde zich geen "^c, maar ook geen Ga.

Het Ga concentreerde zich daarentegen wel in de rechter

schildklierkwab en in de circulaire schaduwen in de longen.

Thyreoïdectomie bleek onmogelijk wegens uitgebreide door-

groei van tumorweefsel in de omgeving. In het weefsel, dat

door middel van een t;opsie werd verkregen uit de linker

schildklierkwab, waarin zich geen Ga concentreerde, wer-

den sclerose, necrose en enkele cellen van een schildklier-

carcinoom gevonden.

Patiënt 3.

In 1966 bemerkte deze 61-jarige man een toenemende vergro-

ting van de schildklier. In 1970 kreeg patiënt ademhalings-
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Figuur 1.

Patiënt 1. Schildklierscan toont "l'c opneming in de
rechter schxldklierkwab.

Figuur 2.

Patiënt 1. Schildklierscan toont Ga opneming in de lin-
ker scnildklierkwab.



'iguur

Fatiënt 3. Schildklierscan toont
ker schildklierkwab en de isthmus.

131I opneming in de lin-

Figuur u.

67,
Patiënt 3. Schildklierscan toont °'Ga opneming in de
rechter schildklierkwab en achter het sternum.



moei 1 i jkhedpn. Bij röntgenonderzoek werd een polycy - 1 :sche

verbreding van het mcdiasT ir.u.m superior rechts ge/.i*»n. I>
131

1 :;can van de ';« h i Idk' j«*r toonde cpneir.inp; ir. d" lir.ker

kw.ih pn in óf isthmus (figuur 3). * *! '-or-~'T:T re^rde ".iet

in de rechter schildklierkwab en niet retrosternaal, terwij;

Ga concentratie wel duidelijk aanwezig was in de rechter

kwab met een voortzetting achter het sternum (figuur **). In

het operat ieprepara.it bevond zich folliculair adenocarci-

r oom.

Patiënt '<.

In 1970 ontdekte deze 6?~jarige man een verdikking var. de

rechter schildk]ierkwab, welke in de loop van 1971 groter

werd. Begin 1973 werd patiënt hees. In de rechter schild-

klierkwab bevond zich toen een nodus set een vaste consisten

tie, waarin geen I werd geconcentreerd, nu ir wel Ga.

De rechter schildklierkwab bevatte een groot anaplastisch

carcinoom.

Patiënt 5.

Deze S0-jarige man werd in 1973 geattendeerd op een turaor

in de rechter schildklierkwab, welke in een half jaar tijd

niet in grootte toenam. Er bestonden geen mechanische be-

zwaren. Ir. deze tumor, die een vaste consistentie had» werd

geen mTc geconcentreerd, maar wel duidelijk Ga. Er bleek

zich een folliculair adenocarcinoom in de rechter schild-

klierkwab te bevinden.

Patiënt 5.

In 1953 werd bij deze 6u-jarige vrouw eer roetastase van een

folliculair schildkliercarcinoon» gevonden in het sacrum,

waarna thyreoïdectomie werd verricht. Twintig jaar later had

patiënte een osteolytisehe metastase links in het schedel-

dak, waarin zich zowel I, "^"c als Ga concentreerde.
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In de halsstreek werd van geen der drie nueliden enige con-

centratie waargenomen.

PatiSnt 7.

In 1952 werd dese <*2-jarige vrouw wegens een struma op de

hals bestraald. In 1964 bemerkte patiënte dat de schildklier

in korte tijd aanzienlijk in grootte toenam. In 1971 werd

een thyreoïdectomie verricht, waarna tevens een folliculair

adenocarcinoom was verwijderd, zoals bij histologische on-

derzoek bleek. In een metastase in het schedeldak concen-

treerde zich zowel I als Ga. Een metastase in de lever

toonde duidelijke opneming van 1 3 1 I , maar zelfs een verndnderde

opneming van Ga ten opzichte van het omgevende normale weefsel.

Patiënt 8.

Reeds vanaf haar vroegste jeugd had deze 63-jarige vrouw

een struma. Patiënte had hiervan nooit klachten tot in 1971

in korte tijd een ernstige stridor ontstond. De schildklier

was enorm vergroot en tot in de thorax doorgegroeid. Het

röntgenonderzoek toonde een verbreding van het mediastinum

superior en een aanzienlijke vernauwing van de trachea. De
131

I scan van het halsgebied toonde een onregelmatige opne-

ming in de schildklier en geen opneming in het intrathora-

caal aanwezige schildklierweefsel. Een concentratie van Gê

kon niet worden aangetoond. Toch bevond zich folliculair

adenocarcinoom in het resectiepreparaat.

Patiënt 9.

In 1970 werd bij deze 18-jarige man een metastase van een

papillair adenocarcinoom rechts in de hals verwijderd. Scan-

ning van het halsgebied toonde een schildklier met een nor-

male ""Te opneming en geen opneming van Ga. Na thyreoïdei

tomie bleek zich in de schildklier wel een papillair adeno-

carcinoom te bevinden.
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Patiënt 10.

In 1971 bemerkte deze Su-jarige vrouw, dat er in de linker

scMldklierkwab een tumor was ontstaan, die in korte tijd

groter werd. Er werden geen pathologische lymphklieren ge-

vorden. De linker stemband stond stil. In de palpabele tu-

mor in de schildklier werd geen I geconcentreerd, maar
6 7

wel Ga. Tijdens thyreoïdectomie bleek radicaliteit aan de

linker zijde onmogelijk tengevolge van doorgroei van een

leiomyosarcn<""Tt in het spierweefsel en de vaat zenuwstreng.

Patiënt 11.

In 1971 ontstond bij deze 32-jarige man in korte tijd een

vergroting van de schildklier, terwijl zich tegelijkertija

een pijnlijke zwelling van de rechter glandula parotis ont-

wikkelde. De patiënt was traag, slaperig en zwaarder gewor-

den. De mate van opneming van I in de schildklier was roin-
67

der dan normaal. Het Ga concentreerde zich echter buiten-

gewoon goed in de schildklier en in de rechter glandula pa-

rotis. Het weefsel, dat door biopsie uit verschillende delen

van de schildklier werd verkregen, toonde steeds hetzelfde

histologische beeld, n.l. uitgebreide infiltratie met plas-

macellen en reactieve centra van lyssphocyten zonder tekenen

van maligniteit. In het parotisweefsel, verkregen door mid-

del van een biopsie uit de rechter glandula parotis, was

lymphoplasmocellulaire infiltratie te vinden.

Patiënt 12.

In 1973 bemerkte deze toen 72-jarige man bij het scheren en-

kele harde knobbels in de schildklier. Patiënt was niet hees

en had geen slikklachten. In beide kwabben van de matig ver-

grote schildklier waren enkele harde tumoren palpabel met

een diameter van ca. 2 cm. Er werden geen pathologische

lymphomen gevoeld. Antistoffen tegen schildklierveefsel kon-

den niet worden aangetoond.
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Op de 9SmTc schildklierscan was een zeer onregelmatig ge-

vormde rechter en linker schildklierkwab te zien met een

cold nodus in de onderpool van de rechter kwab zonder pa-

thologische gallium concentratie. Omdat er klinisch toch

een ernstige verdenking op maligniteit bestond, werd een

totale hemithyreoïdectomie rechts verricht. Bij vriescoupe

onderzoek bleek sprake te zijn van een carcinoom, waarop di-

rect aansluitend ook de linker schildklierkwab totaal werd

verwijderd. Echter, de aanvankelijke histologische diagnose

carcinoom kon niet worden gehandhaafd; de uiteindelijke

diagnose was fibroserende thyreoïditis, hetgeen in overeen-

stemming was met de negatieve gallium-6? scan.

Patiënt 13.

In 1945 onderging deze 55-jarige vrouw een subtotale

thyreoïdectomie. In 1970 werd opnieuw een vergrote schild-

klier gevonden. Ter plaatse van de palpabele nodus in de

schildklier, waarin zich geen "'Te of I concentreerde,
6 7

werd ook geen Ga concentratie gevonden. Inderdaad werden

na subtotale thyreoïdectomie geen tekenen van maligniteit

in het operatiepreparaat gevonden.

Patiënt.lt.

In 1969 bemerkte deze 58-jarige man een toenemende vergro-

ting van de schildklier. In een palpabele nodus in de rechte

kwab, waarin zich geen '"Te concentreerde, werd ook geen
6 7

Ga geconcentreerd. In het operatiepreparaat was geen ma-

ligniteit aantoonbaar.

Patiënt 15.

In 1971 bemerkte deze 55-jarige vrouw een vergrote schild-

klier. Er werden geen pathologische lymphklieren gevonden.

Er bleek een paralyse van de rechter n.recurrens te bestaan.

In de rechter schildklierkwab was een nodus palpabel, waar-
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in geen "^c of I concentreerde, maar ook geen Ga.

Inderdaad bleek na totale hemithyreordectonxie de rechter kwab

colloïdaal adenomateus weefsel te bevatten zonder enig teken

van maligniteit. Er was geen weefsel doorgegroeid in de

rechter n.recurrens, waarmede de paralyse onverklaard bleef.

Patiënt 16.

In 193* onderging deze 64-jarige vrouw een subtotale thy-

reoïdectomie. In de daaropvolgende jaren kreeg patiënte geen

medicatie van schildklierhormoon. Inmiddels had zich een

groot muitinodulair strutoa ontwikkeld. In 1970 ontstond een

inspiratoire stridor. Er werden geen pathologische lymph-

klieren gevonden. Bij het röntgenonderzoek werd een ver-

breed mediastinum superior en een aanzienlijker vernauwing

van de trachea gezien. De achildklier en het mediastinum

superior toonden een zeer onregelmatige opneming van I.

De Ga scan was negatief en de histologische diagnose na

subtotale thyreoïdectomie was collcïdaal adenosnateus struraa

zonder maligniteit.
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66
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62
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18
54

32

72

55
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6"

patholoog anatomische diagnose

folliculair adenocarcinoom

"schildklier"» carcinoom
folliculair adenocarcinoom
anaplastisch carcinoom

folliculair adenocarcinoom

folliculair adenocarcinoom

folliculair adenocarcinoora
fol lieu lair adenocarcinoosn
papillair adenocarcinoom

leiomyosarcoom

lymphocytaire thyreoiditis

fibroserende thyreoiditis

colloldaal adenomateus struma

colloidaal adenomateus struma

colloldaal adenomateus struma

colloldaal adenomateus struma

1

gallium opneming in

schildklierweefsel

•

4-

•

*

• X)

-

-

4

4

-

-

-

-

x) in schedelmetastasen.

Vergelijking van de resultaten van de gallium scanning en de histologische



lusruss ie.

L«* beoordeling van dc pallium opneming in de hals wordt

vooral ti] ionpe mensen bemoeilijk' door <Jr> . <• n<-*-r.trat if

van r»a in de «.ervicale w«»rv< 1 Vr, lom. I+* ̂  11 i urr < or:'entra-

tie in een }ong skelet blijkt groter dan in een oud skelet.

Van de 7 patiënten met een positieve gallium scan van de

schildklier hadden S patiënten een gchildtfliercarcinoom,

1 patiënt had een leiomyosarcoora "n 1 patiënt een lympho-

cytaire thyreoïditis. Bij 7 andere patiënten concentreerde

de gallium zich in schedelmetastasen van een schildklier-

careinoom.

De se;.ildklier scanning na toediening van "h'c paf bij

patiënt 2 geen opneming te zien in de linker kwab. Hoewel

patiënt een schildkliercarcinoom had, kon geen opneming

van Ga in deze kwab worden aangetoond. Bij operatie bleek

n.l. dat de linker kwab, waarin geen galliun» werd gecon-

centreerd, bestond uit sclerose, necrose en slechts enkele

cellen van een schildkliercarcinoom.

Histologisch onderzoek na thyreoïdectomie toonde aan, dat

patiënt 7 een folliculair schildkliercarcinoom had. Door

middel van scanning met radio-act.lef jodium werd een lever-

metastase vastgesteld. Verwacht werd dat in deze metasta-

se een intensievere stapeling van gallium zou plaatsvin-

den dan in het omringende normale leverweefsel (Wagner

e.m., 1971). De levermetastase toonde echter na toediening
67

van Ga een verminderde opneming. Omdat patiënt jaren eer-

der behandeld was met een therapeutische dosis radio-

actief jodium en schildklierhortnoon, werd deze verminderde galliun

opneming toegeschreven aan de aanwezigheid van fibrotisch

of necrotiseh weefsel.

Van de 7 patiënten met een negatieve gallium scan van de

schildklier hadden 2 patiënten een klein schildkliercarci-

noom. Het gereseceerde schildklierweefsel bevatte een
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k l e i n volume m a t i n e e i%t»ll«*n; It* meetbare tuievfc l h e i d Ga in

eer. tw.nor i s af h<u;ke 1 i ik van he t volume t umorwee f s e ï .

In onze serie patiënten blijkt Ga e«»n nuttip hulpmiddel te

zijn bij de preoperatieve diagnostiek van het schildkiiercar-

cinooro. Het resultaat van de gallium-67 scanning moet echter

samen met de andere klinische gegevens gewaardeerd worden.

?.oals uit onze resultaten blijkt» Kan er n.l. met een positie-

ve gallium-67 scan alléén geen onderscheid gemaakt worden tus-

sen schiIdkliercarcinoom, thyreolditis en leiomyosarcoom.

Er staan dan andere diagnostische mogelijkheden ter beschik-

king om tot een uiteindelijke juiste diagnose te komen.

Van belang is, dat er door ons geen Ga concentratie werd

gevonden in benigne colloïdaal adenomateuae struma's. Ook in

geval van klinisch ernstige verdenking op de aanwezigheid van

maligniteit in een struma, zoals de harde knobbels in de

schildklier van patiënt 12, dfi stembandverlanuninp van patiën-

te 15 en de inspiratoire stridor van patiënte 16, bleek de

negatieve Ga scan in overeenstemming met het histologische

beeld van benigniteit.

Een vals-negatieve Ga scan bij het preoperatieve onderzoek

naar een eventueel scnildkliercarcinoom kan betekenen, dat

er sprake is van een klein carcinoom. Gallium-&7 concentreert

bij voorkeur in delende cellen, waarvan er niet veel aanwezig

zijn in een gedifferentieerd schildkliercarcinoois met een

weinig maligne gedrag. Het is dan ook niet aan te bevelen een

onderzoek met Ga te doen bij vrouwen zonder klachten met

een nauwelijks vergrote schildklier en een cold nodus op de
131

I schildklierscan (groep I, hoofdstuk V).

Gallium-67 vervalt onder afgifte van Y-straling en kan dus

niet gebruikt worden als therapie. Inductie van schildklier-

carcinoom door toedieninp van 2 mCi Ga is onwaarschijnlijk,

want de door de schildklier geabsorbeerde dosis is 0,68 rad
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HOOFDSTUK IV.

Behandeling van het schil <)K 1 iercarcinoom.

De ter beschikking staande therapeutische moeilijkheden zijn

1. Chirurgisch.

a. Totale lobectomie (roet of zonder isthmus),

b. Totale lobectomie • subtotal© lobectomie contralate-

raal,

c. Totale thyreoxdectomie^

d. Subtotale thyreoïdectomie,

e. Gecombineerd met enkelzijdig of dubbelzijdig halstoi-

let.

2. Bestraling.

a. Therapeutische dosis I»

b. Externe bestraling.

3. Medicamenteus.

a. Schildklierhormoon.

b. Cytostatica, zoals methotrexate en adriamycine.

De betekenis van de chirurgische therapie bij de behandeling

van het schildkliercarcinoom. _w_____________________-____

Bij de chirurgische behandeling van het schildkliercarci-

noom is de totale thyreoïdectoraie van belang om de volgende

redenen:

1. Schildkliercarcinoom komt multifocaal voor.

Bij routine histologisch onderzoek blijkt in 30 % van de

gevallen in de contralaterale kwab ook carcinoom aanwe-

zig te zijn. Het histologisch onderzoek van een serie-

coupes toont maligne afwijkingen in de isthmus, de contra-

laterale schildkliarkwab en in pericapsulaire lymphklie-

ren in meer dan 80 % van de gevallen (Rose, 1963).

2. Totale thyreoïdectomie is een voorwaarde voor het slagen

van de behandeling van metastasen met radio-actief jo-

dium.
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Wanneer bijvoorbeeld op grond van e*»n ree^i eer-ĵ r v<*rri-.h'

patholoog anatomisch onderzoek van «»en fdlsiyr.iphH ier d*

diagnose srhi ldkl ier^ar^inoore vaŝ '-.Mri' , stifef' m*r, «rn^dr

de schildklier in toto te verwijderen, zonder klieven van

de isthmus, Bi 1 een patiënt bij wie men bii toeval tiid*»r,s

operatie een voor schildkliercarcinoom verdachte <*fwi>king

in een kwab vindt, wordt een heiaithyreoïdec*umie verricht

met medenemen van de isthmus. Wordt bij vriescoupe inder-

daad een carcinoom gevonden, dan vindt aan de ander*- zijde

op dezelfde wijze een hemithyreoïdectomie plaats. Bevindt

de verdachte nodus zich in de isthmus, dan wordt in eerste

instantie de isthmus met beiderzijds een zo ruira mogelijke

marge verw i j de rd.

Het wel of niet localiseren van de n.recurrens kan een punt

van discussie zijn. Door Munting (1969, 1971) en Van Slooten

(1972) echter wordt het nauwkeurig vaststellen van het ver-

loop van de n.recurrens als een dwingende eis gezien.

Het wel of niet uitvoeren van een lymphklierteilet, alsmede

de uitgebreidheid daarvan vormt nog steeds een punt van dis-

cussie.

Een halslyinphkliertoilet kan op verschillende wijzen uitge-

voerd worden.

Voor een totale blokresectie verwijderd sun en bloc vanaf

de ro.trapezius tot aan de mediaanlijn en van submandibulair

tot aan de clavicula de lymphk1ierketens, de iran.sterno-

cleidomastoideus, omohyoideus, sternohyoideus, sternothy-



reoideus, de v.jugularis interna, het distale deel van «te

glandula parotis, de glandula submandibularis en soms de n.

accessorius. Bij een radicale blokresectie spaart men de ,
1

glandula parotis en submandibularis, en de n.accessorius. J

Bij een regionaal lymphkliertoilet laat men de m. stern©- I

cleidomastoideus en de v.jugularis interna intact, wanneev 1
1er geen tekenen van locale in groei zijn. Meer dan bij de :•

blokresecties wordt aandacht besteed aan de lymphklierketena 1

die zich in de tracheo-oesophageale groeve en praetracheaal j

bevinden en naar het mediastinum gaan. Zonodig kan men via |

een mediane stemotomie tumor-positieve lyraphklieren in het

mediastinum tot op de aortaboog verwijderen (Van Slooten,

1972).

Chirurgische behandelingsresultaten.

Rose e.m. (1963) beschreven een s^rie van 116 patiën-

ten met schildkliercarcinoom (100 vrouwen en 16 mannen)* die

een totale lobectomie (met of zonder isthmus) van de aange-

dane zijde ondergingen, gecombineerd met resectie van duide-

lijk pathologische lymphklieren. Per operationem leek de in-

greep radicaal.

Uit de groep ondergingen aansluitend 3«t patiënten een pro-

phylactische resectie van de contralaterale kwab.
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Overzicht van de resultaten van Rose e.si. (1963).

totale unilaterale lo-
mctomie • resectie
van duidelijk patholo-
gische klieren in de
ïalB

bovenstaande ingreep
l i tgebre id met prophy-
Laotiache resect i e
van de contra la tera le
cwab

aantal
patiënten

8?

3U

maximale
observat ie -
duur

19 jaar

19 jaar

klinisch
recidief
in de
hals

7

klinisch
recidief
op af-
stand

3

beide

2



Uit de groep van 82 patiënten ondergingen 27 patiënten in

tweede tempo een totale thyreotdectomie wegens klinisch re-

cidief. Van deze 27 patiënten bit-ken er 20 een schiidklier-

carcinoom in de achtergebleven kwab te hebben.

De contralaterale kwabben van de 3H patiënten, die een pro-

phylactische resectie ondergingen, werden geheel in serie-

coupes histologisch onderzocht. In 21 van de 3w (d.i. 62 %)

bevond zich ook carcinoom (zie tabel op p.1»?).

Een totale unilaterale lobectomie (met of zonder isthmus) van

de aangedane zijde bleek dus niet voldoende als chirurgische

ingreep. Verdere therapie, zoals I of schildklierhornoon,

werd niet vermeld.

In het Henry Ford Hospital te Detroit is in de loop der jaren

de techniek van de operatieve ingreep aan de hals voor een

papillair-folliculair schildkliercarcineom aan verandering

onderhevig geweest, waarbij de ingreep steeds groten werd.

Block e.m. (1971) konden daardoor 3 groepen patiënten onder-

scheiden, die be: ndeld werden met een thyreoïdectoraie en

halsklierexstirpatie van verschillende uitgebreidheid.

Een overzicht van de resultaten is weergegeven in de tabel

op p. 4»».

Wilson en Bock (1971) beschreven hun ervaringen bij de behan-

deling van patiënten met een extra-capsulair schildkliercar-

cinoom. Tussen 1930 en 1967 zagen zij 272 patiënten met

schildkliercarcinoom, hetgeen dus neerkomt op 7 I 8 per iaar.

Bij 175 patiënten (118 vrouwen en 57 mannen) bleek er een

extrathyreoïdale uitbreiding te bestaan. Van deze groep had-

den 126 patiënten een papillair carcinoom. 26 eea folliculair

carcinoom, 3 een medullair carcinoom en 20 een anaplastisch

carcinoom. De gemiddelde observatieduur was 11,H jaar.
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uverzicnt van de resultaten van Block e.m. (19?1).

totale thyreoSdectomie

unilateraal halGklier-

toilet

(periode 1952 - 196 7)

df geen totale thyreoï-

dectomie

of geen totaal hals-

ki iertoilet

(periode 1952 - 1967)

lobectomie en verwijde-

ring van omliggende ver

grote lymphklieren

(periode 1920 - 1951)

aantal
patiënten

**2

19

32

observatie-
tfuur

10 jaar

10 jaar

10 jaar

klinisch
ïMscidief
in de
hals

3 (7 %)

9 (u7 %

17 (63 %

klinisch
recidief
in het
media-
stinum

2

klinisch
recidief
Dp afstand

2



Een primair operatieve ingreep vond plaats bij 101 patiën-

ten.

De resultaten, verkregen bii **.' patiënten, :iin samengevat

in de volgende tabel.

totale thyreoidectomie

radicaal halstoilet

lobectomie

radicaal halstoilet

totale thyreoidectomie

aantal
patiënten

42

2?

gemodificeerd unilateraal

halotoilet met behoud

van de sternocleidomas-

toïdeus 28

observatie-
duur

gem.11,4 jr.

gem.11,4 jr.

gem.11,U jr.

klinisch
recidief
in de hals

1? (30 %)

7 (3? %)

5 (18 %>

De resterende 9 patiënten ondergingen alleen een halstoi-

let, omdat reeds vroeger een thyreoidectomie werd verricht

voor een aandoening, welke toen locaal leek.

Uit de in de tabel samengevatte gegevens lijkt er bij een

radicaal halstoilet een groter aantal klinische recidieven

in de hals op te treden dan bij een gemodificeerd halstoi-

let met behoud van de m.stemocleidomastoïdeus. De ver-

schillen zijn statistisch echter niet significant.

