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Verandering tier schildklierfunctie en samenhang met het optreden

van schildkliercarcinoom na halsbestraling. Een retro-

spectief onderzoek ( R.R.T.I. XV-52 ).

Inleiding.

Dat er verband bestaat tussen hoofd/hals b«straling en het

ontstaan van schildklierafwijkingen, is reed3 vele jaren bekend.

De meeste in de literatuur vermelde onderzoekingen aangaande dit

onderwerp hebben betrekking op kinderen. Over ouderen is veel

minder bekend.

Het in dit rapport beschreven onderzoek betreft op volwassen

leeftijd bestraalde personen. Het is een vervolg van een in 1978

door R.J.T.M. Bleker en T.H.A. Bikkers verricht onderzoek. Zij

testten de schildklierfunctie bij 43 patiënten in de leeftijd

tussen 42 en 85 jaar die in de periode 1972 t/m 1976 bestraald

werden i.v.m. larynxcarcinoma stadium T. of T. in afwezigheid van

metastasen ( TNM volgens UICC ). De stralingsdoses varieerden tus-

sen 4000 en 6600 rad. De totale hoeveelheid straling werd toege-

diend in 20-33 keer, waarbij de dagdoses 200 of 210 rad bedroegen.

In de onderzochte groep werden geen gevallen aangetroffen van

hyper- of hypothyreoidie of van andere schildklierafwijkingen die

het gevolg van bestraling zouden kunnen zijn.

Overzichten van studies naar stralingseffecten op de schild-

klier worden gevonden bij Caroll (I), een publikatie van "The

National Cancer Institute"(II), Lindsay (III) en bij Bleker en

Bikkers (IV). De belangrijkste conclusies die uit de resultaten

van verschillende onderzoeken getrokken kunnen worden, volgen

hieronder.

Schildkliercarcinoma treden vaker op bij mensen die op jeug-

dige leeftijd in het hoofd/hals gebied zijn bestraald, meestal

vanwege benigne aandoeningen zoals "te grote" thymus, voortdurend

ontstoken tonsillen, adenoiden of tubae, t.b.c, lymfomen, haemangi-

omen, acne, etc. Gebleken is dat er een latente periode bestaat tus-

sen bestraling en het optreden van schildklierafwijkingen van 5 tot

40 jaar. Het ontwikkelen van schildkliercarcinoom is dosis-afhank»-

lijk, volgens een soort klokvormige curve. De schildklier is vooral
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gevoelig voor lage do^en. Bij hogere doses wordt mogelijk een

volkomen schildklieruitsohakenng bereikt, waardoor geen neo-

plasma zich meer kan ontwikkelen.

Er sijn grofweg twee theorieën ontwikkeld over het vermogen

van straling om schildklierneoplasieé'n te induceren. De eerste

theorie gaat uit- van een directe carcinogene werking van stra-

ling op de schi.dkiierceJlen. De tweede theorie pleit voor car-

dnogenese onder invloed van chronische achildklierstizoulatie

door TSH ("Thyroid Stimulating Hormone"). Als gevolg van de

straling zouden sommige cellen wel en andere cellen niet of :n

mindere mate worden aangeslagen. De aangeslagen cellen zijn

niet meer in staat tot vormln?' van de schildklierhormonen T.

(Triiodothyronine) en T. (ïhyroxine). Ue totale produktie van

T, en T. daalt hierdoor, met als gevolg dat de negatieve terug-

koppeling van T, en T. op de TSH secretie wegvalt. Een TSH-

stijging is hiervan het gevolg, waardoor de nog wel TSH-respon-

sieve cellen couipensatoire hypertrofie en hyperplasie vertonen,

met de daarmee verhoogde kans op maligne transformatie.

Het lijkt dus niet onn.og' lijk dat de hypothyreoidie die door be-

straling van de schildklier kan ontstaan, een belangrijke factor

kan zijn bij een later optreden van schildkliercarcinoom. In het

in dit rapport beschreven onderzoek wordt daarom vooral gelet op

het vóórkomen van hypothyreoidie.
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Patiëntengroep.