Van de overige 7U patiënten werd

(a) bij 26 patiënten na het stellen van de diagnose door

middel van biopsie (9 patiënten), lobectomie (11 patiënten)
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f thyreoïdertomie (fi pfl^iënten) geen halsklier*oilet ver-

richt, doch deze patiënten werden behandeld me* * 'I ir

een i,'Jr>s<»rir.p v-v t^-*A! ??'• *it l!""n ri"i. Va:, deze ?6 patiënten

Meken U een an<»pl<J9t isrh r arc i noon te hebben mer le-thaie

«ifloop. Van de overige 2? patiënten hauaen 17 een papil-

laar carcinoom, u een folliculair carcinocm en 1 eer. rae-

dullair eareinootn. 15 patiënten (68 %) kregen een recidief

in 1e hals na I therapie.

Aangezien de schrijvers geen enkele mededeling doen over

de I opneming aan de hals v<56r het begin van de l j li

therapie, kan uit de2e gegevens geen conclusie worden ge-

trokken omtrent de waarde van de behandeling met radio-

actief jodium.

(b) Bij 24 patiënten werd na het stellen van de diagnose

door middel van biopsie (9 patiënten), lobectomie (13 pa-

tiënten) en totale thyreoïdecxomie (2 patiënten) als eer-

ste therapie uitwendige halsbestraling toegepast.

5 patiënten uit deze groep bleken een anaplastisch carci-

noom te hebben en bij 2 anderen had het carcinoom ver de

omgeving geïnfiltreerd.

Zij kregen 2500 tot 6000 R uitwendige halsbestraling,

waarna de behandeling werd voortgezet met schildklierpoe-

der en 1 3 1 I .

In deze greep patiënten trad 100 % recidief in de hals op.

(c) Bij 2U patiënten werd geen halskiiertoilet verricht.

Bij 7 patiënten van deze groep 2ag men na lobectomie of

biopsie van verdere behandeling af, nadat gebleken was dat

zij lijdende waren aan een anaplastisch carcinoom. Deze

patiënten overleden na 3 maanden tot 1 jaar.

Van de overige 17 patiënten uit deze groep ondergingen 10

een lobectomie en 7 een thyreoldectoasie. Ondanks het feit

dat zich in omliggende lymphklieren microscopisch aantoon-

bare wetastasen bevonden, werd afgezien van halskiiertoi-
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let of enig andere niet-chirurgische therapie. Van deze 17

patiënten hadden 13 een papillair carcinoom, 3 een folli-

culair carcinoom en 1 een medullair carcinoom. Bij 10 pa-

tiënten van deze groep (S9 %) ontwikkelde zich 10 maanden

tot 5 jaar later een klinisch recidief in de hals. rit werni

nu wel behandeld, n.i. met halski iertoilet en schildklier-

hormoon. *» patiënten kregen daarbij ook * 1 therapie en 3

patiënten uitwendige bestraling. Van de 17 patiënten over-

leden 2 patiënten (één met een papillair en êên met een me-

dullair carcinoom) resp. 3 en 7 jaar na het vaststellen

van de diagnose.

Vele chirurgen wachten met het verrichten van een halsklier-

toilet tot pathologische lymphomen palpabel zijn. Daar-

naast bestaat er grote variatie in de uitgebreidheid van

het halskliertoilet. Een halski iertoilet kan variëren van

het verwijderen van uitsluitend palpabele pathologische

lymphomen tot een totaal verwijderen van alle klieren, zo-

als wordt toegepast bij b.v. larynxcarcinoora.

Van 1951 tot 1971 werden door Attie e.m. (New York, 1971)

1980 schildklieroperaties verricht, waarbij 356 maligne

schildJcliertumoren voorkwamen. Kierbij waren 278 patiënten

met een papillair carcinoom of een gemengd papillair-

folliculair carcinocm. In deze groep van 278 patiënten kon

de volgende onderverdeling worden gemaakt:

Bij 66 patiënten werden palpabele pathologische lymphklie-

ren gevonden. Zij ondergingen een lymphkliertoilet met in-

achtneming van de volgende codificaties van het klassieke

radicale halskliertoilet. Bilateraal verwijderen van het

prae- en paratracheale weefsel tot aan de v.innominata. De

n.recurrens werd alleen bij ingroei van tumor enkelzijdig

opgeofferd. De n.accessorius en de m.sternocleidomastoïdeus

werden gespaard. De submaxillaire klieren werden gespaard

indien er bij palpatie geen maligne weefsel aantoonbaar was.
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r;« v.jugularis interna werd unilateraal opgeofferd.

De overige 212 patiënten hadden geen palpabele pathologische

lyrrphklieren. Van óeze 212 ondergingen 115 patiënten een

lymphkliertoilet volgens de methode zoals boven aangegeven.

Bij 79 van hen (68,7 %) vond men bij histologisch onderzoek

van het operatiepreparaat positieve klieren. De overige 97

patiënten ondergingen alleen een paratracheaal lymphklier-

toilet, doch geen halskiiertoiiet. Deze 9"' patiënten hadden

eer expansief groeiende tumor. Bij 22 vah hen weruen posi-

tieve klieren gevonden.

Deze gegevens tonen dat men bij histologisch onderzoek van

lymphklieren, die palpatoir niet afwijkend lijken,een hoog per-

centage positieve klieren vindt. Toch is het aantal overle-

denen binnen de observatieperiode van de totale groep van

212 patiënten, dus met inbegrip van 97 patiënten zonder

halskliertoilet, slechts 7.

Deze 7 patiënten hadden allen op het moment van operatie

reeds een invasief groeiend schildkliercarcinoom, dat niet

radicaal te opereren was.

De schrijvers concluderen tot een betere prognose van een

halskliertoilet bij extra-capsulaire uitbreiding zonder pal»

pabeie pathologische lymphomen. Dit blijkt echter niet uit

de geproduceerde gegevens.

De slechte chirurgische resultaten worden vooral gezien als

de tumor ten tijde van de operatie reeds in de omgeving is

doorgegroeid of als het schildkliercarcinoom van het onge-

differentieerde type blijkt te
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Postoperatieve complicaties.

De algemene postoperatieve complicaties, te weten wondinfec-

tie en thrombo-embolische processen, worden bij thyrooïdec-

tomie zelden of nooit pezien.

De speciêle postoperatieve complicaties zijn hypoparathyreoï-

die, n.recurrens verlamming, tracheamalacie en bloeding in de

eerste uren na de operatie. Een ernstige complicatie is

de hypoparathyreoïdie, welke zich uit in tetanie. Ongemerkt

kan het serumcalciumgehalte echter tot lage waarden dalen,

hetgeen zich in de jaren na de thyreoldectomie kan manifeste-

ren in een aantal onbegrepen klachten, zoals vage buikklach-

ten, malaise en cataract.

Het ontstaan van hypocalciaemie na thyreoïdectomie wordt al-

gemeen toegeschreven aan verwijdering van de parathyreoïdeae

of aan beschadiging van deze kliertjes door vermindering van

de bloedvoorziening tijdens of door oedeemvorming na de ope-

ratie. Indien de circulatie zich door vorming van collatera-

len herstelt en het oedeem verdwijnt, is de postoperatieve

hypocalciaemie van voorbijgaande aard.

Direct postoperatief kan de hypocalciaemie worden bestreden

met intraveneuze toedieningen van calciumgluconaat. Later kan

men overgaan op orale toediening van een dihydrotachysterol

preparaat.

De frequentie waarin hypoparathyreoïdie en stembandverlamming

na thyreoïdectomie voorkomen is afhankelijk van de operatie-

techniek (Jones, 1963), de uitbreiding van het schildklier-

carcinoom, voorafgaande operaties aan de schildklier en het

al of niet uitvoeren van een lymphkliertoilet.

De resultaten van Thompson en Harnes (1970) geven een indruk

van de frequenties, waarin de verschillende complicaties voor

komen.

Zij gaven een overzicht van de complicaties van de thyreoï-

dectomieën, die van 1957 tot en met 1969 bij 18<4 patiënten
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werden uitgevoerd wegene sehildkliereare inoom.

Totale thyrcoïdeetomie werd als een primaire operatie

beschouwd, wanneer er geen voorafgaande chirurgische in-

greep had plaatsgevonden anders dar. een oppervlakkige

biopsie. Tot deze groep werden 96 patiënten gerekend.

Tot de groep patiënten, die een secundaire thyreoïdectoroie

ondergingen, werden 88 patiënten gerekend. Deze patiën-

ten werden één of meerdere malen eerder aan de schildklier

geopereerd.

Tegelijk met de thyreoïdectomie werd bij 61 van de 184 pa-

tiënten een lymphkliertoilet uitgevoerd.

Van de gehele groep van 18*» patiënten hadden **1 patiënten

(22 %) postoperatief klinisch een hypoparathyreoïdie. Deze

bleek voor 10 patiënten ($,u %) van blijvende aard. Deze

blijvende hypoparathyreoïdie trad in de groep van de pri-

maire totale thyreoïdectomie slechts bij één patiënt op,

d.w.z. 1,6 %, in tegenstelling tot 7,«t % na secundaire

thyreoïdectoaie. De helft van alle patiënten met een blij-

vende hypoparathyreoldie had een of andere vona van lyraph-

kliertoilet ondergaan.

Beschadiging var» de n.recurrens werd niet als complicatie

van de chirurgische ingreep op zich beschouwd, indien

deze prae-operatief reeds bestond of indien de chirurg tot

excisie genoodzaakt was wegens de uitgebreidheid van het

carcinoom.

Geen enkele patiënt had blijvende dubbelzijdige n.recur-

rensverlamming. Blijvende enkel2ijdige recurrensverlam-

ming was postoperatief bij 22 van de 181» patiënten (11,9 %)

aanwezig. Van deze 22 patiënten waren er 13 bij wie de

stembandverlamming prae-operatief bestond tengevolge van

invasieve groei van de tumor of bij wie de n.recurrens

tijdens de operatie bewust moest worden opgeofferd. Bij

9 patiënten («*,8 %) moest de enkelzijdige recurrensver-
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lamming beschouwd worden als complicatie van de ingreep

op zich.

Bij 16 patiënten was tijdelijk een tracheostoraa nodig.

Bij 10 patiënten werd het tracheostoma electief aangelegd

en bij 6 patiënten was het een vroeg postoperatieve nood-

maatregel.

De betekenis van radio-actief jodium bij de behandeling

van het schildkliercarcinoora.

Het chirurgische gedeelte van de behandeling van het

schildkliercarcinoom is er o.a. op gericht het normale

schildklierweefsel weg te nemen om de competitieve I

opneming van dit weefsel te verwijderen, waardoor het

achtergebleven maligne weefsel en de metastasen eventueel

beter " opnemen.

Dit doel kon ook bereikt worden met een ablatiedosis 1 3 1 I .

Hieraan kleeft echter een aantal nadelen» De ablatie-

dosis wordt toegevoegd aan de totale hoeveelheid radio-

activiteit, die nodig is om eventuele metastasen te be-

handelen. Wanneer het lethale effect op de schildklier

van de eerste ablatiedosis onvoldoende is, moet een twee-

de dosis worden gegeven. Het duurt enige tijd voordat

een ablatiedosis radio-actief jodium uit het lichaam is

verdwenen en een speurdosis kan worden gegeven om het

resultaat te beoordelen. Tenslotte bestaat altijd de mo-

gelijkheid door een chirurgische ingreep in éên keer

radicaal te zijn.

-52-



Berekening van de geabsorbeerde dosis in de schildklier
na toediening van I.

Voor de berekening van de dosis tengevolge van de aanwe-
zigheid van een hoeveelheid r_dio~&ctiviteit in een or-
gaan wordt aangenomen, dat de radio-actieve stof gelijk-
matig in dit orgaan verdeeld is. Deze onderstelling
wordt gemaakt, omdat enerzijds de aanbevelingen van de
International Commission on Radiological Protection be-
trekking hebben op de gemiddelde dosis in een orgaan,
anderzijds omdat over de exacte verdeling veelal geen ge-
gevens bekend zijn. Bovendien zou het -zelfs als de ver-
deling wel bekend was- niet mogelijk zijn ermede rekening
te houden, daar onvoldoende bekend is over de fundamen-
tele mechanismen van de stralingsschade. De geabsorbeerde
dosis wordt uitgedrukt per gewichtseenheid weefsel.
Wanneer in een bepaald orgaan een zekere hoeveelheid
Q uCi van een nuclide aanwezig is, kan de momentane dose-
ringssnelheid berekend worden uit

0 , 2ti3x t «4fl3j
o m

De factor 2,13 wordt als volgt berekend:

1 wCi a 3,7 x 10** desintegraties/sec =

= 3,7 x 10 x 3600 desintegraties/uur =

* 3,7 x ïo" x 3600 x l MeV/uur =

= 133,2 x 106 x I MeV/uur,

waarin r de in het orgaan geabsorbeerde effectieve ener-
gie is.
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Dus: g
D B 133,? x 10 X I x C

H e V / u u r .

1 MeV = 1,602 x 10"6 erg, dus:

Do = 133,2 x 10
6 x i wx 1,60» x IQ"

6 x q e r g / g r a K. u u r.

1 rad = 100 erg/gram, dus:

n - 133,2 x £ x 1,602 x 10 x Q rad /uur »
o m

= 2' 1 3 \* x 1 rad/uur,

waarin m de massa van het schildklierweefsel in grammen

is.

Ket percentage van een toegediende dosis I is alleen een

maat voor het jodium concentrerend vermogen van tumorweef-

sel, indien het weefselvolume bekend is. De normale schild-

klier concentreert per gram weefsel 1 - 2 % van een speur-

dosis 1 3 1 I .

Dobijns en Maloof (1951) vonden als hoogste initiële waarde
131

voor de I opneming in een schildkliercarcinoom 0,6 %

per gram tumorweefsel.
131

Van 100 mCi I komt dus 0,6 % in 1 gram tumorweefsel,

d.w.z. 600 uCi.

131

I vervalt met een halveringstijd van 8,07 dagen via

6—y-emissie naar het stabiele 31Xe. Voor de berekening van

de geabsorbeerde dosis in de schildklier is het effectieve

energie-equivalent t gelijk aan 0,23 MeV per desintegratie,

welke waarde voornamelijk afkomstig is van de energie die

door de B-straling is afgegeven. Voor de g-straling wordt

aangenomen, dat de deeltjes -wegens hun geringe dracht in

vergelijking met de afmetingen van de schildklier- al hun

energie afgeven in de schildklier, waarin de desintegratie

plaatsvindt. Bij de overgangen naar het laagste energie-
131

niveau van het JiXe wordt electromagnetische straling (v
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straling) uitgezonden, waarvan de bijdrage tot de totale
losÏG op de schildklier voor het grootste gedeelte verwaar-
loosd kan worden, omdat de schildklier klein i s .

Wanneer 100 ioCi X langs orale weg aan een patiënt met
schild*lierearcinooin wordt toegediend, is de i n i t i ë l e dose-
rinp.ssnelheid D bij 0,6 % retentie per grais turaorweefsel

D " ? ' 1 3 * j[»?3 * 6 ° ° = 291 rad/uur/gram weefsel.

Er vindt een exponentiële verdwijning van 1 3*i uit het
schildklierweefsei plaats door excretie en door radio-actief
verval.

Het verval van een radio-actieve stof kan worden beschreven
door een exponentiile functie

Nt = NQ . e "^fys**, waarin

N s het aantal nog onveranderde atomen op tijdstip t,

NQ = het aantal beschouwde atomen op tijdstip t = 0,

**.., = verval cons tankte, d.w.z. de waarschijnlijkheidscon-

stante van desintegratie per tijdseenheid.

De halfwaardetijd T- van een radio-actieve stcf is de tijd
die verloopt on door radio-actief verval de helft van de
oorspronkelijke activiteit t* verkrijgen.
In de fysische halfwaardetijd T f wordt Nt = è NQ.

Uit bovengenoemde exponentiële functie volgt
N

V o o r H . s J S i s d u s * - . ^

131

Echter ook de verdwijning van I ui t de schildklier door
excretie gaat volgens een exponentiële functie.
De biologische halfwaardetijd Tb^o l i s de t i j d , die nodig
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is om de hoeveelheid schildklierhormoon in de schildklier

dcor excretie tot de helft te doen dalen.

Voor de excretie constante geldt

Na verloop van tijd vindt dus een exponentiële verdwijning

van 13*I uit het schildklierweefsel plaats, waarbij de ef-

fectieve vervalconstante x «, = Xfvs • *Kioi*

Dus: lP_i , l"L* • J!LL- ,
eff fys biol

waarin Te--. de effectieve halfwaardetijc! is.

Dus: T T

T - biol . *fys
e f f ' Tbiol • Tfys "

Voor een normale schildklier is T ^ . =138 dagen, dus

Teff = U I • I = 7»6 d*sen« Bi3 hog« doseringen 131I ie de
biologische half waardetijd en daardoor de effectieve half-

waardetijd door de celdestructie echter veel korter, n.l.

2S5 dag (Pochin, 1969).

Wanneer de aanwezigheid van een radio-actieve stof in een

orgaan bij het begin van een periode aanleiding geeft tot

een doseringssnelheid D rad/uur* dan zal -indien geen

nieuwe activiteit wordt opgenomen- op het tijdstip t de do*

seringssnelheid in dat orgaan gelijk zijn aan

D = D e - T ^ 2 - 1 rad/uur,
t o

De totaal afgegeven dosis vanaf t = 0 tot t = tt bedraagt

dan bij integratie van 0 naar t«

D jjpj ( l - e T e f f } rad,

waarin 5 de gecumuleerde dosis is.

Na verloop van een tijd t^, die veel langer is dan T -.,

wordt de totaal afgegeven dosis gelijk aan
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s. V ^
Dus D » — — g |̂ ^ s <-, 'S.OCO rad/gram weefsel.

131Wanneer 100 mCi I langs orale weg aan een patiënt met
schildkliercarcinoom wordt toegediend, is de totaal afge-
geven dosis bij 0,6 % retentie per gram weefsel 25.000 rad.

Het radio-actief jodium ( I) in therapeutische dosering
wordt veelal gebruikt ais aanvulling op de thyreoïdëctomie.
Hierbij wordt dus gebruik gemaakt van de B-straling van
het 1 3 1 I .

Varma e.m. (1970) vergeleken de resultaten van alleen chi-
rurgische therapie en van chirurgische therapie met aan-
sluitende behandeling met I.
Uit de periode van 1933 tot- 19U7, dus v6Sr het 1 3 lI als
therapie vcor schildkliercarcinoom geïntroduceerd werd,
werden 50 patiënten» geselecteerd roet een papillair of fol-
liculair adenocarcinoom, behandeld net minstens een subto-
tale thyreoldectomie.
In de periode van 19>*7 tot 1964 werden 26 3 patiënten met
een gedifferentieerd schildkliercarcinoom behandeld met
thyreoldectomie, gevolgd door toediening van Na I tot de
patiënt myxoedemateus was en er geen seintigrafische aan-
wijzingen voor enige X opneming meer bestonden. De meer-
derheid van de patiënten Kreeg 100 - 119 mCi voor postope-
ratieve restanten schildklierweefsel in het schildklierbed
en ISO - 139 mCi indien er metastasen aantoonbaar waren.
Daarna werden de patiënten verder behandeld met een volle-
dige suppletiedosis schildklierpoeder.
De observatieduur was voor beide groepen patiënten maximaal
20 jaar, met een gemiddelde van reep. 6,7 en 6,2 jaar. De
mortaliteit bij patiënten met een papillair adenocarcinoom

131

was 36,6 % in de groep zonder I en 9,0 % in de groep met
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*'*I. Bii de patiënten met een folliculair adenocarcinoom
131

was de mortaliteit in de groep zonder I xS.O % en In de

groep met 131I 19,0 %.

Er werd geen significant verschil in mortaliteit aangetoond

tussen beide groepen voor wat betreft patiënten van 39 jaar

en jonger. De patiënten van uO jaar en ouder hadden een

betere prognose, wanneer zij na de chirurgische behandeling

I therapiï ontvingen.

Bij dit onderzoek kan een aantal kanttekeningen worden ge-

plaatst. Kwantitatieve gegevens over postoperatieve I

opneming werden niet vermeld, waardoor de beoordeling van

de therapeutische betekenis van het I aan waarde inboet.

Wel noemden de schrijvers, dat van een groep van 200 pa-

tiënten in 196 3 na thyreoïdectomie 119 patiënten I in

de hals en 82 patiënten buiten het halsgebied concentreer-

den.

Er werd ten onrechte een scherp onderscheid gemaakt tussen

papillair en folliculair adenocarcinoom, terwijl er vele

overgangsvormen zijn. De meer folliculaire vormen komen in

de oudere leeftijdsgroepen voor, waar I van grotere

therapeutische waarde is.

Over de T.S.H, suppressieve therapie in de groep van patiën-

ten, die alleen met thyreoïdectomie werden behandeld, wa-

ren geen gegevens vermeld. De T.S.H, suppressieve therapie,

welke aan oudere patiënten werd gegeven, nam mogelijk een

aanvang op een later, en dus ongunstiger tijdstip in het

natuurlijke beloop van het schildkliercarcinoom dan bij

jongere patiënten.

De betekenis van de externe bestraling bij de behandeling

van het schildkliercarcinooin.

De tumoren, die het minst geneigd zijn * I te concentreren,

zijn het meest radiosensibel, met andere woorden: gediffe-
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rentieerde schildkliercarcinomen zijn stralenongevoelig en

ongedifferentieerde schildk 1 iercarcinomen zijn enigszins

slra1engevoelig.

De resultaten van behandeling met uitwendige bestraling als

eerste therapie na de chirurgische ingreep zijn slecht (zie

p. 47 voor de resultaten van Wilson e.ra.» 1971). Ook onze

ervaringen met uitwendige bestraling zijn niet bemoedi«j»nd.

De betekenis van schildklierhormoon bij de behandeling van

het schildkliercarcinoora.

Het ia bij experimenteel onderzoek niet mogelijk gebleken bij

ratten door verhoging van de T.S.H.concentratie alléén een

maligne struma te veroorzaken (hoofdstuk I). De verhoogde

T.S.H.concentratie speelt echter waarschijnlijk wel een rol

van betekenis in de genese van het schildkliercarcinoom

(Thomas, 1957; Crile, 1957). Andere factoren zullen het ont-

staan van het schildkliercdrcinoom mede bepalen, zoals expo-

sitie aan ioniserende straling in de jeugd. Crile (1956,

1957) wees op de aanwezigheid van microscopisch kleine ma-

ligne gebieden in de schildk lier, die door stimulatie van

T.S.H, zich tot een klinisch manifest schildkliercarcinoom

kunnen ontwikkelen. Crile veroordeelt daarom iedere ingreep,

die verhoging van de T.S.H.spiegel tot gevolg heeft, zoals

subtotale thyreoïdectomie of I therapie zonder suppletie

van schildklierhormoon.

Door de reciproke relatie tussen de concentratie van schild-

klierhoriBöön in het bloed en de T.S.H, concent ra tie is het

mogelijk door toediening van schildklierhormoon de T.S.H,

concentratie tot nul te doen dalen. Thomas noemde 120 - 240

"desiccated thyroid" als suppressiedosis voor de endogene

T.S.H.productie van de hypophyse voorkwab en meende daarmede

de groei van het schildkliercarcinoom te kunnen beïnvloeden.
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Het belang van T.S.H.suppressie in de therapeutische pro-

cedure werd in 1364 onderstreept door Crile aan de hand van

ziy: klinische resultaten. 7i}n patiënten met papillair

schi Idklierc^riinoorr* wer'i«:i na de operatie behandeld met

180 m>? "desiccated thyroid" teneinde de 7.".H.uit scheiding

te onderdrukken en het voorkomen van reeidief in de hals en

metastasering te verminderen. Sinds Crile deze medicatie

toepaste, bleek het aantal recidieven in de hals na operatie

over een periode van 5 jaar met SO % verminderd. De patiën-

ten, die ondanks T.S.H.suppressie wel een tumorrecidief

kregen, bleken bijna allen ouder dan SO jaar te zijn.

In 1966 beschreef Crile hoe hij 19 patiënten met een gemeta-

staseerd histologisch bewezen papillair schildkliercarcinoom

behandelde met schildklierhormoon.

De histologische diagnose was gesteld aan de hand van het

operatiepreparaat van een subtotale of totale thyreoïdeeto-

mie, al of niet met halskliertoilet. De metastasen in hals,
131longen en skelet namen geen of weinig I op toen Crile de

behandeling begon met 200 - 300 mg "desiccated thyroid" per

dag. Hij beoordeelde het effect van de therapie aan de groot-

te van palpabele afwijkingen aan de hals en de röntgenolo-

gisch aantoonbare longmetastasen.

Van de 19 patiënten toonden 12 patiënten een groeistilstand

of een regressie van de metastasen in een observatieperiode

van 5 - 1 6 jaar (gemiddeld 11 jaar). Bij 7 patiënten was de

tumorgroei progressief ondanks de toediening van schildklier-

hormoon. Deze patiënten overleden binnen 9 jaar na aanvang

van de therapie.

Uit deze studie komen de volgende punten naar voren:

Het bleek, dat tumoren die te ongedifferentieerd zijn om 1 3 1i

op te nemen, ook slecht reageren op schildklierhormoonthera-

pie .

Het effect op schildklierhormoontherapie is vaker gu.istig bij
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patiënten met papil la i r s< hi ldk 1 i ^ r ' a f : inoor j o r ^ r dan m,

i>iar, hetgeen ruirate cppnld.it voor d«' v^rf.n'krst" 1 i ir.p, <!at de

rumorfiroei zxch i t- zi^n ri<it uur i : U«? \,<e\<r>\, 'v'r <?«.-r. tfvp«-vcn rrio-

Ttnl onttreVt a.»n df T.;>. ii.af hank* 1 i iwhni.j.

De betekenis van cy tos ta t ica b i j de behandeling van het

•.schildkliercarcinoom.

je resu l ta ten van cy tos ta t ica ziiri zr-er rel«><jrsTe 1 i^nd. Oô

Ie resu l ta ten van Gott l ieb e.m. (1974) met adriamycine over-

'uigen n i e t . Zij gaven 30 patiënten ra«t een gemetasraseerd

schildkliercarcinooro een kuur met adriamycine. Van deze groep

van 30 patiënten werd bi j 11 patiënten een p a r t i ë l e remissie

gezien. De pa r t i ë l e remissie werd bepaald door meting van de

diameter van de metastasen in de h a l s , de longen en d«; bot-

ren zonder s tandaardiser ing van de methode. Tevens was vereis t

dat e r geen nieuwe raetastasen waren ontstaan t i jdens de adr ia -

mycinekuur. Dit z i jn onmogelijke c r i t e r i a b i j een observat ie-

duur van ?$ jaa r .

Tevens dient vermeld t e worden, dat adriamycine een zeer

toxisch middel i s . Bij 3 patiënten ontstond t i jdens de behan-

deling met adriamycine cardioroyopathie.

Conclusie.

Bij de beoordeling van de literatuurgegevens om tot een keuze
te komen van de juiste wijze van behandelen van een schild-
kliercarcinooro wordt men voor een aantal moeilijkheden ge-
plaatst.
De diagnose schildkliercarcinoom wordt vaak pas gesteld na
subtotale hemithyreoïdectomie. Het resultaat van de totale thy-
reoïdectomie, die dan in tweede tempo volgt, is wat betreft de
radicaliteit niet vergelijkbaar met een totale thyreoïdecto-
mie in eerste tempo. De gebruikelijke histologische criteria van be-
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nigniteit en maligniteit blijken soms peen maat te zijn voor

het biologische gedrag van het schildkl ierearcinor>m. Tens lot

te heeft men te doen met een grote variatie in het ziektebe-

loop en een soms lange overlevinpsduu!.

Radicale behandeling van het schildkl ieroar«"inoom door mid-

del van chirurgisch ingrijpen is helaas door de topografisch

verhoudingen in de hals vaak niet mogelijk. Dit geldt spe-

ciaal wanneer mechanische beswaren in de zin van heesheid,

dyspnoe, stridor wijzen op ingroei in omgevende structuren.

In verschillende chirurgische centra zijn gedurende lange

perioden schildkiiercarcinoom operaties uitgevoerd var. een

wisselende uitgebreidheid. De literatuurgegevens zijn niet

volkomen vergelijkbaar en vaak niet volledig.

Een eerste therapeutische stap is totale thyreotdectomie

met verwijdering van peroperatief door palpat ie of vriescou-

pe verdachte lymphklieren. Een minder uitgebreide ingreep

verhoogt het percentage recidieven (Rose, 196 3, Block,

1971), terwijl uitbreiding van de ingreep met een klassiek

radicaal lateraal halsklier^oilet de prognose niet verbe-

tert (Taylor, 1965; Wilson, 1971; Attie, 1971).

Blijkt er na de operatie nog een voldoende opneming van !

in achtergebleven weefsel mogelijk te zijn, dan volgt toe-

diening van 100 mCi 1, waarbij een stralingsdosering van

25.000 rad verkregen kan worden. Alle patiënten krijgen

een levenslange medicatie van schildklierhormoon, b.v.

in de vorm van 100 - 150 mg thyranon(R) per dag. Behande-

ling met cytostatica wordt c'oor ons niet toegepast.
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HOoTT/'TUK V.

P o s p r e k i n g v a n g e g e v e n s v r V r e p p r b i i i e d i a p . r . r r i t i « ? r <*r; d e

:»>r • . » ! • > • I i n p v i n p . i ' . i é " r ?«* r - . .tif.-t r,.' h i M K i<- r< i r ' ' i n o o n .

f i £en .pat ienten .

"•jss«n 1970 er. 197b werden op de afdeling Inwendige Genees-

kuii'ie en de afdeling Chirurgie van het Wilhelmina Gasthuis,

Aovlcmiech Ziekenhuis bij ie Universiteit van Antsterdam,

'.'ï <-wthyreoïde patiënten met schi Idklierearcinoom behandeld

r-rr thyreoïdertomie, soms gecombineerd met een therapeutische

hoeveelheid *" I en schiidklierhorFsoon. Hoewei het beloop

van het schildkliercarcinoom zeer wisselend is, bleek het bij

teschouwing van de siektegeschiedenissen toch mogelijk te

r.ijn in diagnostisch opsicht een indeling aan te brengen,

waaraan therapeutische consequenties verbonden konden worden.

Iroep I.

Patiënten zonder klachten van hun struaa.

Deze tfroep patiënten wordt gevormd door vrouwen tussen de 25

en us jaar, die een matif» vergrote schildklier hebben, waar-

in een of meer vast-elastische noduli. De patiënten bemerken

soms een zekere wisseling in de omvang van het struma zonder

dat het struma in grootte toeneemt of mechanische bezwaren

ontstaan.

De reden van consultatie is een van de volgende:

x. Verwanten of bekenden zijn ook aan een struiaa geopereerd.

2. Subjectieve sliicbezwaren, zoals globusgevoel, het eten

niet zonder drinken wej? kunnen krijgen, e n pil lijkt te

blijven steken.

3. Kosmetische bezwaren.

t. Tijdens een consultatie voor een andere klacht vestigt de

onderzoeker de aandacht op een nodeus vergrote schildklier.
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Van onze 19 patiënten kunnen vier tot deze groep worden ge-

rekend.

Patiënte 1 B-B werd geboren in 19U1. Sinds de vroege jeugd

had zij een zwelling rechts in de hals zonder hiervan Klach-

ten te hebben. Zij was nooit op de hals bestraald. Op 23-

jarige leeftijd werd bij poliklinisch onderzoek een manda-

rijn-grote zwelling in de rechter schildklierkwab gevonden.

Pathologische lyraphomen waren niet palpabel. In de onder-

pool van de rechter schildklierkwab bleek de I opneming

lacunaiT te zijn, evenals lateraal in de linker kwab. Om

kosmetische redenen werd in Hei 1965 een subtotale strumec-

tomie rechts verricht. In het operatie-preparaat bleek zich

papillair carcinoom te bevinden. Na totale thyreoïdectomie

in tweede tempo bleek zich ook in de linker schildklierkwab

papillair carcinoom te bevinden. Postoperatief werd patiënte

niet behandeld met radio-actief jodium, maar wel met schild-

klierhcrmoon.

Momenteel verkeert patiënte in uitstekende conditie zonder

enig teken van locale groei van schildklierweefsel of meta-

stasering op afstand.

Patiënte 2 P.G. werd geboren in 1908. Zij herinnerde zich

vanaf haar 30e jaar een zwelling rechts aan de hals. Pa-

tiënte werd nooit op de hals bestraald. In November 196 5

-zij was toen 57 jaar- bezocht zij de polikliniek wegens

klachten van vermoeidheid, een drukkend gevoel in het hoofd

en branderige ogen. Bij onderzoek werd een vergrote rechter

schildklierkwab gevonden met daarin een kastanje-grote

tumor. Bij slikken werd een retrosternaal gedeelte palpabel.

Pathologische lymphomen waren niet te voelen. Bij röntgen-

onderzoek werd een zeer geringe verplaatsing van de trachea
131

naar links gevonden. I schildklierscanning toonde een

vergrote rechter kwab met enige intrathoracale uitbreiding.

In de rechter onderpool en mogelijk ook links lateraal was
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'ie I opneming lacunair. In November 1965 werd een subto-

tal© heraistrumectomie rechtB verricht. In het operatie-pre-

paraat bevond zich folliculair schildkliercarrinocm. Na to-

"ale re-resectie in December 196 5 werd geen carcinoon» rseer

gevonden. Zn ê€n van de coupes zat wel een bilschildkliertje.

Postoperatief werd geen therapeutische dosis I gegeven,

maar wel schildklierhormoon.

Patiënte verkeert in goede conditie, afgezien van hypopara-

thyreotdie, waarvoor levenslange medicamenteuze behandeling

noodzakelijk i s .

Patiënte 3 N-R werd geboren in 193%. Vanaf Februari 1967

werd patiënte op de chirurgische afdeling behandeld wegens

nephrolithiasie en recidiverende pyelonephritis, waarvoor

een nephrectomie rechts werd verricht. In April IŜ O -2i}

was toen 3& jaar- werd de aandacht gevestigd op een so l i -

taire gladwandige tumor in de bovenpool van de linker schild-

klierkwab. Er had nooit rSntgenbestraling van het hoofd-

halsgebied plaatsgevonden. Pathologische lymphomen werden

niet gevoeld. Er waren geen tekenen van mechanische stoor-

nissen. Op het schildklierscintigram werd een onregelmatige

opneming van I gezien in een vooral rechtszijdig vergrote

schildklier. Om kosmetische redenen werd in Juni 1970 een

bilaterale subtotale strumectoraie verricht. In het operatie-

preparaat vond men papillair schildkliercarcinooni, waarvoor

in Juli 1970 een totale bilaterale re-resectie volgde. De

schildklierrest bevatte ook papillair carcinoora. Postopera-

tief werd 31 % van een speurdosis *I aan de hals gecon-

centreerd. Overigens werden geen I concentraties elders

in het lichaam waargenomen. Patllnte kreeg 100 mCi I en

schildklierhormoon.

Momenteel maakt zij het goed. Er zijn geen tekenen van me-

tastasering van het papillair carcinoom. Wel bestaat er een

hypoparathyreoïdie» waarvoor levenslange medicatie nodig i s .
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Patiënte u WdeJ werd geboren in 1901. In 19S3 werd de toen

52-jarige patiënte tijdens een opname elders wegens chole-

lithiasis attent gemaakt op een gering struma. Patiënte had

hiervan ^een klachten. Zi] was nooit op de hals bestraald.

In 1963 klaagde zij nu en dan over een vaag gevoel in de

keel. Röntgenologisch kon een passagebalems^ ring niet wor-

den aangetoond. In September 1970 werd elders een subtotaie

strumectomie verricht. Het operatie-preparaat bevatte een

niet radicaal verwijderd folliculo-papillair schildklier-
131

carcinoom. Bij I schildklierscanning werden beiderzijds

aan de hals twee grote schildklierresten aangetoond. In

April 1971 werd totale thyreoïdectomie verricht. De patho-

loog anatoom vond hoofdzakelijk iBaerofolliculair schild-

klierweefsel zonder tumor. Revisie van het operatie-prepa-

raat van de subtotaie strumectomie bevestigde de toen ge-

stelde diagnose. Patié"hte kreeg postoperatief geen thera-

peutische dosis I, maar wel schildklierhormoon. Van loca-

le groei of raetatasering van het papillair schildkliercar-

cinoom is nadien nooit iets gebleken. Wel werd patiënte in

de loop van de volgende jaren twee maal opgenomen wepens

ernstige hypocalciaemie.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de complicaties

van de thyreoïdectomie bij deze •+ patiënten en het operatie-

resultaat gemeten aan het percentage opneming aan de hals

van een speurdosis I, die postoperatief werd toegediend.
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Tabel 1 - Hoofdstuk V.

1.

2.

3.

4.

patiënt

B-B

P.G.

N-R

Wde J

geslacht

V

V

V

V

geb.jaar

1941

1908

193S

1901

pathologische anatomie

papillair

folliculair

papillair

folliculo-papillair

subtotale thyreoïdectomie

eenzijdig

Hei 1965

Nov.1965

-

-

dubbelzijdig

-

-

Juni 1970

Sept.1970

1.

2.

3.

4.

patiënt

B-B

P.G.

M-R

WdeJ

totale
thyreoïd.

Oct. 196 5

Dec. 196 5

Juli 1970

Apr. 1971

complicaties

geen

hypoparathyreoïdie

hypoparathyreoïdie

hypoparathyreoïdie;
recurrensparalyse linkf

I opneming aan de hals <*8 uur
na tracerdosis

Febr. 137?

Jan. 1971

Sept. 1970

Juri 1972

0,3 %

1,6 %

31,0 %

6,0 %

Resultaten van de chirurgische behandeling bij patiënten met een struma zcr.der

klachten en geringe kans op maligne ontaarding.



Discussie.

Bij vrouwen tussen 25 en us jaar met een in grootte wisse-

lende nodeuze schildklier zonder klachten werden matig ver-

hoogde T.S.H, spiegels gevonden (Lemarch&nd-Bérand, 1969;

Kochupillai, 1973). Om te voorkomen, dat het struma in de

loop der jaren in omvang toeneemt en er mechanische beawa-

ren gaan ontstaan, worden deze patiënten behandeld roet

schildklierhormoon, b.v. 75 - 100 mg thyranon (Organon) per

dag.

Astwood e.m. (1960) beschreven ?30 patiënten met «en struma

bij wie tussen 19«*5 en 19S8 een behandeling begonnen we rel «et

180 mg schildklierhormoon. In 2/3 van de gevallen werd het

struma kleiner of verdween het. In geen van de gevallen werd

verdere toename in grootte gezien. Deze waarneming maakt aan-

nemelijk, dat zich in het struma bij begin van de behande-

ling met schildklierhormoon geen carcinoom bevond en dat zich

althans in deze groep patiënten gedurende deze observatie-

periode ook geen carcinoom ontwikkelde.

Gezien de statistisch geringe kans dat de matig vergrote

nodeuze schildklier van deze vrouwen maligne van aard is, kan

de indicatie voor chirurgische therapie in twijfel worden

getrokken (Hoofdstuk I). Alleen mechanische en kosmetische

bezwaren kunnen een operatie-indicatie vormen. Veith (196<O

adviseert multinodulaire struma's en uninodulair vergrote

schildklieren van vrouwen boven de »»0 jaar niet te opereren,

tenzij een schildkliernodus tijdens schildklierhormoonthera-

pie duidelijk in grootte toeneemt. Toch zijn velen geneigd

-zeker bij vrouwen jonger dan «*0 jaar- tot subtotals hemi-

strumectomie over te gaan. Een struma bevat cysten, waarin

bloedingen acute mechanische bezwaren kunnen doen ontstaan.

Een enkele maal wordt dan een gedifferentieerd schildklier-

carcinoom histologisch vastgesteld. De chirurgische therapie

in tweede tempo kan dan beter beperkt worden tot totale con-

tralaterale hemistrumectomie. Een re-resectie aan de reeds
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eerder geopereerde zijde is nutteloos en gevaarlijk. Alle

klievingsvlakken zijn verdwenen en daar waar de schildklier-

kapsel aan de trachea is gehecht, is n.»uwelijxs meer te zeg-

gen wa-ar de trachea eindigt en je schild* lier t"Rint. Alleen

de contralaterale kwab heeft nog een normaal klievingsvlaX.

De patiënten 3 (H-B) en t (WdeJ) ondergingen eerst een dub*

belzijdige subtotale thyreoldectomie. Na de totale thyreoïdec-

tomie in tweede tempo bleek de I opneming aan de hals

resp. 31,0 en 6,0 % van de speurdosis te zijn (ter vergelij-

king; een normale schildklier van 20 - ?5 gram concentreert

30 - 10 % van een speurdosis radio-actief jodiuro ).

Hoewel het operatieresultaat slecht is, verkeren beide pa-

tiëntes momenteel in uitstekende conditie zonder enig teken

van locale groei van maligne schildklierweefsel of isetasta-

sering op afstand. Bij beide patiënten heeft de thyreoïdec-

tomie overigens wel een hypoparathyreoldie en een recurrens-

paralyse tot gevolg gehad.

Het probleem hoe verder te handelen indien onverwacht een

gedifferentieerd sehildkliercarcinoom gevonden wordt bij his-

tologisch onderzoek van het operatiepreparaat van een subto-

taie thyreoïdectomie wordt vereenvoudigd door de indicatie

voor een totale unilaterale thyreoïdectomie ruimer te stel-

len en de patiënten, behorende tot groep II (zie hierna)

minstens een dergelijke ingreep te laten ondergaan.
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Groep II.

Patiënten met een vergrote kans op aanwezigheid van schild-

kliercarcinoom. .

Cnder de zeer vele patiënten met een asymptomatiache unila-

terale vergroting van de 3childklier, waarvan men denkt dat

dê se nog niet lang heeft bestaan, is het van groot belang eon

groep te onderscheiden met een vergrote kans op de aanwezig-

heid van een schildklierearcinoom in een cold nodus. Deze

vergrote kans bestaat bij patiënten, die in de jeugd een

röntgenbestraling op het hoofd-halsgebied hebben ondergaan

(Hoofdstuk I). Het benigne niet-toxische struma komt het

meest voor bij oudere vrouwen. De vrouw-man verhouding, waar

in het niet-toxische struma voorkomt is ongeveer 8 op 1

(Williams, 19 7u). De vrouw-man verhouding van patiënten met

s^hildklierc-ïrcinooa is 3 op 1 (Centrale Kanker Fegistrat ie)

Hoe jonger dus de patiënten, en in het bijzonder wanneer het

mannen zijn, des te meer kans bestaat er op aanwezigheid var

schiidkliercarcinoom. Strekt zich het toenemen van de omvang

van het struma over vele jaren uit, dan is het het meest

waarschijnlijk, dat men te doen heeft met een dysfunctione-

rend nodulair struma, dat groeit onder invloed van T.S.H.

Neemt een struma in enkele dagen in omvang toe, dan is er

eerder sprake van een bloeding in een cyste. Tn enkele maan-

den ontstaan of groter worden van een struma of optreden var

mechanische bezwaren, zoals heesheid er. stridor, is een teki

van maligne groei. Het na operatie meerdere malen recidiver<

van een histologisch benigne struma vormt een verhoogde kans

op uiteindelijke maligne groei.

Is bij een patiënt een medullair schiidkliercarcinoorn ge-

diagnostiseerd, dan is een familie-onderzoek vereist.

Van onze 19 patiënten kunnen 12 tot deze groep worden gere-

kend.
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Pat lint b H.ö. werd geboren in 19S2. Deze jonge nuan kan zich

herinneren, dat hij vanaf zijn ibe jaar een strurea had zon-

der klachten. Patiënt werd opgönotuer. op de c. irurgische af-

deling in 1969 wc ge nu e<T, tweede er. derde graa<is fopforver-

br-mdinp, a.m het ftezich', opgelopen bij het raaken van een

rookbom. In het kader var. de plastische correcties van de

littekens aan 60 hals vroeg patiënt of hij gelijktijdig aan

zijn struma geopereerd kon worden.

Er bestond een diffuus vergroot strusta van een week-elasti-

sche consistentie, waarbij met I scanning alleen in beide

bovenpolen enig functionerend schildklierweefsel kon worden

aangetoond. Er warden geen pathologische lymphomen gevonden.

Niet om mechanische, maar alleen on Cosmetische redenen werd

in Maart 1970 een dubbelzijdige subtotal e stru&ectosiie ver-

richt. In het operatiepreparaat bevond zich bilateraal een

papillair schildkliercarcinoom, waarop in Juni 1970 een to-

tale re-resectie plaatsvond. Postoperatief kreeg patiënt

50 mCi I en schildklierhoriaoon. Tot op heden werd geen

locale groei of metastasering van het schildkliercarcinoom

gevonden.

Patiënte 6 P-N werd geboren in 1909. Omstreeks 19 31 onder-

ging de toen 22-jarige vrouw een röntgenbestraling van de

schildklier wegens? een struina. In 1970 werd zij opgenomen

wegens cholelithiasis. Bij onderzoek bleek in de rechter on-

derpool van de schildklier een kers-grote gladde tumor pal-

pabel. Pathologische lyraphomen werden niet gevonden.

Bij schildklierscintigrafie na toediening van ^ c werd

zowel in de onderpool rechts als in de bovenpool links een

cold nodus gevonden. Na dubbelzijdige subtotale thyreoïdec-

tomie vond de patholoog anatoom rechts onder een folliculair

carcinoom. In het schildklierweefsel, dat na totale bilate-

rale thyreoïdectomie in tweede tempo werd verwijderd, kon bij

histologisch onderzoek geen carcinoom teruggevonden worden.

Wel werd zowel links als rechts parathyreoïd weefsel aange-
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troffen. Patiënte kreeg postoperatief 100 mCi I en schild-

klierhorwoon» Patiënte maakt het momenteel goed. Locale groei

of metastasering van het folliculair carcinoom werd tot op

heden niet gevonden.

Patiënt 7 P.". werd geboren in 192S. Sinds 1968 bemerkte deze

man een toenemende vergroting van de achildklier. In Septem-

ber 1971 maakte patiënt een purulent© meningitis door. In de

linker schildklierkwab was toen een ca, iö cm grote tumor pal-

pabel met een vaste consistentie. Deze tumor toonde geen «*a-

dio-activiteit na ^Tc toediening, maar bleek wel Ga te

concentreren.