Van 99 aangeschreven patiënten die in de periode 1967 t/m 1971 in

het R.R.T.I. bestraald werden i.v.m. T1 (of T2) N_ MQ larynxcareinoma

(TNM volgens UICC), onderzochten we 26 mannen in de leeftijd van 41

tot 79 ,iaar.

De totale stralingsdosis, variërend tussen 5000 en 6400 rad, werd toe-

gediend in 20-32 keer, met dagdoaes van 173-250 rad. In twee gevallen

werd Co -straling toegediend, éénmaal straling van 6 M»V, en de rest

van de patiënten ontving 250 kV-straling. Bij de meeste bestralingen

werd een Thoreus filter gebruikt.

Tevens werden onderzocht 8 mannen in de leeftijd ran 51 tot 75

jaar die in de periode 1972 t/m 1976 in het R.R.T.I. bestraald wer-

den voor een T,. (of T„) N Q M- larynxcarcinoom. Zij ontvingen 4000-

6300 rad in 20-30 keer, met dagdoses van 200 of 210 rad. Bij één pa-

tiënt werd 250 kV-straling gegeven; de anderen ontvingen 4 MeV-stra-

ling.

De, in totaal 34, onderzochte patiënten staan, met uitzondering

van één man die de 10-jaarsoverleving heeft bereikt, allen nog onder

controle bij het R.R.T.I. In enkele gevallen, waarin sprake was van

een recidief (en één maal vanwege gebrek aan effect van de bestraling),

werd larynxextirpatie verricht.

Onderzoekmethodes.

Het onderzoek omvatte de volgende punten:

1. Anamnese

2. Algeheel lichamelijk onderzoek

3. TRH-test: 200 ugr. synthetisch TRH in 2 ml zoutoplossing

werd snel i.v. toegediend. Bloedmonsters werden

afgenomen op t* 0', t« 20', en t* 60'.

In het afgenomen bloed werd vervolgens de TSR-

spiegel radio-immunologisch bepaald. T, en T.
i 4

werden eveneens met de RIA-methode gemeten in

het bloedmonster op t* 01'.

De patiënten mochten tijdens de test geen kof-

fie, thee of cola drinken.

4. E.C.G.

5. Bepaling van mogelijk aanwezige antistoffen in het bloed

tegen de schildklier.
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6. iliwitspectruns en electro-Jorese (immiuio-)

7« Technetiuni scan

•l'oep;«dl end werd 1 mCl Teniinet i um-per techno lurat

i nt rnvsneua. IieKpi<eri v,rord de verdeJir:;1; van het

'!'c ' over de schil d k l i e r na 15 min.

Het totale onderzoek nan. een halve dag in beslag.
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Resultaten»

1. Anamnese.

De meeste patiënten die positief hadden gereageerd op de oproep

voor het onderzoek, deden mee omdat ze het nuttig vonden voor zich-

zelf, omdat ze vonden dat ze verplicht waren mee te doen, aangezien

ze zelf altijd goed geholpen waren, of omdat ze hoopten dat andere

mensen er later baat bij zouden hebben.

De patiënten die bestraald werden in de periode 1972 t/m 1976 en vo-

rig jaar geweigerd hadden om mee te doen, gaven als reden voor die

weigering meestal op: moeilijkheden met de financiering. Enkele pa-

tiënten voelden vorig jaar niet zoveel voor het onderzoek, maar nu

ze opgebeld werden, hadden ze maar toegestemd. Eé*n patiënt verklaar-

de vorig jaar nooit een oproep te hebben ontvangen.

Interessant was dat op de vraag of de patiënten wisten waar de

schildklier zat, verscheidenen antwoordden dat ze wel wisten dat

die ergens in de hals zat, maar of hij links of rechts, hoog of laag

zat ?? Ëé*n patiënt vertelde dat hij, toen hij de oproep kreeg,

dacht dat de schildklier ergens links onder in de buik zat, maar dat

hij nu, nadat hij het had opgezocht in een boek, beter wist. Enkelen

antwoordden op de vraag of er schildklierafwij kingen in de familie

voorkomen, negatief, echter bij verder doorvragen bleek er wel struma

voor te komen. De patiënt verklaarde dan wel te weten dat er struma

bestond en dat dat in de hals zat, maar dat hij niet wist dat de

schildklier dit veroorzaakte.