In December 1971 werd een subtotale strumectomie links ver-

richt, waarbij een pingpongbal-grote tumor rechts in de isth-

mus werd verwijderd. Na bekend worden van de diagnose Hort Ie

cell-careinoora (door de patholoog anatoom werd ingroei in een

bloedvat gevonden) vond een totale strumectomie in tweede tem-

po plaats. Alle klievingsvlakken waren verdwenen en daar waar

thyreofd kapsel was gesloten en aan de trachea gehecht, was

nauwelijks meer te zeggen waar de trachea eindigde en de

schildklier begon. Alleen de rechter bovenkwab had nog een nor-

maal klievingsvlak. Postoperatief was nauwelijks enige concsn-
131tratie van een speurdosis I aan de hals te meten. Patiënt

1 *) 1

kreeg daarom geen therapie met I, maar wel schildklierhor-

moon.

Hoewel patiënt tot nu toe in goede algemene conditie verkeert

en er geen metastasering op afstand van het schildklierearci-

noom werd waargenomen, hebben zich in de loop van 197^ drie

tumortjes van ca. 2 cm in het litteken van de halskraagsnede

ontwikkeld.

Patiënt 8 J.B. werd geboren in 19M7. In 197C bemerkte deae

toen 23-jarige man een zwelling in de schildklier. Op grond

van de aanwezigheid van antistoffen tegen schildklier (colloid

en cytoplasms) en een positieve Boyden test (titer 1/10.000)
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werd elders de diagnose thyr«;oïdit is #eo»eld. Patiënt was

euthyreoïd. Doordat patiSnt verhuisd was, bezocht hii in

19**? nu onze polikliniek met een struT.* waarvan d* r^rhtcr

kwab grot*»r was dan de linker, me* per. prui r-p,rcr'*> tumor ir.

de isthmus. Pathologisch* lymphomen werden niet gevonden. Er

waren geen tekenen var. mechanische obstructie. Antistoffen

tegen sehildklierveefsel worden nu nie»- aangetoond er, de

Boyden test was negatief.

Blij sehildklieracanning bleek de opnerring van ""!> in de lin-

ker schildklierkwab normaal te zijn. De opneming in de rech-

ter kwab was verminderd en onregelmatig begrensd. In de rech-

ter onderpool was geen opneming. Bij operatie in Mei 1972

bleek de palpabele zwelling zich te beperken tot de isthisus.

Dis zwelling werd ir, toto verwijderd met meder.^men van een

klein gedeelte van de licht vergrote rechter schildklierkwab.

In het operatiepreparaat bevond zich folliculair carcinoom.

Zekere vaatingroei werd niet aangetocnd, doch er bevond zich

wel ttnaorweefeel in het resectievlak. Bij resectie in Juni

1972 bleek de linker schildklier kwab en de rest van de rech-

ter een verbakken plaat. In het resectiepreparaat werd ech-

ter geen tumorweefsel aangetroffen, doch wel werd zowel links

als rechts parathyreoïd weefsel gevonden.

Postoperatief concentreerde zich ?8 % van een speu.rdosis *I

aan de hals. Concentratie van I elders in het lichaam

werd niet gevonden. Ook rSntgenologisch was geen metastase-

ring aantoonbaar. Patiënt werd behandeld met schildklierhor-

ffioon.

Momenteel ie de toestand van patiënt onveranderd goed.

In de volgende «iefctegeschiedenissen is het bestaan van nse-

chanische bezwaren bij een zeer groot struma een compliceren-

de factor. Dit behoeft op zichzelf echter geen teken van ma-

ligniteit te zijn.

Bij het prae-operatief onderzoek van deze patie*hten bewijst

het 6a vaak zijn bruikbaarheid.
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Patiënt 9 T.S. werd geboren in 1909. In 1968 bemerkte de toen

59-jarige man een toenemende verdikking van zijn schildklier.

In 1970 kreeg hij ademhalingsmoeilijkheden. Een gedeelte van

de nu aanzienlijk vergrote multinodulaire schiiüklier bevond

zich intrathoracaal. Er werden geen pathologische lymphkiie-

ren in de hals gevonden.

Bij röntgenonderzoek werd een polycyclische verbreding gevon-

den van het mediastinum superius anticurn rechts. Bij I en
6 7

Ga schildklierscanning werd in de rechter schildk lierkwab
131

en retrosteraaal geen I concentratie aangetoond, maar wel
67

een concentratie van Ga. In September 1970 werd een totale

hendstrumectomie rechts verricht. Bij de operatie bleek een

folliculair schildkliercarcinoom doorgegroeid in de trachea

en in de vaatschede, terwijl ook in het rechter mediastinum

tumoren van dezelfde consistentie palpabel waren. Het doel

van de operatie kon geen ander zijn dan het opheffen van de

tracheacompressie. Postoperatief was wegens trachearaalacie

een tracheotomie noodzakelijk. Patiënt werd verder behandeld

met 100 mCi I en 75 ug T 3 per dag. Het verdere klinische

beloop werd gecompliceerd door haemoptoe en epileptiforme

insulten, waarschijnlijk tengevolge van hersenmetastasen. In

Maart 1971 is patiënt overleden. Obductie werd niet toege-

staan.

Patiënt 10 JvH werd geboren in 1911. In 1970 ontdekt|§fdeze

toen 59-jarige man een dikte aan de rechter kant valide hals,

welke ir. de loop van 1971 groter werd. In Maart 1973 werd

patiënt hees en had hij het gevoel alsof er een prop in de

keel vastzat. In de rechter schildklierkwab bevond zich een
131

nodus met een vaste consistentie, «elke geen ***i opnam, maar

wel Ga. De rechter stemband stond stil. Eind Maart 1973

werd een totale thyreoïdectomie verricht. In de rechter schild-

klierkwab bevond zich een 6 x 5 cm groot anaplastisch carcinoom.

In de linker kwab bevonden zich 3 haarden van l x l cm. Hier-

in waren ook enkele veldjes aanwezig, waarin kleine follicu-



laire structuren, waarvan <1e rellen en kernen polyraorf wa-

ren met enkele mitosen. Plaatselijk leek alle tumor te zijn

verwijderd. Er werden Reen <-Mrcinomateu?.e lymphk 1 ieren in de

hals gezien. f.ind April 1971 weraen recht*: ir. de hals meta-

stasen palpabel t-r. ir; Mei !17^ art stond t-en sui/totaie dwars-

laesie ter hoogte van Th 10. Een week r.a lamir.ectomie Th 9

t/m L 1, waarbij dorsaal epiduraal groeiend tumorweefsel

werd verwijderd, overleed patiënt aan een hartstilstand.

Patiënt 11 C.K. werd geboren in 1913. Deze 60-jarige patiënt

werd in 1973 opgenomen wegens een maagcarcinoora. Tevens

bleek hij rechts laag in de hals een knobbel te hebben, waar-

op hij in het begin van 1971 voor het eerst was geattendeerd

en welke in een half jaar tijd niet in groette was toegeno-

men. Bij onderzoek bleek het een tumor van de rechter schiid-

klierkwab te zijn met vaste consistentie, waarin geen "*?€

werd geconcentreerd, maar wel duidelijk Ca. Pathologische

lymphotnen of metastasen werden niet aangetoond. Uitgaande

van de gedachte, dat het maagcarcinooro in de schildklier ge-

metastaseerd kon zijn, werd een proefbiopsie uit de schild-

kliernodus genomen. Na bestudering van een spoedcoupe kon de

patholoog anatoom een metastase van een raaagearcinoom niet

uitsluiten, waarna direct aansluitend een palliatieve resec-

tie van het maagcarcinoom volgde. Veertien dagen later kon

de patholoog anatoom pas berichten, dat zich in de schild-

klier een folliculair carcinoom bevond. Er volgde nu een

hemithyreoïLdectoffiie rechts, die niet radicaal bleek te zijn.

Patiënt werd daarom nogusaals geopereerd, nu voor een totale

hemithyreoSdectomie links. Daarna bleek zich 28 % van een

speurdosis 1 3 1I aan de hals te concentreren. Toediening van

100 mCi I volgde èn behandeling met schildklierhonaoon.

Eind 1974 was de lever niet vergroot, maar wel hard en knob-

belig geworden. De algemene conditie was begin 1975 matig.
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De ziektegeschiedenis van deze patiënt demonstreert, dat d©

mogelijkheid van metestasering van een maagcarcinoom in de

schildklier is overgewaardeerd en dat de hulp die de patho-

loog anatoom ons door middel van een spoedcoupe uit een

schildkliernodus Kan bieden, beperkt is.

Afgezien van het feit, dat men bij een cold nodus in de

schildklier van een man bedacht moet zijn op maligne ont&ar-

ding, demonstreren de voorgaande drie ziektegeschiedenissen

dat het recent ontstaan van een knobbel in de schildklier op

latere leeftijd, waarin zich geen I of ""Te blijkt te

concentreren, suspect is. De volgende twee patiënten zijn

hiervan ook een voorbeeld.

Patiënte 12 Bo werd geboren in 1908. Deze vrouw had nooit een

struma tot zij omstreeks 1968, d.w.z. toen zij 60 jaar was,

bemerkte dat de hals dikker werd. In 1971 ontstond een stri-

dor. Patiënte bleek toen een groot multinoduiair struma te

hebben met intrathoracale uitbreiding, waardoor de trachea
131vrijwel volledig werd afgesloten. I scanning toonde een

onregelmatige opneming in de schildklier en geen opneming in

het intrathoracale deel. Na een dubbelzijdige subtotale stru-

mectomie bleek zich in het operatiepreparaat folliculair car-

cinooaj te bevinden. Omdat zich postoperatief ernstige adem-

halingsmoeilijkheden voordeden tengevolge van een trachea-

spasme, werd van re-operatie afgezien. De postoperatleve op-

neming van een speurdosis I was toen 12 %. Patiënte werd
131niet behandeld met I in therapeutische dosering, maar wel

met schildklierhormoon.

Momenteel is zij in uitstekende conditie zonder locale groei

van schildkliercarcinoom of metastasering.

Patiënte 13 B-B werd geboren in 1905. Deze vrouw had nooit

een struma tot zij in 1969, op 6U-jarige leeftijd dus, voor

de eerste keer een knobbel links in de hals bemerkte, die bij

scintigraf.isch onderzoek geen 1 3 1i bleek te concentreren.

Zij weigerde destijds operatief ingrijpen, omdat zij geen
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vlachten had.

In 1971 werd patiënte opgenomen met heesheid, stridor en kort-

adenigheid bij inspanning. De linker r.chi ldklierVwab was ver-

droot en er bestond e«>n ver! jmtnin̂  van de lir.ker n.recurrens.

Fathologiseh© iymphomen werden niet gevonden. Het röntgen-

onderzoek toonde een verbreding van het bovenste mediastinum

en een aantal circulaire schaduwen in beide longen. In de

1 .nker sehildklierkwab werd geen ^Tc geconcentreerd. Ga

concentreerde ook niet in deze kwab, maar wel in de rechter

schildklierkwab en in de circulaire schaduwen in de longen.

Door d** uitgebreide infiltratieve groei bleek thyreoïdectoisie

onssogeiijk. Er werd een biopsie gedaan uit de linker Schild-
en -7

KlierKwab, waar zich geen Ga concentreerde. Het verkregen

weefsel bestond uit sclerose, necrose en slechts enkele schild-

VIiercarcinoomce11en. Enige maanden later is patiënte over-

leden. Er werd gren obductie toegestaan.

Een tijdig en blijvend toedienen van voldoende hoge doses

schildkl ie rhorajoon had de mechanische bezwaren var. de volgen-

de twee patiënten misschien kunnen voorkomen.

Patiënte 1U S-D werd geboren in 190 2. In 1936 onderging de

toen 3»*-jarige vrouw een rontgenbestraling op de hals wegens

een struma. Na een subtotale struiaectomie in 1955 vonden in

1953» 1964 en 1968 re-resecties plaats van s ch il dk lic inweef -

sel aan de hals. Patiënte werd nooit behandeld aset schildklier-

honaoon. Hoewel er naar hiatologische maatstaven nooit spra-

ke was geweest van maligniteit, kreeg patiënte in Maart 1969

etn inspiratoire stridor en in September 1969 een aanval van

hevige kortademigheid, waarvoor een blijvend tracheostoma

nodig was. In 1970 kreeg patiënte slikklachten. Omdat de slok-

darm ernstig geobstrueerd bleek te zijn tengevolge van door-

groeiend schildklierweefsel, werd in September 197Q een maag-

fistel aangelegd. Eind 1970 zagen wij bij röntgenonderzoek

een verbreding van het bovenste mediastinum. In de longen
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werden p.een duidelijke afwi) k inpen fozien. Bij hals- en pro-

fielscintigrafie na een ppeurdosis I bleken ?.ieh drie

schiidklierresten aan de hals te bevinden en toch uitp,*»hroi-

1»-" metastaserinj1, in do longen.
1 3 1Eni.̂ e w»'*•.<*!-. ?-, .̂  behandel int', mot 100 mCi * I is patiënte op

69-jarige leeftijd thuis peracuut overleden na mant puleren

aan de traoheacanule.

Patiënte IF. vBe werd geboren in 1903. Zij onderging op 18-

jarige leeftijd een subtotale strumectomie. Tn de loop der ja-

ren recidiveerde het struma, waarvoor zij in 1962 enkele

maanden werd behandeld met 100 mg thyranon per dag en waar-

voor zij in 1963 eenmalig 20 mCi ~ I kreeg toegediend. In

1970 was bij deze toen 67-jarige dame een gigantisch struma

ontstaan. Pathologische lyrr.phomen waren niet palpabel. Föntge-

nologisch bleek er een sterke verbreding van hst mediastinum

superius te bestaan met impressie van de trachea van links

en verplaatsing naar rechts. De opneming var\ I bleek vo r-

namelijk -en dan noe, slechts lacunair- te geschieden in dr

linker schildklierkwab, terwijl elders vrijwel geen opnen; \g

aantoonbaar was. In October 1970 onderging zij een bilatera-

le hemistrumectomie. In de rechter schildklierkwab bevond

zich folliculair schildkliercarcinoom. Het weefsel dat bij de

daaropvolgende totale thyreoïdectomie werd verwijderd, was

zonder tumor. Daarna werd nop 27 % van een speurdosis I

aan de hals geconcentreerd. Patiënte kreeg geen therapeutische

dosering I- maar werd wel behandeld met schildklierhormoon.

Momenteel is zij in goede conditie zonder tekenen van locaal

expansieve groei van schildklierweefsel of metastasering op

afstand.

Patiënte 16 vD werd geboren in 1917. Deze 54-jarige vrouw be-

zocht in 1971 de polikliniek wegens pijn in de hals, uitstra-

lend naar de nek, toenemende heesheid en kortademigheid. In

de linker schildklierkwab was een duidelijke, vast aanvoelen-
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In de tabellen ?A en ?P wordt eer. overzicht gegeven van de

patiënten roet een struma en ern vergrote kans op de aanwezig

heid van schildkliereareinoom, de complicaties van de totale

thyreoïdectomie in tweede tempo en het operatieresultaat ge-

meten aan het percentage opnening aan de hals van een speur-

dosis a I , die postoperatiof werd toegediend.



Tabel 2A - Hoofdstuk V.

i
ai
O
I

Patiënten met een struma, waarbij een vergrote kans bestond op >j

een schildkliercarcinoom.

aanwezi ghei i

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

patiënt

M.O.

P-N

P.Z.

J.B.

T.S.

JvH

C.K.

Bo

B-B

S-D

vBe

vD

geslacht

M

V

M

M

H

H

M

V

V

V

V

V

geb.jaar

1952

1909

192 b

194 7

1909

1911

1913

1908

1905

190 2

190 3

1917

pathologische anat omi <.:

papillair

folliculair" Hürtle rel-
len

Hürt1ene 1len

folIiculair

folliculair

ariapioót isch

folliculair

foilicular

sen ildkliercarcinoom

folliculair

folliculair

1e iomyosarcoor

subtotals thy

-

-

u-c. 137:

V.ei 1972

Juïi 19'n

-

-

-

-

Maart 1^0 j

Juli :'«"'.

-

-

i

C • r . : -' 1



/HA - Hoofdstuk V.

5.

6.

7-.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

patiënt

M.O.

P-K

P.Z.

J.B.

T.S.

JvH

C.K.

Bo

B-B

S-D

vBe

vD

totale thy-
reoïdectomie

Juni

Aug.

Dec.

Juni

-

Maart

Sept.

-

-

-

Nov.

Nov.

1970

1970

1971

1972

1973

197 3

1970

1971

complicaties

hypoparathyreoïdie

passagere hypopara-
thyreoïdie

hypoparathyreoïdie

hypoparathyreoïdie

tracheamalacie

recurrensparalyse
rechts

tracheamalacie

recurrensparalyse
links

recurrensparalyse
links

I opneming
na tracerdo&is

Juni

Sept.

Juli

Hei

Oct.

M«i

1970

197]

1970

1970

1972-

^ 7 3

1 9 7 3

1917

aan de hals **8 uur

n %

V- %

2 2 %

28 %

1? %

5 %

27 *

i

I
i
j
j

i

!

Resultaten van de chirurgische behandeling bi] patiënten met een vergrote > <in;

aanwezigheid van schildkliercarcinoom.



Discussie.

"en totale unilaterale thyreoïcHvt omie met verwi j tiering van

de i 5thr.ua <-n ee:i klein rodeelto v.«n de cpenschi in 1 i }K I H T M -

le andere Kwat ii; £*>"n;iic«t*rd bii p'tt i Prison m^ * eft: v»'rf,ro!f

kans op aanwezigheid van sehi Uik liercarcinoom in e«>n cold

nodus (Yar> Slcoren, 19"2).

Wanneer er gedurende de operatie door palpatie of vriescoupe

van de gereseeeerde kwab of van verdachte lymphklieren spra-

ke blijkt te zijn van een schildkliercarcinoom, dan wordt

ook bii locaal scherp begrensde processen en bij afwezigheid

van regionale metastasen een tnyreófdeetomie uitgevoerd,

echter met zoveel mogelijk sparen van de glandulae parathy-

reoïdeae en de nn. recurrent?; s. Wanneer de diagnose schild-

kliercarcinoom pas bij histologisch onderzoek achteraf wordt

gesteld, verwijdert men in tweede tempo de contralaterale

schildklierkwab (Labhart, 1971; Psarras, 1972).

Bij onze patiënten van groep II bestond een verhoogde kans

op aanwezigheid van een schildkliercarcinoom. De patiënten

5 (M.O.), 7 (P.Z.), 8 (J.B.), 9 (T.S.), 10 (JvH) en 11 (C.K.)

waren mannen met een recent ontstaan struiha; patiënte 6 (P-N)

onderging in de jeugd een röntgenbestraling van de schild-

klier; bij de patiënten 12 (Bo), 13 (B-B) en 16 (vD) was op

latere leeftijd in korte tijd een struma ontstaan en de pa-

tiënten iu (S-D) en 15 (vBe) hadden een recidiverend struma.

Bij de patiënten 5, 6, 8, 11 en 15 werd geen totale unilate-

rale thyreoïdectomie verricht, maar een enkelzijdige of dub-

belzijdige subtotale thyreoïdectomie. Na de totale thyreoï-

dectomie in tweede tempo bleek de I opneming aan de hals

resp. h, 14, 22, 28 en 27 % van de speurdosis te zijn. Toch

had de chirurg in al deze gevallen naar beste weten alle

schildklierweefsel verwijderd. Dit probleem is mogelijk op

te lossen door de patiënten de dag v6<yr operatie een speur-

dosis I te geven om tijdens de operatie met een teller in

de wond schildklierweefsel op te sporen (Taylor, 1965).
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Sen van de diagnose schi idH iere-irf i:.-or . V*;rw: • icrir.r, v «r.

een lyraphklier uit de hals, het biopt jit eer desTaf •* ie f

botproces of >̂ et klinisch aspect var. p«?r. <jpsf r-jct i«?f Lotpr'--

^es, brengen -noRir, bij verr-jss ;:<#- !«.• 'iiagr.::;*» aar. he* li ht

Patiënte 1"? Adel w<>rd frebot^n in 19«5. Hir.d februari 1Q', 9

werd bi} deze roer-. i:0-;,iri^e pdt:ërt<* fvr. v>«*-? 1 ast :s.-h"

zwelling van 7 x ? er. links ltif-rd-.il aar. J.*? '.alv, ._r:tdek* .
* 3 1

I s c h i l d H i e r s - i a r . r i i r . j ? , *. c c r . d * * C T . r . c r r . a l e s v . h i I d k 1 i e r . E i ;
exploratie var. de zwelling tle«?k het fc:. pc.-lycy?ïteuze tur.cr

te zijn zonder samenhang net de schiIdklier en gelegen late-

raal van de a.carotis, voor de processus trar.sverus er, me-

var. de n.sTernoci^idoinastoideus. De diagnose van de

patholoog anatoom luidde: metastase van een papillair schild-

kliercarci noom. Revisie van de viI schildklierscan toonde

een verminderde opneming in de top van de linker schildklier-

kwab. Dit was door de onscherpte var de contouren van de

sehildklier aanvankelijk niet als zodanig geïnterpreteerd.

In Augustus 1969 werd een totale thyreoïdectomie verricht. In

de linker bovenpool bevond zich een 5 - 6 ram groot knobbelt je

direct onder de kapsel. Het centrum bestond geheel uit scle-

rotisch bindweefsel met verkalkingen en aan de periferie kwa-

men adenopapillomateuze woekeringen van atypisch epitheel

voor. Er was een enkele dubieuze mitose. Hoewel de afwijking

grotendeels papillair gebouwd was, kwamen ook folliculaire

formaties voor en plaatselijk solide gebiedjes. In de centra-

le sclerose waren resten tumorweefsel aanwezig. De patholoog

anatoom sprak van een occult scleroserend schildkliercarci-

noom. Occult, omdat de tumor een diameter had kleiner dan 1

cm, en scleroserend omdat het centrum uit sclerotisch bind-

weefsel bestond. Het overige schildklierweefsel toonde, afge-

zien van een enkele plaatselijke bloeding in de rechter kwab



geen afwijkingen.

Na de totale thyreoïJectomie bleek zich slechts 0,3 % van *>«T.

speurdosis 1 3 lI aan Je hals te toncer.t rerer». Patiënte Kreeg

daarom geer. therapeutische dosis '1, maar werd w* 1 behan-

deld met schildVlierhonnoon. In December 1970 ontstond links

aar. de hals een metastase van het papiliair adenoom, zoals

een jaar later na verwijdering bleek.

Overigens maakt patiënte het tot op heden goed zonder teke-

nen van locale groei van schildklier tumorweefsel of metasta-

sering op afstand.

Fatiënte 18 B-vG werd geboren in 1906. Bij patiënte bleek in

1953 bij biopsie een destructief proces van de rechter sa-

crurevleugel te berusten op een metastasering van een folli-

cul^ir adenocarcinoon. Aan oe hals werden geen afwijkingen ge-

vonder. De diagnose werd bevestigd na thyreoïdectomie in

1954. Tussen April 195u en Mei 1955 kreeg patiënte vijf maal

een dosis van 50 - 100 mCi I toegediend en werd zij uit-

wendig bestraald op het sacrum.

In 1970 werd patiënte opgenomen met long- en botmetastasen.

Zij was toen euthyreoïd, hoewel zij nooit enige schildklier-

substitutietherapie ontving. Aan de hals werden geen palpabe-

le afwijkingen gevonden. Bij röntgenonderzoek van de thorax

werden in beide longen multipele ronde verdichtingen gezien,

suspect voor metastasen. Een grote haard links lateraal bo-

ven in de thorax was elders gepuncteerd. Het verkregen weef-

sel was folliculair schildkliercarcinoom. Links op het voor-

hoofd bevond zich een 2 x 3 cm grote pulserende tumor: een
131

osteolytische metastase. Aan de hals kon geen I concentra-

tie worden aangetoond, maar wel in de longmetastasen en in de

osteolytische metastase op het voorhoofd. Patiënte werd be-
131

handeld met 100 mCi I en 100 mg thyranon per dag. Na een
jaar werd in de Ion ̂metastasen geen- '"Te of <"c opgenomen.

De tumor op het voorhoofd was verdwenen. Een gulden-groot bot-

defect in het schedeldak was wel palpabel. Ter plaatse werd
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werd .jfgp.'i^n v̂ ir, n p u r ^ ! Ü -irf is'-h if.pri 'ip«*r.. Var; ••••:. s^«- .r—

Ifisir» •* *! wvr'i ai,•••,h* :̂  ; % 1: i«- * u w :• >r*-'?r.r.-;«.-nt r<M?r<1. ':.

April 197 > •„('-r<t, •«»•• r. hynif--. r.<: :. ir, 'ot 1.'.' rp yr 'U? vr-rr.., ,-^l.

; Ti I>t:<;<-»ffiLt?r 'i^'!? w * r / l •. p "i*'- ••':*. f. i yf ï". "*.•>'- K*- ' s:;^-j:. «• t r n '•:.-

r .ictb^Kt ral i:;j' r,<.rt 'K1':... t Mi -i i t >-,*-v-...*.- r-i. Ir, Af r L1 " ' ^ 3 J<'::.

j;,»r«?n e f f e c t w o r < H - n wa-argc- :.;mf r., ?T.«».ÏÏ- i: ! u ; i *. > ' • w.is a«-

•jrhffifltuft'jr ?JM; r >'.-*». sr V 1 «> i :,• r . Ir. A u g u r ' - . 1 > '•''; W - T 3 p a ' i c r . -

t*- rip>7f"nom*?:, Iï; <.:<.• r; v*.'i :.'>ry i '> ••'." T <-hu i;;. 7. [ ' w<;-:-d ^ •^•r.^mend

ü u f «5ii t c n s i o t T r » cvjr.itftu'j. B*;^,in 'Jf*ptf^,i^?r *:>7 3 e v e r - e e d z i j .

II r wt-r'ö p«cn ol-dun; i».' verricht.

Tatiënte 13 v-\ wer".i in 1306 geborer:. Eij naar t-erustte de

• iiagnose gemetastaseerd fol 1 icuiair schiidV llerxarcinocm op

•:!e volgende overwegingen. Op t?-jarige leeftijd was bij deze

vrouw een struüsa met vast-<?lasr ische consister;t Ie ontstaan.
131i'nige jarer, later Jivim het struria in oavar.g toe. I opne-

r.ÏTig bïeeV voornamelijk te geschieden in de linker schild-

'•; lier kwab. Do rechter kwab wac vergroot, reikte duidelijk

intrathoracaal en toonde een geringe opneming. Er ontstonden

heesheid, een rijk g<evasculariseerde 12 cir. grote osteoly-

tische metastase in het schedeldak en rontgenologisch aange-

roonds longinetastasen. Drie jaar na het ontdekken van deze

metastasering was patiënte nog in goede algemene conditie, zo-

dat het bestaan van een ongedifferentxeerd schildkliercarci-

r.oom onwaarschijnlijk werd. Gezien het fe~t, dat geen regio-

nale raetastasering aantoonbaar was, maar wel in longen en bot,

stelden wij de waarschijnlijkheidsdiagnose folliculair schild-

kliercarcinoom. Aangezien de schedelmetastase in korte tijd

bijzonder sterk groeide, vond eerst een uitwendige contactbe-

straling plaats met 5000 rad in 5 weken. De tumor veranderde
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•vv.trvrer. on * %? % in Je .scheïol m<". ast rsr»?. F1 <•{<•!-«.• ir-. K«T li-.-h.jas

wer>i id':, alnormalo .utivit» it w<i .*rgev.oir.t?t'.. ""••'< na: <• rii*«t in de
• * 'M

loi.^on. Patiënte werd teharui^id mt*t U O mCi * I en IrC rag

thyranor. pt-r sj ig. It\ Augustus 19T?. bl«;k<.'n do Kinus*: .tst <iu«*n

i-ör.t j'.enoiv>r isob d̂ idt'-l 1 j k Te r. iïn t^f^ric^mvr;. !>• wekt* d«slen-

i'wv'i 1 inr v.ir. de schedel rr.eta5t.i:i«> iiadrt?nt*r.**n war. iuideliïk dfpe-

noir.er.. ?•*_• ilgenene toestand v.iri patiënte wa^. tianvar.kel ijk bevre-

.iifend t^t eind September 197?. l'ij pinp, toon klagen over gelei-

deliji- errer wordende hcofdpijn en bonken in hcT hoofd, vooral

bi] li-'t-en. iiaar nachtrust had daaronder crr.üt ig te lijden. Uit

vroegere ervaring was gebleken, dat uitwendige bestraling van de

tur,cr op het hoofd peen effect had. Wegens de geringe jodiumop-

neir.inp (C,2 % van de speurdosis) was ook van een therapeutische
131

dosis I weinig nuttig effect te verwachten. De uitgebreidheid

van de schedelmetastase maakte een neurochirurgisch ingrijpen

weinig aantrekkelijk. Wij besloten uiteindelijk tot emboliseren

van de tumor (Hekster, 1974). Bij angiografie bleek de vaatvoor-

ziening van de schedeldakmetastase hoofdzakelijk te schieden uit

de linker a.carotis externa. In December 197U werden via de a.

fentoralis rechts alle toevoerende arteriën selectief gecathete-

risee.rd en geëmboliseerd met gelfoam (Dr R.E.M. Hekster, Acade-

misch Ziekenhuis der R.U. Leiden). Behoudens een matig ernstige

hoofdpijn bracht dit geen complicaties met zich mee. Echter in

april 1975 waren nieuwe schedelmetastasen ontstaan. De algemene

toestand van patiënte ging geleidelijk achter uit en zij is in

Juni 1975 overleden. Bij obductie werd in de hals geen tumor ge-

vonden. Metastasen werden gevonden in het schedeldak, in de

rechter hemisfeer van het cerebellum, in beide longen en in de

dunne darm.

Tabel 3 geeft een overzicht van onze patiënten met een gemeta-

staseerd schildklxercarcinoom.

-«6-



Tabel 3 - Hoofdstuk V.

i

17.

18.

19.

'patiënt

AdeJ

B-vG

O-K

jeslacht

V

V

V

geb.jaar

1949

1906

1906

pathologische ana-
tomie

papillair

folliruldir

fol1iculair

tota
dect

Aug.

Fetr

Nov.

Ie thyreoï-

1<)69

19??

• « ;

peer.

fee

para

I ir-At i«> s

Jodium-131 opneming ^9 uur na orale to*»tlipn;nf v.in een speurdosis.

17.

18.

19.

patiënt

AdeJ

B-vG

O-K

Sept.

April

Jan.

1969

1970

197 3

'aan de

0,3

-

7,9

hals

%

%

long

-

*

bet

-

Resultaten van de chirurgische bohande 1 ii-.g bi!, pitiënten mot

seerd schildkliercarcinoom



'.'•e :;lt"chtsti' rvsu'. t-it »-n ra • •hirwrf.i $.<••*»»• beh-ir..;»» \ ir i» v-tr; h"?

.-.v-h i n.V*.l iero.trvir;oo~ wcfiler £•*".-. i«T. .il:, do tus • r •••?. ' . j 1«- v.ir.

.•'.o : y-.vrt-v;".;-,-ton. i«- n't,!: it •!»• mgeving wa:> J- -.:-i»;i ;C;i..5 l pa-

tiënten J, 13 er. 14). De patiënten 10 er. 1 •' < v«Tl" '.C*:, m «'«.-r,

snel progr»r.sief zieVteboloop var t-er. gem^tasr.ïC^^rd inaptds-

tisch schildkl itrcarc inoom en pen gemt'tri;;'-as«-*-r.J >-iomyo-

sar-"ooir..

Anderzijds was patiënte '8 g"«vlurende :0 jaai" 1 i jfi'T.de a«m een

gemetafitaseerd fclliculair adenocari'in'wro v>u-t̂ ;,it :A) over-

leed.

Postoperat ief pingen wij na hoeveel jodiuro-concert re rp rul

weefsel in het halsgebied of elders in het lichdtir, aanwezig

was teneinde de plaatselijke radicaliteit te be^ord*4 ïen en

metastasen op afstand op te sporen, welke na thyr^oïdectomie

dikwijls wel i- I opnerr.er. in tegenstelling tot vóór de ope-

ratie. De '3 I opneming aan de hals 6 weken na totale thy-

reoïdectonie varieerde van 1 tot 31 % van de r,p*?urdos is. Hoe-

wel ook Hamburger (19&9) waarden opgeeft variërend van 2 tot

2S % is het operatieresultaat matig, zeker ook gezien de post-

operatieve complicaties (zie tabel 1, 2 en 3 ) . Desalniette-

min verkeren de patiënten met een gedifferentieerd schild-

kliercarcinoom, dat niet infiltratief in zijn omgeving door-

groeide, 2 tot 10 jaar na thyreoïdectomie in uitstekende con-

ditie. De vraag doet zich dan voor of -althans bij deze groep

patiënten- operatie wel zo'n nuttig effect heeft.

Wanneer na thyreoïdectomie voldoende opneming van I in

nog aanwezig schildklierweefsel mogelijk blijkt, kan behande-
131ling met I in therapeutische dosering volgen. Tevens is

een levenslange medicatie met schildklierhormoon van belang

ter voorkoming van carcinoom-recidief, als substitutie thera-

pie en ter bescherming tegen compensatoire hyperplasie.
131In de volgende hoofdstukken zullen bijzonderheden van de I

therapie en de behandeling met schildklierhormoon nader be-

sproken worden.



weefsel n<a thyreoldect or. ie -K;ór r i :•> ; v,ir. ,-er r «'••r!«-

1iurese.

Na t

t e r g e b i e v e n s c h i 1 i H i e r v e e f se 1 in :U- *„\. «T; »• V«.T.* M->• r.

3 t a se r . v e r d e r b e h a n d e l ! woi<5en r.et eer. t :.<-i a;*-u*: i;-: he ri'

I . Deur de thyr«cïd<* :*or.ie r.eer.t het i v - i - i r r - c r.c «.-:.* r-<.

;,pn var. achter geMever. scf.iicĴ  i ierwe»-!'

gevallen toe. t>n verdere l;>er.*tz.ïr,?. var. het

rer.-J vermogen kar. bereft wor-ier. d-.cr

therapif de anorRar.is^he jouiutr.-coricer.trat ie i:. het p.-ii-rr.a tv

verkleinen. Wij hebben onderzocht J: een pettreeer-'te diur«;S«.

hierbij van nut is.

Poch ir. (1969) wees op twee v<?rs"h i 1 Ier. tussen ••;-cr er. nor-

maal schi Idkl ierweef sei . Het: iodiurr—concent r»-rer.fi verKiC-yer.

van maligne schildkl ierweefsel is r.inder dan var. ee?. r.orrr.ale

schildklier. De klaring van iodium uit het pi<isr.dVülur.e per

tijdseenheid door een gram tua»orweefsel is rr.inder dan door

normaal schildklierweefsel. Met autoradicgrarrjren is aange-

toond, dat de radio-activiteit in maligne schiIdklierweefsel

.̂ich localiseert in kleine gebieden waar zich colloid bevindt,

zoals dat ook het geval is in benigne schildklierweefsel (Do-

bijns en Maloof, 1951). Het folliculair adenocarcinooir. con-

centreert dan ook beter I dan andere schildkliercai'cir.cmen.

Een tweede verschil tussen tumor en normaal schildklierweef-

sel is de snelheid waarmee het radio-act'ef jodium het weef-

sel verlaat. Voor een normale schildklier is de effectieve

hal fwaardetijd van I 7,6 dagen en voor tumorweefsel 2,5 da-

gen (zie p.56).

De activiteit van een thyroxine-prcducerende tumormassa geeft

over het algemeen aanleiding tot het bestaan van een toestand
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van euthyreoldie, ondanks voorafgaande thyreoïdectomie. Zel-

den of nooit zijn er symptomen van hyperthyreoTdie aanwezig.

Aangezien de tumoropneming per gram slechts een fractie is

van die van normaal schildklierweefsel en thyreotoxische

?yirptoiren optreden bi^ aanzienlijke verhoging van de thyroxi-

neproductie, moet het volume aan functionerend tumorweefsel

vele malen dat van de normale schildklier overtreffen om thy-

reotoxische symptomen te kunnen veroorzaken.

De 1 opneming in achtergebleven schildklierweefsel na thy-

reoïdectomie kan gestimuleerd worden.

In de eerste plaats neemt het jodium-concentrerend vermogen

van de metastasen in een aantal gevallen reeds toe door de

totale Thyreoïdectomie. Door zoveel mogelijk schildklierweef-

sel te verwijderen kan het I concentrerend vermogen van de

metastasen gestimuleerd worden door de verhoging van de endo-

gene T.S.H.spiegel.

Rawson e.m. (1948) beschreven 21 schildkliercarcinoompatiën-

ten met niet-functionerende metastasen. Al deze patiënten on-

dergingen een totale thyreoïdectomie of hun schildklier werd

gedestrueerd met behulp va», radio-actief jodium. Bij 8 patiën-

ten uit de groep waren de metastasen 1 tot 32 maanden na deze

ingreep wel in staat I te concentreren. De toeneming van
131het I concentrerend vermogen lag in de orde van 6 - 30 %

van de toegediende speurdosis I. Deze 8 patiënten hadden

alleen een folliculair adenocarcinoom, dus een colloid bevat-

tend schildkliercarcinoom. De metastasen van de overige 13
131patiënten vertoonden geen verhoogde I concentratie. Deze

groep van 13 patiënten bestond uit 1 patiënt met een Hürtle-

cel carcinoom (observatieduur •• maanden), 5 patiënten met een

papillair adenocarcinoom (observatieduur 6 maanden), 4 patiën-

ten met een parafolliculair carcinoom (observatieduur H maan-

den) en 3 patiënten met een anaplastisch carcinoom, die bin-

nen 5 maanden waren overleden.

Dobijns en Maloof (1951) beschikten over de volgende gegevens.

In de metastasen van 11 van de 13 folliculaire carcinomen
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werd na thyreoïdectornie jodium geconcentreerd of dit concen-

tratievermogen nam toe vergeleken bij de situatie vóór de

t"hyreo"d*»ctomie . Van S foil iculo-papil laire a de noc -i rei nomen

£inp,en de metastasen bij <* daarvan jodium concentreren r.a

thyreoïdecfcrriie. Van de ? /'v;ivre papillaire adenocarcinomen

ontstond door thyreoïdfectomie slechts bij één jodium-concen-

trerend vermogen in de metastasen. Thyreoïdectomie had bij

geen van de 3 anaplastische carcinomen een verhoginp van het

jodium-concentrerend vermopen in de .netastasen van enig the-

rapeutisch belang tot gevolg.

De periode, welke verliep tussen de thyreoïdectomie en het

tijdstip waarop verhoging van de opneming van radio-actief

jodium in de metastasen was aan te tonen, varieerde van 3 da-

gen tot 6 maanden.

Bij •* patiënten werden biopsi;ën genomen uit metastasen op

verschillende achtereenvolgende tijdstippen na de totale thy-

reoïdectomie. Bij het histologisch onderzoek meenden Dobijns

en Maloof, dat de groeiwijze van de metastasen na thyreoïdec-

tomie meer gaat gelijken op die van normaal schildklierweef-

sel.

Ook is getracht met thiouracil de opneming van radio-actief

jodium in metastasen te verhogen (Trunnell e.m., 1949). Het

thiouracil voorkomt de inbouw van jodium in schi]dklierhor-

moon. De uitscheiding van het schildklierhormoon, dat reeds

in de tumor aanwezig is, gaat gewoon door. Als gevolg daarvan

ontstaat een jodium-tekort en zal de tumor na staken van de

thiouracil-toediening meer jodium opnemen dan tevoren.

Thiouracil heeft het meeste effect, wanneer na thyreoïdecto-

mie de metastasen reeds jodium concentreren.

Er zijn hogere doseringen thiouracil rodig om de opneming van

Cradio-actief) jodium in metastasen te blokkeren dan gewoon-

lijk worden gebruikt om de opneming in de normale schildklier

te blokkeren.

Een dosis thiouracil van 200 mg iedere 8 uur gedurende 3 da-

gen blokkeert de opneming van jodium in metastasen (Dobijns
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en Maloof, 19S1). De remming in de opneming wordt minder bij

langdurige voortzetting van de thiouracil-raedicatie. Deze me-

thode is thans verlaten.

Jodi um-ipetabol isme.

Jodium wordt uit het voedsel in de tractus gastro-intestinalis

geresorbeerd in de vorm van jodide (I~) in een hoeveelheid van

ca. 125 yg per dag, welke hoeveelheid sterk varieert naar ge-

lang dieetgewoonten en geografische verdeling van het element

(Werner en Ingbar, 1971). Het jodide uit het voedsel vermengt

zich snel met het jodide, dat vrijkomt uit het perifere meta-

bolisme van het schildklierhormoon. Tegelijk met de exogene

jodium-opneming verandert het plasma anorganisch jodium

(P.I.I.). De schildkliercellen nemen het jodide uit het cir-

culerend bloed op door middel van een actief transportproces.

In de nier wordt jodide gefiltreerd door de glomerulus en

voor ca. 7 3 % teruggeresorbeerd door de tubulus, waarschijn-

lijk door een passieve diffusie, hoewel een actief tubulair

transportmechanisme niet geheel uitgesloten kan worden

(Bricker en Hlad, 1955). De klaring van radio-actief jodium

door de schiidklier wordt op dezelfde wijze gehanteerd als de

klaring van allerlei andere stoffen (zoals b.v. ureum) door

de nier (Myant e.m., 1949).

De jodiumklaring door de schildklier bij euthyreoïdie be-

draagt volgens Myant ca. 16 ml/min. Bij onbehandelde thyreo-

toxicose is de jodiumklaring VOO - 1400 ml/min, gemiddeld 486

ml/min. De jodiumklaring door de nier is bij euthyreoidie en

hyperthyreoïdie gelijk, n.l. 30 ml/min.

De jodiumklaring door de schildklier en de absolute jodiumop-

neming daarin (A.I.U.) zijn ook afhankelijk van de plasma con-

centratie van het anorganisch jodide (P.I.I.).

Koutras e.m. (I960) onderzochten 21 patiënten met een niet-

toxisch struma, afkomstig uit de bevolkingsgroep rond Glasgow,
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waar struma sporadisch voorkomt en waar geen gejodeerd zout

wordt gebruikt. Bekende oorzaken van e«n struma, zoals thy-

reotoxicose, neoplasma, thyreolditis f:n dyshormono^enesi';

werden door klinisch en laboratoriumonderzoek uitgesleten.

Ue 21 patiënten waren allen vrouwen tussen de 16 en 59 jaar.

De controle groep bestond uit 13 patiënten zonder endocriene

afwijkingen «»-\ met een normale schildklierfunctie.

De patiënten met een niet-toxisch struma onderscheidden zien

van patiënten met andere rchildklierziekten door een laag

plasma anorganisch jodium, n.l. 0,07 ug/10G ml ten opzichte

van 0t30 yg/100 rol in de controle groep.

Bij deze 21 patiënten werden geen tekenen gevonden van een

verminderde jodium resorptie in het maag-darmkanaal, noch

van een verhoogde jodium uitscheiding in faeces en urine. De

renale klaring van jodium was niet hoger dan in de controle

groep.

Koutras e.m. verklaren het lage P.I.I, bij hun patiënten door

individuele dieetgewoonten met zeer weinig jodium in het voed-

sel. Deze toestand van jodium deficiëntie kan niet snel ge-

corrigeerd worden door de kleine hoeveelheid jodium zoals in

voedse1 voorkomt.

In overeenstemming hiermede is de verminderde jodium uitschei-

ding in de 2<* uurs urine (59 ug/21* uur ten opzichte van

91 ug/2«« uur in de controle groep) bij een laag P.I.I. In de

groep van de 21 patiënten hadden twee patiënten een normale

jodium uitscheiding in de 2t uurs urine en deze hadden ook

normale P.I.I, waarden.

Hoge waarden voor de jodiumklaring van de schildklier (61,6

ml/min ten opzichte van 23,0 ml/min in de controle groep)

gaan gepaard met lage waarden van het l.1.1. De hoge klaring

en opneming van jodium is een compensatoir mechanisme voor

de lage P.I.I. Indien de klaring niet zou stijgen bij een da-

lend P.I.I., dan zou de absolute jodium opneming (absolute

iodium uptake s A.I.U.) dalen, en dat was niet het geval bij

de onderzochte patiënten.
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Ale»Ander e.m. (1964) onderzochten de correlatie tussen ener-

zijds de P.I.I, concentratie en anderzijds de schildklier-

klaring en A.I.U. bij 71 normale personen, van wie 37 vrou-

wen en 34 mannen. Het gemiddelde P.I.I, is voor beide ge-

slachten gelijk, n.l. 0,18 ug/100 ml. Jonge vrouwen hebben

gemiddeld echter een lager P.I.I, en een hogere sehildklier-

klaring dan oude vrouwen. Bij mannen werd dit niet gevonden.

Mogelijk is het lage P.I.I, bij jonge vrouwen een factor van

belang bij het veelvuldig voorkomen van struma.

Vrouwen met een hoog-normaal P.I.I, hebben een laag-normale

schxlcklierklaring. Bij de mannen in de serie onderzochte

patiënten van Alexander bestond eenzelfdü tendens. Tevens

bleek er een positieve correlatie te bestaan tussen het P.I.I,

en de A.I.U. Zowel bij vrouwen als bij mannen g?.an hoog-nor-

male P.I.I, concertr-ties gepaard met hoog-normale A.I.U.

waarden.

Personen met een hoge P.I.I, stapelen meer jodide in hun

schildklier dan personen met een lage P.I.I.

Wagner e.m. (1961) zijn eenzelfde mening toegedaan. Zij con-

cluderen, dat de schildklier in normale omstandigheden een

constante fractie van de extrathyreoidale jodiumpool opneemt.

Er werd ge-en correlatie gevonden tussen de A.I.U. en het ge-

lijktijdig gemeten P.B.I. Een hogere A.I.U. gaat dus waar-

schijnlijk niet gepaard met een toegenomen schildklierhor-

moon secretie.

Koutras e.m. (1964) gaven aan 3 vergelijkbare groepen, be-

staande uit 9, 6 en 7 normale personen, resp. 100, 200 en

800 vg Nal per dag (aequivalent met resp. 77, 154 en 516

»g I~) gedurende 12 weken.

Evenals Alexander (1964) vond Koutras in de eerste groep per-

sonen met een normale i" opneming van 77 yg/dag een stijging

van het P.I.I, en een proportionele stijging van de A.I.U.

bij een onveranderde schildklierklaring.

Gedurende de hogere l" toediening van 15»* vg/6ag in de tweede

groep werd een stijging van het P.I.I, gezien. Deze ging nu
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echter gepaard met een daling van de schildklierklaring, wel-

ke maximaal was na 8 weken I~ toediening, n.l. van een norma-

le uitgangswaarde in deze groep van 16,7 ml/min naar ** yu

ml/min. De vermindering van de klaring compenseerde de P.I.I,

stijging van 0,^8 naar 0,92 pg/lOü ml niet geheel, zodat ook

een stijginp, var. de A.I.U. optrad van 2,7 naar u,i yg/uur.

In de derde groep bleek de schildklierklaring reeds na 1 week

toediening van 616 ug I* de maximale daling van 19,5 ml/min

(normale uitgangswaarde voor deze groep) naar 7,5 ml/min te

bereiken, om daarna constant te blijven. Na de 8e week stegen

zowel P.I.I, als A.I.U. weer, nu met een constante schild-

klierklaring van ?,5 ml/min.

Tijdens deze proeven van Koutras e.m. werd een stijgend A.I.U.

niet gevolgd door een toeneming van schildklierhormoon secre-

tie, tenminste voorzover gemeten werd aan de hand van het

serum P.B.I.

Door acute extracellulaire jodiumdepletie, zoals dat door os*

motisohe diurese wordt veroorzaakt, neemt het jodium concen-

trerend vermogen van de cchildklier toe. Dit autoregulatie

mechanisme van de schildklier (Ingbar, 1972) is onafhankelijk

van het hypothalamus -hypophyse systeem, dat regulerend op-

treedt ten opzichte van de hormoonproductie van de schild-

klier bij een verandering van de hormoonconcentratie in de

periferie.

Een hoge jodide concentratie binnen de schildklier remt het

vrijkomen van de hormonen en tevens treedt remming op van de

omzetting van anorganisch jodium in organisch jodium, en van

de koppeling van de jodothyronines aan het thyroglobuline.

Een grote hoeveelheid jodium, welke aanwezig is in organische

vorm, vermindert het jodide transport, alsmede, de reactie van

de schildkiier op T.S.H. Daarentegen zal bij een tekort aan

3odium in de schildklier het transport van jodide alsmede de

gevoeligheid «oor T.S.H, toenemen.
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Dit intrinsieke regulatie mechanisme van de achildklierfunctie
is gericht op vergroting van de jodiumstapeling, wanneer do
hormoonconcentrat ie in de schiidklier afneemt en op verminde-
ring van de jodiumstapeling, wanneer de hormoonstapeling in
de schiidklier toeneemt.

Barakat en Ingbar (196 5) maakten een aantal patiënten jodium-
depleet door beperking van het jodiumgehalte in het dieet.
Zij versterkten dit effect door met een osmotische diurese
met behulp van mannitol een toeneming van de renale jodiurn-
klaring te bewerkstelligen (Bricker e.m. , 1955). Hun groep
van 8 patiënten bestond uit H patiënten zonder pchildklier-
2iekte» 1 patiënt met een niet-toxisch struma, 1 patiënt met
een behandeld toxisch diffuus struma, 1 patiënt met een matig-
toxisch diffuus struma en 1 patiënt met een ernstig toxisch
struma.
Barakat en Ingbar gingen verschillende parameters van de jo-
diumstofwisseling na in de praediurefische (controle), diure-
tische en postdiuretische phase. Zowel in de controle periode

1 31

als na de diurese was de renale I klaring bij alle patiën-
ten binnen normale grenzen, n.l. tussen 23 en 58 ml /min, utet
een gemiddelde van <+2 ml/min. Bij 4 van de 8 patiënten werd

131de renale I klaring tijdens de diurese gemeten en steeds»
verhoogd bevonden. Bij 3 patiënten zonder schildklierziekte
varieerde de renale I klaring in de diurese periode tussen
62 en 82 ml/min, terwijl de klaring voor en na de diuï«eae pe-
riode tussen 39 en 58 ml/min bedroeg. Bij de patiënt met de
matige thyreotoxicose bedroeg de renale 1 3 1I klaring in de
diurese periode 33 ml/min, terwijl de klaring buiten de diure-
se periode 23 ml/min bedroeg.
Het anorganisch jodium in het serum bedroeg in de controle pe-
riode bij de euthyreoxde patiënten 0,21 - 0,7 3 ug per 100 ml
(gemiddeld 0,»»»» vg/100 ml), bij de patiënt met matige thyreo-
toxicose 0,3>» vg/100 ml en bij de patiënt met ernstige thyreo-
toxicose 0,22 ug/100 ml. In de periode na de diurese was bij
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«He patiënten het anorganisch jodiuir. in het serum lager ge-

worden. De gemiddelde waarde was 0,70 ug/100 ml geworden.

Bij 3 patiënten zonder schildklierziekte bleek het anorga-

nisch jodium in de diurese periode steeds gedaald ten opzich-

te van de uitgangswaarde. Daarentegen steef de 2u uur ' 1-

cpneming in de schildklier, zodat de schildklierklaring ( I

opneming/plasma I) tijdens de diurese steeg. De I opne-

ming in de schildklier 3 uur na toediening van de speurdosis

neemt niet toe, omdat het mannitolinfuus een verhoogde rena-

Ie jodiumklaring bewerkstelligt.

Barakat en Ingbar concluderen uit hun resultaten, dat door

de jodiumdepletie een verhoogde autonome functie van de

schildklier wordt geïnduceerd. Zij baseren dit op de volgende

overwegingen:
131

Gedurende de diurese neemt de I klaring door de schild-

klier en daarmee de passage-snelheid van het jodium door de

schildklier toe. Er wenden geen veranderingen in de parame-

ters gevonden, indien aan het raannitolinfuus BOO vg natrium-

iodide werden toegevoegd. Br trad een geringe daling van het

P.B.l. op tijdens de diurese, welke op de ochtend volgende

op de diurese bij alle patiënten weer onveranderd bleek te

zijn ten opzichte van de uitgangswaarde.

Hamburger en Desai (1966) bewerkstelligden een acute depletie

van het extracellulaire jodide door middel van een jodium-

arro dieet en een periode van geforceerde diurese bij 7 patiën-

ten, die een totale thyreoïdectomie hadden ondergaan wegens

een gemengd papillair en folliculair schildkliercarcinoom.

Bij deze 7 patiënten bleken na de thyreoïdectomie nog resten

jodium-ooncentrerend weefsel in de hals aanwezig te zijn. Na

geforceerde diurese met mannitol namen Hamburger en Desai in

vijf van de 7 gevallen waar» dat de opneming van 1 aan de

hals twee- tot drievoudig was toegenomen.

Hamburger (1969) verzamelde gegevens van 7000 schildklierpa-

tiënten uit de periode ussen Juli 1961 en December 1968. In
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deze proep patiënten werd bij 89 de diagnose schildkliercar-

cinoom gesteld door middel van een biopsie.

Bi3 2 5 patiënten werd een onderzoek gedaan naar de invloed var

geforceerde diurese op de I opneming. Door gedurende 6 we-

ken na de totale thyreoïdectomie geen schildklierhormoonsup-

pletie te geven werd getracht maximale endogene T.S.H.stimu-

latie van de I opneming te bereiken. Daarna werd geforceer-

de diurese toegepast, aanvankelijk met mannitol intraveneus,

later met ethacrinezuur per os. Bij 16 van deze 25 patiënten

bereikte men een twee- tot drievoudige verhoging van de I

opneming 24 uur na toediening, bij 3 was een geringere verho-

ging en bij 6 was geen verhoging aanwezig.

Goslings e.m. (197 3) gaven aan 7 patiënten met een gemeta-

staseerd folliculair schildkliercarcinoom gedurende 4 dagen

een jodium-arm dieet (20 - 30 wg/dag). Vergeleken werden de

jodiura-uitscheiding in de urine en de -opneming in tumor-

weefsel van een speurdosis I voor en na deze periode van

4 dagen. Bij deze groep van 7 patiënten daalde de jodium-

uitscheiding in de urine van 121,6 ± 36,9 yg/dag na 4 dagen

jodium-arm dieet naar 30,0 _+ 9,7 wg/dag. De 1 3 1i opneming in

het tumorweefsel 24 uur na toediening van de speurdosis

steeg van 0,6 - 8,3 % naar \% 15,7 « van de speurdosis.

Bij een andere groep van 8 patiënten werd gedurende 4 dagen

niet alleen jodium-arm voedsel gegeven, maar ook 3 dd 50 mg.

ethacrinezuur. De jodium-uitscheiding in de urine bedroeg^*

aanvankelijk 157.2 +_ 57,9 wg/dag en daalde na de periode

van 4 dagen tot 30,7 ^ 10,3 gg/dag.

Deze jodium-uitscheiding in de urine van 30,7 +_ 10,3 Mg/dag

na 4 dagen jodium-arm dieet en toediening van ethacrinezuur

verschilt niet significant van de jodium-uitscheiding in de

urine na 4 dagen alleen jodium-arm dieet (30,0 ± 9,7 pg/dag

in de eerste groep van 7 patiënten).
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Eigen onderzoek.

Wij hebben bij een aantal patiënten na thyreoï'lectomie wegens

een schildkliercarcinoom de I opneming in achtergebleven

schildklierweefsel bepaald, en nagegaan of het door middel van
131

geforceerde diurese mogelijk was deze I opneming te verho-

gen.

Aan 8 patiënten, die een thyreoïdectoraie ondergingen wegens

schildkliercarcinoom, werd een epeurdosis van 1 mCi I toe-

gediend, waarna de volgende bepalingen werden verricht:

1. hals- en profielscintigrafie (Magna Scanner V.Pieker) of

scintifotografie (Nuclear Chicago) <*8 uur na toediening

van de speurdosis.

2. bepaling van de maximale I opneming in de schildklier-

rest (of metastase) 48 uur na toediening van de speurdosis.

3. uitscheiding van I in de urine.

•*. uitscheiding van natrium, kalium en kreatinine in de urine.

Ha toediening van de eerste speurdosis werd bij de patiënten

gedurende U daaropvolgende dagen een geforceerde diurese te-

weeggebracht door middel van een intraveneus infuus met 500 ml

NaCl 0,65 %, waarin 50 mg ethocrinezuur en 500 ml glucose 5 %,

met «* gram KC1 afwisselend a »» uur.

Direct aansluitend op d-? periode van •» dagen geforceerde diu-
131rese geschiedde bepaling van de nog aanwezige I activiteit

in de schildklierrest (of metastase) en toediening van een

tweede speurdosis van 1 mCi I, waarna de bovengenoemde be-

palingen (i t/m 4) werden herhaald.

Voor toediening van de tweede speurdosis bleek geen activiteit

van de eerste speurdosis in de schildklierresten meer aanwe-

zig te zijn.

Meting van de radio-activiteit van de urinemonsters geschied-

de met het Automatic Gamiua Counting System van Nuclear

Chicago Corporation.

Voordat de tweede speurdosis werd gegeven, was geen restacti-

-99-



viteit in de urinemonsters meer aanwezig.
De gevonden telsnelheden werden gecorrigeerd voor het activi-
teitsverloop in de periode, gelegen tussen toediening van
de speurdosis aa-ll en het meten van de activiteit.

Voorbereiding van de patiënt.

131Wij hebben ernaar gestreefd de I opneming aan de hals oer
patiënt voor en na diurese te meten bij ongeveer gelijke
T.S.H.concentratie. Wanneer de eerste speurdosis kort na thy-
reoïdectomie werd gegeven, hebben wij daaraanvoorafgaand 15 U
runder T.S.H. (Ambinon Organon) toegediend, maar voor de twee-
de speurdosis niet, of beide speurdoses werden toegediend in
een periode na thyreoïdectomie, waarin verwacht kon worden
dat een continue maximale T.S.H.spiegel was bereikt. Wij heb-
ben tijdens deze proeven de T.S.H.spiegel niet gemeten, omdat
toen een dergelijke bepaling niet tot onze beschikking stond.

Resultaten.

Het effect van de geforceerde diuresö op de I opneming
wordt het beste geïllustreerd aan de hand van de gegevens
verkregen bij het onderzoek V3n patiënte AdeJ.
Deze toen 21-jarige patiënte onderging in Augustus 1969 een
totale thyreoïdectomie wegens «»en papillair schildkliercarci-

noom. Postoperatief werd *»8 uur na toediening van een speur-
131

dosis van 250 pCi I hals- en profielscanning verricht. Min-
der dan 1 % van de dosis werd in de hals geconcentreerd. Deze
opneming bleek voornamelijk te geschieden in de' mediaanlijn,
ca. 3 a U cm boven het jugulum. Er was geen significante op-
neming elders aan de hals, in het mediastinum of elders in
het lichaam. Patiënte werd behandeld met 3 dd 25 vg T,. In
December 1970 was een zwelling links aan de hals ontstaan.
Voor de linker m.stemocleidomastoideus was een 2 cm grote
ronde gladde tumor palpabel met vaste consistentie, los van
het omgevende weefsel en niet bewegend bij het slikken. Na
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orale toediening van 1 mCi T werd een hals- *n profielscan
vervaardigd. Er bleek een kleine functionerende schildklier-
rest aan de hals te bestaan met een xl opneming van minder
dan 1 % van de dosis (figuur 1). Na stimulering van de I
opneming door middel van een geforceerde diurese bleek de I
opneming vergroot te ?.ijn tot 2,6 % van de speurdosis van
1 mCi I. Nu werden enkele andere localisaties van I con-
centrerend weefsel aan de hals en vlak achter het jugulun
zichtbaar, o.a. ook de palpabele tumor links aan de hals (fi-
guur 2). In December 1971 werd deze tumor verwijderd. Bij his-
toloftisch onderzoek werd naast lymphatisch weefsel adenopapil-
lair groeiend earcinoom gevonden. De tumor groeide door de kap-
sel en reikte tot in de rand van het preparaat: een metastase
van het papillair schildkliercarcinoom. Voor en na een periode
van geforceerde diurese is een speurdosis I oraal toege-
diend. Het uitscheidingspatroon van de speurdosis I in de
urine van patiënte AdeJ voor en na diurese is weergegeven in
de grafieken 1 en 2. Op tijdstip 0 is de speurdosis toegediend.
In grafiek ? is hieraan vooraf de geforceerde diurese geduren-
de >4 dagen weergegeven. De hoeveelheid I die met de eerste
12 uurs urine na de eerste speurdosis werd uitgescheiden bleek
bij iedere patiënt steeds de grootste hoeveelheid te zijn. De-
ze hoeveelheid werd in de eerste grafiek 1,0 genoemd. De late-
re 12 uurs uitscheidingen van I zijn steeds aangegeven als
gedeelte van deze grootste uitscheiding.Op tijdstip 2 (U8 uur
na toediening van de speurdosis X) is gemeten welk percen-
tage daarvan aan de hals is opgenomen.

131
In tabel 1 is voor alle 8 onderzochte patiënten de I opne-
ming in de periode voorafgaand aan de diurese en in die na de
diurese geresumeerd. Alleen bij patiënt BvG is de opneming in
de longmetastasen gemeten» bij de anderen steeds de opneming
aan de hals. Er blijkt een duidelijke toeneming van het con-
centratievermogen van het sehildklierweefsel te bestaan 2 da-
gen na het beëindigen van de geforceerde diurese. Volgens de
Student test voor gepaarde waarneming aijn de gevonden ver-

significant voer p £o,Q5 (t = 2,01898).
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Figuur 1.

Schildklierscan toont I opneming aan de hals vóór de
periode van geforceerde diurese.

Figuur 2.
131

Schildklierscan toont I opneming aan de hals na de
periode van geforceerde diurese.



ungeveer SO - 70 % van de speurde»is I wordt ir. de urir.e

uitgescheiden. Alle e patiënten hebben een uitscheidingspa-

troon v.in de I voor en na diares**, vergelijkbaar net dat

van patiënte 17. Tn prafiek 3 is hiervan een sarenvatting ge-

geven, ue eerste e i grootste 12 uurs uitscheiding van I in

de urine ia voor iedere patiënt 1,0 genoetad. In grafiek 3 is

dat op tijdstip 0 aangegeven met •.

Van iedere 1? uurs uitscheiding daarna is uitgerekend welk ge-

deelte dit is van 1,0, en per patiënt cumulatief uitgezet.

Ied«»re ononderbroken verticale lijn geeft het traject aan,

waarbinnen de cumulatieve I uitscheiding van de 8 onder-

zochte patiënten varieert, steeds op eenzettde tijdstip na de

eerste speurdosis. ledere onderbroken verticale lijn geeft

het traject aan waarbinnen de cumulatieve *I uitscheiding

van de 8 onderzochte patiënten varieert, steeds op eenzelfde

tijdstip na de tweed© speurdosis (dus na de diurese).

Uit deie grafiek blijkt, dat in de twee dagen na toediening

van de I direct na diurese in alle gevallen minder I

met de urine wordt uitgescheiden dan in de twee dagen na toe-

diening van de speurdosis in de periode, die voorafgaat aan

<Je diurese.

Wij hebben tijdens deze proeven geen veranderingen in het

P.B.I, waargenomen.
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Grafiek 1 - Hoofdstuk VI.
131I in de urineHet uitscheidingspatroon van de speurdosis

vóór diurese. «,j
De hoeveelheid I in-de eersce 12 uurs urine na d** eerste
speurdosis werd 1,0 genoemd. De latere 12 uurs uitscheidin-
gen van 131I zijn steeds gedeelten hiervan.
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Grafiek 2 - Hoofdstuk VI.

Het uitscheidingspatroon van de speurdosi;
nS diurese.
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Tabel 1 - Hoofdstuk VI.

o
I

Resultaten van de invloed van een geforceerde diurese door middel van

ethacrinezuur op de I opneming van achtergebleven schildklierweefsel

na totale thyreoïdectomie wegens schildkliercarcinoom.

1,

2

3.
4,

5.

6.

7.

8.

patiënt

P-G

N-R
H.O.

P-N

S-D
AdeJ

B-vG
O-K

geslacht

V

V
M
V

V
V
V
V

leeftijd

62 jaar

35 jaar

18 jaar

61 jaar

68 jaar

21 jaar

6t jaar

62 jaar

pathologische ana-
tomie

folliculair carci-
noom

papillair carcinoom

papillair carcinoom

folliculair carci-
noom

adenocarcinoom

papillair carcinoom

adenocnrcinoom

folliculair carci-
noom

I opneming
speurdosis

voor diurese

1,6 %

31,0 %

4,0 %

14,0 %

5,0 %

0,3 %

25,0 %

7,9 %

48 uur na

na diurese

4,5 %

41,0 %

10,0 %

14,0 %

6,3 %

2,6 %

50,0 %

8,5 %



Grafiek 3 - Hoofdstuk VI.
131.UitscfreidinRBpatroon van de speurdosis iJi\ in de urin« van

8 patiënten vo6r en na diureee.
Iedere 1? uurs uitscheiding is «teeds aangegeven als een ge-
deelte van de uitscheiding in de eerste 1? uur na de eerste
t>peurdosis (op t i jds t ip 0 aangegeven met •) en cumulatief uit-
gezet. De waarnemingen bij 8 patiÊnt«»n zijn per t i jds t ip door
een verticale l i jn aangegeven.
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Discussie.

Bij 8 patiënten, die een thyreoïdectomie hadden ondergaan,

werd gedurende u opeenvolgende dagen een diurese teweegge-

bracht door intraveneuze toediening van 500 ml glucose 5 %

en SOO ml NaCl 0,6 5 % met 50 mg ethacrinezuur afwisselend

a 4 uui- per 500 ml.

Ethacrinezuur veroorzaakt een diurese met uitscheiding van

natrium en chloor in de urine door remming van de electro-

lytenterugresorptxe in het opstijgende been van de lis van

Henle (Goodman en Gilman, 1970>. Bij meting van de uit-
131scheiding van een speurdosis I in de urine voor en na

diurese blijkt in de eerste twee dagen van antidiurese de

I uitscheiding in de urine altijd minder te zijn dan in

de vergelijkbare periode voor de diurese. Dit heeft op de

tweede dag een verhoogde jodium opneming in het achterge-

bleven schildklierweefsel tot gevolg (Koutras, I960;

Alexander, 196U). Uit de grafieken 1, 2 en 3 blijkt verder
131dat de I uitscheiding na de tweede dag van antidiurese

hoger is dan in de vergelijkbare periode van v6ór de diu-

rese.

Enkele andere factoren zijn mogelijk van invloed geweest

op de verhoogde I opneming in de schildklierresten op de

tweede dag van antidiurese.
131

Natriumchloride kan de plasma i J Ai concentratie verlagen
131

door een vergroting van de renale I uitscheiding. Isler

e.m. (1958) maakten dit althans met dierproeven aannemelijk.

Een direct stimulerend effect van NaCl op de T.S.H, secre-

tie van de hypophyse was niet waarschijnlijk. Isler e.m.

gaven thiouracil aan een groep muizen, waardoor het gewicht

van hun schildklier toenam onder invloed van verhoogde

T.S.H, productie. Toevoeging van NaCl aan het dieet had

hierop geen invloed.

Natriumchloride bleek ook geen invloed te hebben op de uit-
131

scheiding van hormonaal I uit de schildklier van muizen.



Na toediening van een speurdosis I aan een groep muizen

werd de invloed van NaCl op de concentratie van radio-actief

jodium in <ie sehildkljer, in het bloed f:n in de urine ver-

geleken met die van propylthiouracil. Natriumchlcride had

geen thyreostatisch effect.

Na thyreoïdectomie werd aan een groep muizen natriucehloride
131

en een speurdosis I toegediend. Vergeleken met een groep

controle dieren zonder thyreoïdectomie nam de uitscheiding

van 13*l onder invloed van de NaCl toediening in eenzelfde
131

orde van grootte toe met een dalende plasma I concentra-

tie. Daling van de plasma I concentratie ra toediening

van MaCl werd niet gezien bij proefdieren, die een dubbelzij-

dige nephrectomie ondergingen.

Wisselingen in de electrolyten concentraties en in de osmo-

tische gradiënt kunnen mogelijk ook invloed hebben gehad op

de verhoogde I opneming in de schildklierresten.

Na totale thyreoïdectomie is de schildklierhormoon productie

nihil met een verhoogde T.S.H, spiegel.

Burke (1968) toonde aan, dat de fosfolipogenese in de basaal-

membraan van de schildkliercellen wordt gestimuleerd door

T.S.H. Burke werkte met plakjes schildklier van schapen, die

hij tevoren incubeerde met T.S.H. Na uitwassen werden ze ge-
32ineubeerd met een Krebs-Ringer bicarbonaat buffer roet P.

Daarna werden de fosfolipiden geïsoleerd; er werd een ver-

hoogde P inbouwsnelheid gevonden.

Burke (1969) onderzocht de invloed van electrolyten concen-

traties in zijn proefopstelling door in de Krebs-Ringer bi-

carbonaat buffer de electrolytensanensteiling te variëren.

Vervanging van Na* door K*, d.w.z. een verkleining van de

extracellulaire Na/K ratio, ging gepaard met een volledige

remming van de T.S.H, stimulering van de fosfolipogenese.

Vervanging van Ca* door Na* en van Mg* door Ma* ging ook ge-

paard met een verminderde P inbouw in de fosfolipiden en

een verminderde doch wel significante stimulering van de fos-
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folipogenese door T.S.H,

Lieberman en Kameshiro beschreven in 1971, dat ethacrine-

zuur in concentraties van meer dan 2 mmol/1 onmiddellijke

beschadiging van de rode celmembraan veroorzaakt met efflux

van K en influx van Na .

In onze proefopstelling is beïnvloeding van de extracellu-

laire Na/K ratio door ethacrinezuur (molec.gewicht 30 3) zeer

onwaarschijnlijk, omdat daarvoor de bereikte concentratie

(0,033 mmol/1) te laag is.

Er bestaat een relatie tussen verandering van extracellulaire

osmolaliteit en de binding van jodium aan de schildklier.

Boatman C1959) perfunderde geïsoleerde schildklieren van

katten. In zijn proefopstelling werd de jodiumruimte con-

stant gehouden. De T.S.H, en renale invloed waren uitgeslo-

ten . Het effect van eer. isotoon per-fusaat ën een hypertoon

perfusaat werden vergeleken. Wanneer het schildklierprepa-

raat hypertoon werd doorstroomd, steeg de natrium concentra-

tie in het schildklierweefsel: water verplaatst zich van

intra- naar extracellulair.

De opneming van I en Na in schildKlierweefsel neemt sig-

nificant af bij doorstroming met hypertoon perfusaat.

Een groep proefdieren kreeg 2H uur voor de schildklierperfu-
131sie 100 yCi I intraveneus toegediend. Tijdens hypertone

perfusie is de uitscheiding van zowel anorganisch als orga-

nisch jodium uit de schildklier naar het perfusaat hoger

dan tijdens isotone perfusie.

Nadat wij hadden aangetoond met geforceerde diurese de I

opneming aan de hals significant te kunnen verhogen, werd bij

onze 8 patiënten nogmaals een geforceerde diurese veroor-

zaakt, nu gevolgd door een therapeutische dosis van 100 mCi

131
I. Wij zagen hiervan peen bijwerkingen.
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Trunnel1 e.m. (1949) gebruikten hogere doses en zagen bij al
hun patiënten als belangrijkste bijwerking depressie van de
haematopoiese. Hun 9 patiënten met functionerende metastasen
kregen een totale cumulatieve dosis, variërend van 1«»u mCi
tot 906 mCi. De hoogste eenmalige dosis, die gegeven werd,
was 31S raCi. De lymphocyten zijn het meest stralengevoelig.
Reeds bij de laagste dosis (ltt mCi) werd een onmiddellijke
daling van het aantal circulerende lymphocyten gezier, later
gevolgd door een voorbijgaande vermindering van het aantal
bloedplaatjes, en ongeveer na twee maanden een geringe daling
van het haemoglobinegehalte in het bloed* Er werden geen
patiënten beschreven bij wie leukaemie ontstond.
Trunnell e.ra. zagen bij 3 normaal menstruerende vrouwelijke
patiënten, jonger dan "*1 jaar* een amenorrhoe na cumulatieve

I doses van 90 tot 4 58 mCi, toegediend wegens gemetasta-
seerd schildkliercarcinoom. Bij twee va/» deze 3 patiënten kon
in de urine geen verminderde concentratie van follikel stimu-
lerend hormoon worden aangetoond. Trunnell e.m. konden geen

I opneming ter plaatse van de ovaria aantonen. Concentra-
tie van I in de ovaria was wel te verwachten (Brown-
Grant, 1961).

Conclusie.

Toediening van een therapeutische dosis I na thyreoïdecto-
mie wegens een schildkliercarcinoom is een therapeutische mo-
gelijkheid bij patiënten met een redelijk hoge I opneming
per gram achtergebleven schildklierweefsel in de hals of me-
tastasen*

Uit ons onderzoek blijkt» dat het mogelijk is een therapeu-
tische dosis 1 3 1I langer in de circulatie te houden door een
geforceerde diurese toe te passen. In de periode van anti-
diurese zagen wij een verminderde 1 3 1I uitscheiding in de
urine en een significant toegenomen 1 3 1I opneming na <»8 uur
in de schildklierresten bij 7 van de 8 onderzochte patiënten
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n patiënt bleef d> I opneming aan de hals gelijk ten

opzichte van de metinp voor de pericde van di

Goslings (1973) gebruikte diuretica en een jodium-arm dieet

om de 131i opneming te verhogen, echter zonder de geforceerde

diurese zoals wij die toepasten. Goslings vond g«»en signifi-

cante invloed van diuretica alleen. Gecombineerd met een ge-

forceerde diurese vonden wij wel een significant verhoogde
131

I opneming. De jodiumdepletie door middel van geforceerde

diurese is ons inziens essentieel. Andere factoren, 2oals het

autoregulatie-vermogen van schildklierweefsel, wisselingen in

de electrolyten-concentratie en wisselingen in de osmotische

gradiënt spelen geen rol van betekenis in dit verband.

Wij menen, dat een maximaal nuttig effect van een therapeu-

tische dosis I bereikt kan worden door gedurende "< dagen

voorafgaand aan de toediening van 1 naast een jodium-arm

dieet ook een geforceerde diurese toe te passen door middel

van een intraveneus infuus met 500 ml NaCl 0,65 %, waarin

50 mg ethacrinezuur en 500 ml glucose 5 % met u gram KC1 af-

wisselend a 4 uur. Bijwerkingen van toediening van 100 mCi
131

I met genoemde voorbereiding zagen wij niet.
Wanneer na thyreoïdectomie bij onze patiënten in een beperkt

131gebied een voldoende I opneming bleek te bestaan («* % en
131

meer), gaven wij 100 mCi I na bovengenoemde voorbereidings-

procedure. De patiënten, bij wie na thyreoïdectomie voor een

gedifferentieerd schildkliercarcinoom zonder metastasen nog

schildklierweefsel in de hals aantoonbaar was, vertoonden

geen aanwijzingen van maligne groei. Hoewel de 1 3 1i opneming

aan de hals vaak aanzienlijk was, hebben wij bij een aantal

patiënten afgezien van een direct postoperatieve toediening
131

van I. Zoals in het volgende hoofdstuk nader beschreven
wordt, blijkt de I opneming ook te verminderen na toedie-

ning van schildklierhormoon.

Bij aanwezigheid van long- of botmetastasen werd na thyreoï-

dectomie in de voorkomende gevallen 1 3 1I therapie gegeven

(patiënt 18 en patiënt 19, hoofdstuk V).
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HOOFDSTUK VII.

Het therapeutisch belang van de toediening v*r, schil^.vlier-

hormoon aan patiënten met schi ldkl iercarcino-on.

Zoals reeds eerder werd vermeld, waren Thomas en Criie (1957)

degenen, die op klinische gronden T.S.H, suppressie als een

factor van belar.g beschouwden bij de behandeling van het

schildkliercarcinoom en zijn metastasen.

Inderdaad vonden HargaUine e.m. (1970) bij patiënten roet een

onbehandeld schildkliercarcinootn een verhoogde T.S.H, con-

centratie.

Bij 3 vrouwen met een papillair adenocarcinoom vonden zij

een T.S.H, concentratie van 20 - 30 uU/ml (bij 15 normale

vrouwen « - 10 yU/ml) en bij 2 mannen met een papillair ade-

nocarcinoom een T.S.H, concentratie van 10 y'J/ml (bij 17

normale mannen 2 - w yU/m3).

Vijfendertig vrouwen met andere schildklieraandoeningen dan

carcinoom (hyperthyreoïdie, adenoom, thvreotaitis) hadden

een T.S.H, concentratie van 0 , 5 - 8 uU/inl en 13 mannen had-

den een T.S.H, concentratie van 2 - 1 0 uU/ml.

Zoals verwacht was de T.S.H, concentratie van 8 vrouwen en

H mannen met myxoedeem verhoogd, n.l. 100 - S00 yli/ml.

De T.S.H, concentratie bij de patiënten van Hargadine met

een schildkliercarcinoom was te supprimerer. door L-thyroxine.

Zestien vrouwen met schildkJiercarcinoom, die werden behan-

deld met 0,1 - 0,6 mg L-thyroxine per dag, hadden een T.S.K.

concentratie van H - HO uU/ml. Twee mannen met papillair

carcinoom, die werden behandeld met 0,25 - 0,»» mg L-thyro-

xine per dag» hadden een T.S.H, concentratie van u - 8 yU/ml.

De T.S.H, concentratie bij 19 vrouwen met een andere schild-

kliraandoening (hyperthyreoïdie, adenoom, thyreólditis) was

onder een dosering van 0,1 - 0,8 mg L-thyroxine per dag

1 - 1 2 uU/ml en bij 3 mannen onder een dosering van 0,2 -
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Q,U mg L-thyroxine per dag 2

Ook Lemarchand-Béraud e.m. (1969) vonden bij 33 onbehandelde

patiënten met een schildkliercarcinoom een verhoogde T.S.H,

concentratie, ondanks hun euthyreoidie.

Hoewel de patiënten met een schildkliercarcinoom in het al-

gemeen in een toestand van euthyreoïdie verkeren, is het wel

mogelijk dat met behulp van de z.g. T.R.H, test een verminder-

de schildklierfunctie bij deze patiënten wordt aangetoond.

Het thyrotropin releasing hormon (T.R.H.) is een tripeptide,

dat wordt gesynthetiseerd in de hypothalamus. De eminentia

media in de hypothalamus bevat zenuweinden, waarin zich de

neurosecretoire substantie T.R.H, bevindt. Dit diffundeert

in de capillaire plexus van de eminentia media en wordt door

de venen van de hypophysesteel (de vena porta van de hypo-

physe) naar de sinusoxden van de hypophyse voorkwab gevoerd

om daar het vrijkomen van T.S.H, uit de thyreotrope cellen

te stimuleren. Het stimulerend effect van T.R.H, op de secre-

tie van T.S.H, wordt tegengegaan door de schildklierhormonen

thyroxine (T^) en trijodothyronine (T.) (Bowers e.m., 1967).

De schildklierhormonen en T.R.H, hebben in de thyreotrope cel

van de hypophyse voorkwab een verschillend en tegengesteld

effect.

Ormston e.m. (1971) bepaalden de T.S.H, reserve van de hypo-

physe aan de hand van de stijging van de T.S.H, spiegel na

toediening van T.R.H. (f..R.H.test). De serum T.S.H, concen-

tratie werd gemeten vóór snelle intraveneuze toediening van

200 yg T.R.H, en 20 minuten en 60 minuten daarna. Intraveneu-

ze toediening van 200 «g T.R.H, werd niet gevolgd door stij-

ging van het serum Tv. Dit werd toegeschreven aan de zeer

korte half waardetijd van 2 minuten van T.R.H, in plasma. Hier-

door hield de verhoogde T.S.H, stimulatie niet langer aan

dan ongeveer een uur, blijkbaar onvoldoende voor mobilisatie

van extra T,, uit het schildkliercolloïd. Daarentegen steeg

de plasma Tg spiegel twee a drie uur na intraveneuze injectie



van 300 ug T.R.H, tot ongeveer 200 % van de uitgangswaarde.
Ormston e.m. vonden bij normale controle personen een basa-
le T.S.H, spiegel van minder dan 0,5 tot 2,8 yU/ml. Bij man*
nen steeg de T.S.H, spiegel na toediening van T.R.H, tot
waarden variërend van 3,5 tot 15,6 yU/ml, waarna een daling
optrad tot waarden variërend van 2,0 tot 11,5 uU/ml na 60
minuten. Bij vrouwen bleek duidelijk een grotere gevoelig-
heid voor T.R.H, aanwezig. De T.S.H, spiegel na 20 minuten
varieerde tussen 6,5 en 20,5 yU/ml en na 60 minuten tussen
4,0 en 15,6 gU/ml.
Bij patiënten met hypothyreoldie naar klinische en/of bio-
chemische maatstaven vonden Ormston e.m. een verhoogde ba-
sale T.S.H, concentratie en een verhoogde concentratie 20
minuten na T.R.H, toediening, terwijl er geen terugkeer
naar de normale waarden na 60 minuten plaatsvond.
Bij patiënten met hyperthyreoldie naar klinische en/of bio-
chemische maatstaven was de basale T.S.H, spiegel altijd
lager dan normaal en vond geen significante stijging plaats
20 of 60 minuten na T.R.H, toediening.
Kochupillai e.m. (197 3) onderzochten op deze wijze bij 26
euthyreoide patiënten met een endemisch struma de relatie
tussen de hypophyse en de schildklier. Hoewel geen van de
26 patiënten van Kochupillai met een endemisch struma kli-
nische tekenen van hypothyreoldie vertoonde, hadden toch
20 patiënten een verhoogde basale T.S.H, uitscheiding. Zij
kunnen ais subklinisch hypothyreoïde beschouwd worden.
Een verhoogd serum T.S.H, en een toegenomen T.S.H, reserve
van de hypophyse wordt door Greenberg (1970) beschouwd als
de meest gevoelige index voor een verminderde functie van
de schildklier.
Cen thyreoxdeetomie bij patiënten met een niet-toxisch stru-
ma zonder klachten betekent een verhoging van de T.S.H,
concentratie poetoperatief, zeker wanneer bij een euthyreoide
patiënt met een struma v66r de operatie reeds een verhoogd
serum T.S.H, en een toegenomen T.S.H, reserve van de hypo»
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physe bestaat. Dit kan ook het geval zijn bij een schildklier-

carcinoom.

In plaats van opereren is toediening van schildklierhormoon

aan een patiënt met struma zonder klachten meer aan te beve-

len. De mopelijkheid is ook niet uitgesloten, dat in een aan-

tal gevallen van schildkliercarcinoom behandeling met schild-

klierhormoon een gunstige invloed op het ziektebeloop heeft

(Thomas, 19S7; Crile, 1957» 1966).

Wij probeerden tijdens poliklinische observatie van onze pa-

tiënten na totale thyreoïdectomie wegens schildkliercarcinoom

een indruk te krijgen over de waarde van T.S.H.suppressie voor

de regressie van metastatisch schildklierweefsel.

Enige jiren poliklinische observatie van eigen patiënten na

thyreoïdectomie wegens schildkliercarcinoom.

In geval van het bestaan van een schildkliercarcinoom of bij

redelijke verdenking daarop volgde een thyreoïdectomie (hoofd-

stuk V). In navolging van Thompson en Harness (1970) en Lab-

hart (1971) kregtn onze patiënten na de totale thyreoïdecto-

mie gedurende 6 weken geen schildklierhormoon, waarna volgend

op toediening van een speurdosis I een total body scan werd

verricht, waarbij de eventuele I opneming werd gemeten.

Wannepr w*s p*>blf>ken, dat een voldoende hoog percentage zou

worden opgenomen (u % en meer), kregen de patiënten 6 w&ken

na de totale thyreoïdectomie en voorafgaand aan de medicatie

met schildklierhormoon een eenmalige therapeutische dosis van
131

100 mCi I toegediend. Bij een aantal patiënten, bij wie na

thyreoïdectomie voor een gedifferentieerd schildkliercarci-

noom zonder aantoonbare metastasen nog schildklierweefsel in

de hals aantoonbaar was zonder tekenen van maligne groei,

hebben wij afgezien van een direct postoperatieve toediening
131

van I therapie, maar gaven wij direct postoperatief schild-

klierhormoon. De mogelijkheden, die voor T.S.H.suppressie ter

beschikking staan zijn schildklierpoeder (thyranon ), L-
( R)

tri-joodthyronine of liothyronine (cytomel ) en L-tetra-
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ioodthyron: .ie of l«'vothyroxine. I>r aoqui•j.iien' m«>t<abooi ef-

fect wordt naar srhattinp onpevn- !*r»=-ii>f *.< •<. r I1' - 700 ng

thyranon, 7S - 100 up, rvtomel **n ?nf! - V;fj pp lov^t hyroxir.e.

Door toediening van ?0ii - /Mi Up '--
r hyr <"•/ inr ian 1 ̂  p«i»r*er.

met een primair rayxoed»?em (Farmer t.m. , '.'**.'•*) w-rd "̂ r* nor-

maal P.B.I, bereikt (u - 8 yf/ino r.i). Gemeten naar klinische

maatstaven, waar onder het welbevinden van de patiënt, be-

schouwden Farmer e.m. een «ur>pl**ti*> van T sawn met T,, in

een verhouding van 3,S : 1, air optimaal. Taylor e.m. (1970)

beschreven een mengsel van l̂ O up ^hyroxine er. uS yg tri-

jodothyronine als optimale suppletiedosis voor patiënten, die

een totale thyreoïdectomie ondergingen /nor schildkliercarci-

noom.

Bij onze patiënten gebruiken wi} 1 »n - ?OÜ mp thyranon. De

dagdosis wordt gekatiwd *>n 's morgens op de nuchtere maag inge-

nomen. De wisselingen in het uiteenvallen van de tabletten

zijn dan zo gering mogelijk, terwijl de beschikbaarheid van

T, en T^ voor ontp?_ooiing van hun biologische activiteit zo

gelijk mogelijk is. Als bijwerkingen zagen wij een neiging tot

gewichtsverlies, maar verder geen klinische tekenen van thy-

reotoxicose. Bij gebruik van thyranon is het mogelijk mede aan

de hand van het P.B.I.gehalte de subtoxische dosis te bepalen.

n«??e parameter kan ons bij het gebruik v<an het 7- preparaat

cytomel niet van dienst zijn.

Na ongeveer een half jaar ononderbroken T.S.H.suppressieve

therapie wordt de I opneming gemeten met behulp van een
131

speurdosis van 1 mCi I voorafgegaan door een voorbereidings-

procedure om de T.S.H.uitscheiding van de hypophyse te stimu-

leren.
131Na totale thyreoïdectomie, toediening van I in therapeu-

tische dosering en van 180 mg "desiccated thyroid" is de

T.S.H.concentratie onmeetbaar laag. Hershman en Edwards (1972)

staakten bij 10 van dergelijke patiënttn de medicatie met

"desiccated thyroid" en gaven gedurende m dagen alleen 75 ug

trijodothyronine, waarna de toediening werd gestopt.
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Het serum T.S.H, steeg. Na 5 dagen staken van de trijodothy-

ronine varieerde de concentratie van het T.S.H, van minder

dan 1,8 tot Ui uU/1» na 10 dagen van 10,5 tot 93 uU/1 en na

17 tot 20 dagen van 27 tot 185 «U/1. De T.S.H.concentratie

vertoonde uiteindelijk de neiging niet boven een constant ni-

veau uit te stijgen. Bij 2 patiënten werd deze maximale waar*

de reeds bereikt 10 tot 15 dagen na staken van de trijodothy

ronine.

Hershman en Edwards vergeleken deze bevindingen met die ver-

kregen na toediening van runder T.S.H, aan 5 normale vrijwil-

ligers en aan 5 patiënten met myxoedeem behandeld met schild-

klierhormoon. Deze patiënten kregen 3 achtereenvolgende dagen

's morgens om 8.00 uur 10 U runder T.S.H, intramusculair. De

maximale spiegel van het runder T.S.H, was 100 tot 120 yU/ml

en werd 2 - 4 uur na injectie bereikt. Daarna daalde de run-

der T.S.H.concentratie tot 50 % van de maximale waarde 8-10

uur na injectie. Van de daaropvolgende injecties runder T.S.H,

werd geen cumulatief effect waargenomen. De 10 patiënten van

Hershman en Edwards, die behandeld werden voor een schild-

kliercarcinoora, bereikten 12 dagen na staken van de trijodo-

thyronine een T.S.H.concentratie gelijk aan die van de norma-

le vrijwilligers en de patiënten met behandelde hypothyreoldie

2-i» uur na injectie van 10 U runder T.S.H.

Aanvankelijk stimuleerden wij de T.S.H.uitscheiding door de

thyranon-medicatie gedurende 2 weken te staken. De dag voor

toediening van de speurdosis I kreeg patiënt 's morgens en

's middags een intramusculaire injectie van 10 E runder T.S.K.

(Ambinon, Organon) en de ochtend van de dag, dat de speurdosis

I werd toegediend, nogmaals 10 E runder T.S.H.

Runder T.S.H, bleek, zeker bij herhaalde toepassing, vele bij-

werkingen te vertonen in de zin van toxicodertnie, misselijk-

heid en braken. Dit was aanleiding om de voorbereidingsproce-

dure ter stimulering van de T.S.H.secretie bij patiënten, die

langdurig schildklierhormoon gebruikten na totale thyreoïdec-

tomie wegens schildkliercarcinoom, te wijzigen.
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Minstens 6 weken voor toediening van de speurdosis x I wordt

de thyranon gestaakt. Van deze 6 weken wordt gedurende de eer-

ste 3 weken 75 y cytorael gegeven. De laatste 3 weken wordt

ook de cytomel gestaakt. Er wordt peen runder T.S.H, toege-

diend.

De hal fwaardetijd van T., is korter dan die van T^ (resp. 2 en

7 dagen), zodat in kortere tijd na het staken van alle medi-

catie een voldoende hoge T.S.H.concentratie in het bloed be-

reikt kan worden.

Bepaling van het P.B.I. (1)

De bepaling van het P.B.I, is geschied met behulp van een

Technicon Autoanalyzer Mark I. Het anorganisch jodium werd

via een ionenwisselaar uit het monster verwijderd. Het eiwit-

gebonden jodium werd door natte verassing omgezet in jodide.

Het jodide werd bepaald met behulp van zijn katalytisch ef-

fect op de ontkleuring van een cerisulfaatoplossing door ar-

seniet (Sandell en Kolthoff, 1937). Normaalwaarde 0,3C - 0,65

ti mol/l.

Bepaling van T^. (2)

Het T. werd bepaald met een competitieve eiwitbindingstechniek

volgens Murphy (196«O (Abbott, Tetrasorb - 125). Normaalwaar-

de 5,U - 13,5 Mg/100 ml.

Bepaling van T3. (?)

Deze bepaling geschiedde met een radio-immunologische techniek

De gebruikte antisera «aren opgewekt tegen thyroglobuline vol-

gens Chopra (1971, 1972). T4 kruis-reageert toet het antiserum

voor minder dan 0,1 %. De TBG-T^ binding werd geblokkeerd met

natriumsalicylaat volgens Larsen (1972). Normaalwaarde 0,66 -

1,66 ng/ml.
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Bepaling van het T.S.H. (2)

Het T.S.H, werd radio-immunologisch bepaald volgens de metho-

de zoals door Odell (1965) is beschreven, met enkele modifi-

caties. Gebruik gemaakt werd van anti serum tegen humaan T.S.H.

(Calbiochem.U.S.A.), terwijl standaard en tracer ook van hu»

mane oorsprong waren.

Gezien de waarneming van Blum e.m. (1968) dat er een diurna-

le variaties bestaat in het serum T.S.H., waarbij de T.S.H.-

concentratie 's morgens het hoogst is en 's avonds het laagst,

werden de monsters alle 's morgens afgenomen. Normaalwaarde

0,3 - U,3 uE/ml.

(1) Centraal Klinisch Chemisch Laboratorium.

(2) De bepalingen van T3, T^ en T.S.H, werden verricht in

het Laboratorium van de afdeling Endocrinologie.
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Resultaten.

Bij patiënten met een niet-toxisch struma daalt de T.S.H,
concentratie na toediening van thyranon, in een dosering van
100 mg en meer per dag, in enkele weken naar onmeetbare waar-
den (grafiek 1).

Na totale thyreoïdectomie vindt een momentane stijging van
het T.S.H, plaats en een daling van het T~, T^ en P.B.I,
(grafiek 2).
Na toediening van 100 mg thyranon daalde het T.S.H, gehalte
tot onmeetbare waarden, terwijl de T3, T^ en P.B.I, stegen
(grafiek 3). Hierbij steeg het T. opvallend meer dan het Tu.
Wij vergeleken het P.B.I., T3, T^ en T.S.H, gehalte bij een
patiënt zonder schildklier, die een hoge dosis thyranon toe-
gediend kreeg (grafiek 3) en een patiënt met hyperthyreoldie
(grafiek u). Er was geen opvallend verschil in de T. waarden.
De hoge T3 spiegel van de patiënt zonder schildklier met
100 mg thyranon kan berusten op een hoog T3 gehalte van de
toegediende thyranon. Een andere verklaring vormt de omzet-
ting van Tu in T 3 in de perifere weefsels. In normale omstan-
digheden geschiedt een derde van de verdwijning van T. via
omzetting in T, (Lassiter e.m., 1958; Sterling e.m., 1970).
Thyroxine wordt omgezet in tri-jodothyronine bij patiënten
zonder scnildklier en bij patiënten met hypothyreoïdie tij-
dens therapie met L-thyroxine (Braverman e.m., 1970).
Bij de behandeling van onze patiënten na totale thyreoïdecto-
mie met hoge doses thyranon zagen wij -afgezien van vermage-
ring*» geen tekenen van thyreotoxicose.
Het lichaam beschermt zich mogelijkerwijze tegen de metabole
activiteit van de Tj (3,5,3' tri-jodothyronine) door in de
periferie een deel van de Tu om te zetten in het relatief
weinig metabool actieve 3,3',5 tri-jodothyronine, het z.g.
"reverse Tj" (Chopra, 197«O.
Toch kunnen patiënten zonder schildklier onder een medicatie
van 100 - ISO mg thyranon tekenen van een versnelde stofwis-
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seling vertonen.
Dit werd door Smith e.m. (1970) en Gooiden e.ro. (1971) geme-
ten aan de natriumconcentratie in de erythrocyt. De mense-
lijke erythrocyt is zeer geschikt om de mechanismen te bestu-
deren, die de ionensamenstelling van de intracellulaire ruim-
te beïnvloeden.
De menselijke erythrocyt handhaaft ten opzichte van het se-
rum een hoge kaliumconcentratie en een lage natriumconcentra-
tie. De diffusie van kalium uit de celinhoud en van natrium
naar de celinhoud wordt beperkt door een actief transport
van deze kationen tegen hun concentratie-gradiënt in.
Deze natrium-kalium pomp wisselt natrium van binnen de cel-
membraan uit tegen kalium van buiten de celmembraan (Hoffman,
1966). De energie, die hiervoor nodig is, wordt geleverd
door ATP-ase uit de cel zelf (Glynn, 1968; Whittam, 1970).
De activiteit van deze natrium-kalium pomp kan worden geremd
door factoren, die het celmetabolisme beschadigen, waardoor
minder ATP-ase ter beschikking komt. Deze factoren kunnen
zijn: anoxia, hypothermie, hartglucosiden en hypothyreoïdie.
Ook hyperthyreoïdie benadeelt de natrium-kalium pompfunctie,
zolang de hyperthyreoïdie nog niet is gecorrigeerd.
Door Gooiden e.m. (1971) werden de intracellulaire natrium
en kalium concentratie gemeten in de erythrocyten bij 60 nor-
male controle personen, 60 patiënten met thyreotoxicose, 10
patiënten met hypothyreoïdie en 2 5 patiënten zonder schild-
klier, die behandeld werden met 300 ug L-thyroxine per dag
wegens schildkliercarcinoom zonder aantoonbare metastasen.
De gemiddelde intracellulaire natriumconcentratie van de
thyreotoxische patiënten èn van de patiënten met L-thyroxine
therapie was significant hoger dan die van de normale con-
trole personen. De gemiddelde intracellulaire kalium concen-
tratie toonde geen significante verschillen tussen deze drie
groepen patiënten.
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Grafiek 1 - Hoofdstuk VII.

Vrouw, 70 jaar, niet-toxisch Btruma.
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Grafiek 2 - Hoofdstuk VII.

Man, 59 jaar, totale thyreoldectomie-
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Grafiek 3 - Hoofdstuk VII.

Man, 7? jaar, toediening var cchildklierhormoon 6 weken na
totale thyreoïdectomie.
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Trafiek u - Hoofdstuk VII.

Vrouw, us iaar, klinische hyperthyreoïdie
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Onze ervaringen steunen de opvatting van Thomas en Crile on-

trent de Runstip.e invloed van T.3.H. suppressie op metastase-

rinp, van schildkliercarcinoora niet zonder meer.

Zes weken na fie totale thyreoïdectomie en voorafgaande aan

de medicatie met schildklierhormoon kregen de patiënten 3 (N.R.).

S (M.O.), 6 (P-N) en 11 (C.K.) eenmalig een therapeutische

dosis van 60 - 100 roCi I toegediend. De patiënten 3, 5 en 6

> ; nden zich 5 jaar na de toiale thyreoïdectomie in uitste-

kende conditie zonder enig teken v-an metastasering van het

schildkliercarcinoom. Patiënt 11 was na 2 jaar nog in redelijke

conditie, maar zijn levensverwachting is beperkt door een ge-

metastaseerd maagcarcinoom.

De patiënten 1 (B-B), 2 (P-G), U (WdeJ), 8 (J.B.), 12 (Bo) en

15 (vB) werden na totale thyreoldectomie en zonder I the-

rapie 3 - 9 jaar behandeld met schildklierhormoon zonder te-

kenen van metastasering van het schildkliercarcinoom. De pa-

tiënten 7 (P.Z.) en 17 (AdeJ) bevonden zich 3 en 6 jaar na

thyreoïdectomie en zonder I therapie in goede conditie. Wel

ontstond bij deze patiënten een metastase in de hals. Hun enige

therapie na de thyreoïdectomie was toediening van schildklierhormoan.

Bij de patiënten 18 (BvG) en 19 (O.K.) werden de schildklier-

giarcinoom metastasen behandeld met eenmalig 100 mCi I en

ÏSQ mg thyranon dagelijks. Hoewel er aanvankelijk een regres-

sie van de metastasen optrad, namen deze na een jaar ononder-

broken gebruik van schildklierhormoon weer in aantal en om-

vang toe. Patiënte 18 is 19 jaar na thyreoïdectomie overleden.

Patiënte 19 bevond zich 3 jaar na thyreoïJectomie in slechte

algemene conditie.

Wij gingen na hoe het percentage opneming aan de hals van een

speurdosis 1 3 1i na totale thyreoïdectomie verandert na toe-

diening van 100 mg thyranon per dag gedurende minstens 2 jaar.
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In de grafieken 5 en 6 is voor een aantal patiënten de sti^-
ging van de T.S.H.concentratie aangegeven in relatie tot het
aantal weken na staken van de cvtome1- of thyranon-medicatie.

131Tabel 1 geeft een overzicht van de I opneming aan de hals
direct postoperatief en na behandeling met schildklierhormoon

131wel en niet voorafgegaan door I therapie.
Bij de meeste patiënten werd een opvallende vermindering van

131
de I opneming waargenomen doordat de hoeveelheid schild-
kl ierweefsel kleiner is geworden. Het verdient in alle geval»
len aanbeveling direct na thyreoidectomie medicatie met
schildklierhormoon te beginnen.
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Grafiek 5 - Hoofdstuk VII.

I>e stijging van de T.S.H, concentratie, aangegeven
ir. relatie tot het aantal weken na staken van de
eytomel-medieatie (patiënte IS vBe).
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Grafiek 6 - Hoofdstuk VII.

De stijginp van de T.S.H, concentratie, aangegeven
in relatie tot het aantal weken na staker, van de
thvranon-medicat ie.
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Tabel I - Hoofdstuk VII.

i

SU

i

1.

2.
3.

U.

5.

6.

7.

8.

11.

12.

15.

17.

18.

19.

patiënt

B-B
P-G
N-R
vW

M.O.

P-N
P.Z.

J.B.

C.K.

Bo
vBe
AdeJ

BvG
O-K

gesl.

V

V
V
V

M
V
M
M
M
V
V
V
V
V

pathol.anat.

papillair

folliculair

papillair

folliculopa-
pillair

papillair

folliculair

Hurtle cel

folliculair

folliculair

folliculair

folliculair

papillair

folliculair

folliculair

1 3 1I opne-
roing aan de
hals post-
operatief

-

31,0 %

6,0 %

4,0 %

11,0 %

0,1 %

22,0 %

28,0 %

12,0 %

27,0 %

0,3 %

-

7,9 %

1 3 1I thera-
rapie post-
operatief

_

-

100 mCi

-

50 mCi

100 mCi

-

-

100 mCi

-

-

-

100 mCi

100 mCi

duur thyT
ranon toe-
diening in
jaren

iOO mg: 9

ISO mg: 9

12S mg

75 mg: 2

100 mg: 3

100 mg: 2

100 mg: ?

150 mg: 2

100 mg

150 mg: 3

200 mg: 4

100 mg

150 mg

150 mg

I opneming
aan •. e hals

0,2 %

0,4 %

8,0 %

c,w %
0,1 %

3,2 %

0,1 %

0,u %

8,7 %



Conclusie.

Na elke operatie, waarbij een niet-toxische schildklier ver-

kleind wordt, is langdurige toediening van schildklierhormoon

noodzakelijk om compensatoire hyperplasie van het achterge-

bleven schildklierveefsel te voorkomen.

Na thyreoïdectomie wegens carcinoom wordt in het algemeen een-

zelfde gedragslijn gevolgd met de gedachte, dat een zo laag

mogelijke T.S.H.spiegel eveneens de kans op het ontstaan of

recidiveren van metastasen c.q. recidieven belangrijk ver-

laagt.

Bij onze patiënten was na thyreoïdectomie en eventueel I-

therapie een suppress ie van de T.S.H.concentratie tot onmeet-

bare waarden mogelijk met 100 mg thyranon. Of tumorgroei door

deze therapie gunstig werd beïnvloed is nog dubieus. Bij u

van onze 19 patiënten ontstond, ondanks suppressie van T.S.H,

tot onmeetbare waarden, enige jaren na thyreoïdectomie een

tumorrecidief of namen metastasen in omvang toe.
131

Teneinde na totale thyreoïdectomie, .1 therapie en dage-

lijkse toediening van 100 mg thyranon het percentage opneming
131

van een speurdosis I te meten onder stimulatie van endo-

geen T.S.H, moet de thyranon-medicatie <+ - 6 weken worden ge-

staakt.

Bij u patiënten varieerde de T.S.H.concentratie na deze 1 - 6

weken van 35,0 - 126,0 yU/ml. Of gedurende de eerste twee

weken van deze periode wel of geen T» wordt gegeven maakt wei-

nig verschil, want ook zonder T3 begint de T.S.H.spiegel pas

na 2 weken te stijgen, omdat de halfwaardetijd van T^ in

plasma ca. 1 week bedraagt.

Drie van de 19 patiënten kregen na totale thyreoïdectomie
131 131

geen I therapie, ondanks een postoperatieve I opneming

aan de hals van resp. 12,0, 22,0 en 27,0 %. Na 2 - 4 jaar be-

handeling met voldoende thyranon om de T.S.H.concentratie on-

meetbaar laag te houden, was de I opneming aan de hals ge-

daald naar resp. 0,4, 0,1 en 8,7 % van de speurdosis.
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Geconcludeerd kan worden, dat i n a l i e g e v a l l e n d i r e c t na

thyreo ïdec tomie de behandel ing met s c h i i d H i ^ r h ^ r m o o n be-

gonnen moet worden.
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SAMENVATTING.

De belangrijkste vraagstellingen, die wij in dit proefschrift

hebben trachten te beantwoorden, waren de volgend**:

1. Kan de diagnostiek van het schildkliercarcinoom verbeterd

worden door middel van scanning met gallium-67 ?

2. Is geforceerde diurese een verbetering bij de behandeling

van het schildkliercarcinoom met jodium-131 ?

Hierbij werden over de periode 1970 - 1975 onze resultaten

vermeld van de handeling van 19 patiënten met een schildklier-

carcinoom.

In hoofdstuk II werden de moeilijkheden besproken, die be-

staan bij het stellen van de diagnose schildkliercarcinoom,

speciaal bij patiënten met een nodulair vergrote schildklier

en euthyreoïdie. Er is een aantal factoren, welke een ver-

hoogde kans op schildkliercarcinoom vormen:

(1) wanneer in de jeugd een röntgenbestraling van het hoofd-

halsgebied heeft plaatsgevonden,

(2) wanneer op latere leeftijd het struma recent is ontstaan,

(3) wanneer het struma plotseling groter is geworden en me-

chanische bezwaren zijn ontstaan, terwijl

(4) jonge mannen een grotere risicogroep vormen.

Het fysisch-diagnostisch onderzoek en het laboratoriumonder-

zoek brengen in het algemeen de vraag of een struma maligne

of benigne is niet nader tot een oplossing. Het röntgenonder-

zoek is alleen van belang voor het opsporen van metastasen in

botten en longen. Met jodium-131 en technetium-99m kan een

onderscheid worden gemaakt tussen een hot en een cold nodus.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te trachten in een cold

nodus maligniteit aan te tonen, n.l. biopteren, ultrageluids-

diagnostiek en thermografie. Geen van de genoemde methoden

geeft echter zekerheid over het al of niet aanwezig zijn van

maligniteit in een struma. Daarom hebben wij een onderzoek

gedaan naar de bruikbaarheid van het tumor-affien gallium-67
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(hoofdstuk III). Wanneer het resultaat van de Za-: ar.r;-,-

samen met de andere klinische pepevens pewaarde^rd '.orri* ,

blijkt dit radio-i sot oop e<-ri ruttip hulpmiddel *e ? i ' z-.. Wi"

vonden geen Ga corirentrati*1 ir, b*T,igne strut's, r.et \iit-

zondering van thyreoTditis. Het pallium-67 is vooral van be-

lang bij het onderzoek van grotere struma's en bij het onder-

zoek van metastasen. Een n<

carcinoom echter niet uit.

zoek van metastasen. Een negatieve Ga scan sluit eer. klein

In hoofdstuk TV werd een literatuuroverzicht gegeven van de

mogelijkheden van behandeling van een schildkliercarcinoom.

Wanneer men probeert op grond van literatuurgegevens tot de

juiste behandeling van een schildkliercarcinoom te komen,

blijkt dat uitermate moeilijk. Er is een grote verscheiden-

heid in het biologische gedrag van het schildkliercarcinoom.

De gebruikelijke histologische criteria voor differentiatie

tussen een benigne en een maligne proces gaan hier niet al-

tijd op. Het histologische aspect blijkt vaak geen parameter

te zijn voor de agressiviteit van de tumor bij een bepaalde

patiënt.

Wij hebben van 1970 - 1975 onze patiënten behandeld net to-

tale thyreoïdectomie, omdat het schildkliercarcinooü! «ultifo-

caal voorkomt en om een voorwaarde te scheppen voor het sla-

gen van de behandeling van metastasen met radio~actief jodium.

Zoals in hoofdstuk V blijkt, worden de slechtste resultaten

na chirurgische behandeling gezien, indien de tumor ten tijde

van de thyreoïdectomie reeds in de omgeving is doorgegroeid

of indien het een anaplastisch carcinoom blijkt te zijn. Van

onze 19 patiënten 2ijn er 7 overleden, waarvan één tengevol-

ge van een leiomyosarcoom, gemetastaseerd in de schildklier

en een ander tengevolge van een gemetastaseerd folliculair

adenocarcinoom, dat 20 jaar tevoren was vastgesteld. De ove-

rige 12 patiënten van onze groep van 19 zijn 2 tot 10 jaar

na thyreoïdectomie in goede conditie. Het grootste gedeelte

van deze operaties bleek echter niet radicaal te zijn, geme-
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ten aan de 131I opneming aan de hals. De meeste patiënten

hebben postoperatief een hypoparathyreoïdie of een recurrens-

paralyse.

Een maximaal nuttig effect van een therapeutische dosis I
131kan worden bereikt» indien men de I opneming vergroot door

gedurende U dagen voorafgaand aan de toediening van I

naast een jodium-arm dieet ook geforceerde diurese toe te pas-

sen door middel van een intraveneus infuus met 500 ml NaCl

0,65 % met SO mg ethacrinezuur en 500 ml glucose 5 % met t g

KC1 afwisselend a <• uur. In hoofdstuk VI werd beschreven hoe

wij bij 8 patiënten van de groep van 19, die thyreoïdectomie
131ondergingen, voorafgaand aan de toediening van 100 mCi I

een geforceerde diurese hebben opgewekt. Gedurende de periode

van 2 dagen na de geforceerde diurese is er een verminderde

I uitscheiding in de urine. Dit heeft bij 7 van de 8 pa-
131tiënten geleid tot een significant toegenomen I opneming

aan de hals gedurende <*8 uur. Bij één patiënt is de I op-

neming aan de hals gelijkgebleven ten opzichte van de meting

voor de periode van diurese.

Tenslotte gingen wij in hoofdstuk VII het therapeutisch be-

lang van de toediening van schildklierhormoon na. Een ver-

hoogde T.S.H.concentratie verhoogt mogelijk de kans op het

ontstaan van (een) schildklxercarcinoom(metastasen) of de

progressie van (een) bestaand(e) sohildkliercarcinoom(meta-

stasen). Echter, andere tot nu toe onbekende factoren joelen

ook een rol. Bij >» van onze 19 patiënten is, ondanks «Oppres-

sie van T.S.H, tot onmeetbare waarden, enige jaren najfthy-

reoïdectomie een tumorrecidief ontstaan of aija metajpasen

in omvang toegenomen. |'

Drie van de 19 patiënten hebben na totale thyreoïdetttomie

geen I therapie gekregen, ondanks een postoperatieve 131I

opneming aan de hals van 12,0, 22,0 en 27,0 %. Twee tot vier

jaar na behandeling met voldoende thyranon om de T.S.H.con-

centratie onmeetbaar laag te houden werd de thyranonnedica-
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tie u - 6 weken gestaakt, waardoor een T.S.H.concentratie

werd bereikt, variërend van 35,0 tot 126,0 uU/ml. De I op-

neming aan de hals was gedaald naar reep. 0,«», 0,1 en 8,7 %

van de speurdosis, waarschijnlijk tengevolge van vermindering

van de hoeveelheid schildklierweefsel in de hals.

Als conclusie van dit onderzoek menen wij te mogen stellen,

dat de gallium-scan een aanwinst is bij de diagnostiek van

het schildkliercarcinoom.

Wij adviseren direct na de thyreoldectomie een levenslange

medicatie met schildklierhonnoon te beginnen. Wanneer er een

redelijk hoge I opneming per gram achtergebleven schild*

klierweefsel in de hals of in metastasen blijkt te zijn,

wordt 100 mCi I toegediend na een periode van t dagen met

een jodium-arm dieet en een geforceerde diurese.
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SUfWARY.

This thesis describes a study on the usefulness of 6a in
the detection of carcinoma of the thyroid gland and of inten-
sive diuresis in order to increase I uptake by residual
thyroid tissue after thyroidectomy. From 1970 through 197*,
we have treated 19 cases of malignant tumours of the thyroid
gland. The results are discussed.

In general practice, suspicion of thyroid cancer often leads
to the removal of a goitre and yet after histological exami-
nation» this suspicion often appears to be unfounded. Some-
times, the history of the patient indicates malignancy. The
probability of the existence of a thyroid carcinoma is higher
when an irradiation of the head-neck area has taken place
many years before« when the patient is a young man, when a
goitre develops in older age* or when there is a progressive
enlargement of the thyroid gland together with a developing
hoarseness and respiratory discomfort.
On physical examination alone the presence of a carcinoma in
a multinodular goitre (of an euthyroid patient) cannot be
ruled out. X-ray studies are of importance only in order to
trace the metastases in the skeleton and in the lungs. Scan-
ning with radioactive iodine and technetium can differentiate
between a hot and a cold nodule. Various methods for proving
or disproving the existence of malignancy in a cold nodule
have been advocated, e.g. biopsy, ultrasound or thermodiagnos-
tics. None of these methods, however, gives sufficient proof
whether malignancy is present or not. Therefore, we investi-
gated the usefulness of gallium-67, a radiopharmaceuticaU with
high tumour affinity. This radio-isotope seems to be a useful

67 *
aid when the results of 6a scanning are appreciated together
with the other clinical signs and symptoms. We never found

6a concentration in a benign goitre. Gallium-67 is especial-
ly important for the investigation of a large goitre or for
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the investigation of the metastases of a thyroid carcinoma.
67

A negative 6a scan does not, however, exclud? <a small carci-

noma.

A study of the literature with respect to the various metho-is

of the treatment of <a thyroid carcinoma revealed serious

difficulties. There is a great variety in the biological

behaviour of thyroid carcinoma. The usual histologic crite-

ria to distinguish a benign from a malign goitre do not al-

ways apply. It also appears that the histological aspect is

not always a parameter for the aggressiveness of the tumour.

From 1970 through 197H, our patients were treated by total

thyroidectomy because of bilateral involvement of the thyroid

and in order to facilitate the uptake of 1 by netastases.

The results of surgical treatment are poor when dealing with

an anaplastic carcinoma or with a differentiated carcinoma

with local obstruction of large veins or of the trachea. Se-

ven out of nineteen patients died. On* of these seven died

from a leiomyosarcoma with a metastasis in the thyroid gland,

and another patient died from a follicular adenocarcinoma

with distant metastases proved 20 years before. The other 12

patients of our group of 19 are in a satisfactory condition

2 to 10 years after thyroidectomy. Nevertheless, the results

of total thyroidectomy, as measured by the 1 3 1i uptake in

the neck area postoperatively, are unsatisfactory. Most of

the patients have a hypoparathyroidism or a paralysis of the

nervus recurrens postoperatively.

In 8 out of our 19 patients, we caused a forced diuresis to

increase I uptake by residual thyroid cancer. During four

days prior to the administration of 100 mCi 1 3 l I , the patient

is given alternately S00 ml NaCl 0,65 % and S00 ml glucose

5 % intravenously every four hours. In each 500 ral NaCl, 50

mg ethacrynic acid is added and in each $00 ml glucose, u g

KC1 is added. During the period of two days after the forced
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diuresis, there is a decreased I secretion with the urine

In 7 out of these 6 patients, this resulted in an increased
1 I uptake in the neck area after HB hours. In one patient,

the 1 3 1i uptake in the neck area remained similar to that

measured before the period of diuresis.

An increased T.S.H.concentration in plasma may influence the

risk of development of thyroid cancer and the rate of pro-

gression of established cancer. However, in *t out of our 19

patients, the residual thyroid tissue or the metastases were

not adequately controlled by thyroid feeding after thyroidec-

tomy.

Three out of the 19 patients were treated surgically without

I in spite of a residual uptake of 12,0, 22,0 and 27,0 %

respectively. After a fully suppressive dose of thyroid

during 2 - h years, we ceased treatment. After that the plas-

ma T.S.H. ranged from 35,0 to 126,0 uU/ml within 4 - 6 weeks.

The I uptake measured in the neck area was decreased, 0,4,

0,1 and 8,7 % respectively, probably by a decreased in the

amount of thyroid tissue.

67
In conclusion, we found scanning with Ga a useful expedient

in the pre-operative diagnosis of thyroid carcinoma.

After thyroideetony, therapy with fully suppressive doses of

thyroid is prescribed. When a reasonable amount of iodine

still concentrates in the neck area and in the metastases, we

recommend a low-iodine diet and intensive diuresis during

four days in order to produce a state of acute iodine defi-

ciency before administration of radio-active iodine in order

to increase the uptake of the residual thyroid cancer.
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