Bij veel patiënten werd stralingsinduratie van de halshuid ge-

zien, vooral bij degenen die al wat langer geleden bestraald waren,

in de tijd dat nog vaak orthovoltage en Co gebruikt werd. Stralings-

effecten als slikklachten en dergelijke kwamen niet veel voor.

De patiënten die larynxextirpatie hadden ondergaan, waren er allen

in geslaagd om zich via slokdarmspraak of m.b.v. een Servox-apparaat

weer redelijk verstaanbaar te maken.

Drie mannen werden, behalve voor het larynxcarcinoom, vaker be-

straald op hoofd of hals. Eé"n van hen ontving rond 1960 bestraling

op de cervicale wervelkolom (indicatie onbekend) en in 1968 (na la-

rynxbestraling) werd hij nogmaals bestraald voor een positief lymf-

kliertje rechts hoog in de hals (groot veld; 12 kV; 5444/240 rad;

25 keer). Een andere patient kreeg in 1970 contactbestraling in de

_J
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mediale oorhoer: links i.v.m. een basaal cel c-ircinoom (klein veldt

50 kV; 5 x 1?0Ü H); bovendien kreep hi.,1 In 1977 een dosis van

4560 R op de rechter slaap, ook i.v.m. een basaalcelcarcinoom

(klein veld; 5 MeV; dagdosis 380 rad; 1? /.eer). De derde patiënt

ontving op s'n 17 jaar radiotherapie voor lymf omen.

Geen van de patiënten had in zijn jeugd overmatig veel last

gehad van keelontstekingen. Met uitzondering van iin hadden alle

patiënten gerookt, sommigen al vanaf hun 9 jaar. Opvallend was

dat de meesten gestopt zijn toen ze keelklïichten kregen of toen

de diagnose keelkanker gesteld wis. De anderen waren minder gaan

roken. Eé*n patiënt verklaarde gewerkt te hebben met asbest; enke-

le anderen met chemicaliën, aluininiumpoeder en dergelijke. Alko-

hol werd door vrijwel iedereen in meerdere of mindere mate ge-

bruikt.

Behalve larynxcarcinoom kwam bij sorar.dgen in de anamnese nog

een andere maligne aandoening voor. Een man onderging pneumecto-

mie rechts vanwege een adenocarcinoom (1978); bij "en ander werd

i.v.m. longcarcinoom in 1977 de linker lonpkwab verwijderd.

Bij één man werd in 1975 een baaaalcelcarcinoom rechts aan de hals

geconstateerd; een ander ontving, zoals boven al werd genoemd,

bestraling voor basaalcelcarcinoma in de mediale ooghoek links en

aar de rechter slaap.

Angina pectoris, myocard infarct en maag en darmziekten kwa-

men het meest voor in de anamnese van de verschillende patiënten.

Slechts 4én patiënt waa op de hoogte van hebben van een schild-

klierafwijking. Bij hem werd een lichte Struma Nodosa geconsta-

teerd in 1975. Deze afwijking was nu niet meer aan te tonen.

2. Algeheel lichamelijk onderzoek.

In één geval werden aanwijzingen gevonden voor hypothyreoidie.

Uit de TRH-test bleek dat deze patiënt inderdaad ook hypothyreoidie

heeft. De rest van de patiënten was klinisch euthyroid. In verschei-

dene gevallen was het door de stralingsinduratie van de hals erg

moeilijk de schildklier te palperen.

De meeste onbekende afwijkingen (d.w.z. afwijkingen die nog niet

eerder bij de betreffende persoon waren gediagnostiseerd) die gevon-

den werden, waren hartklachten, CARA, sclerose, hypertensie.

Bij één mar: werd hypogonadisme geconstateerd.
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TRH-tcst.

I.v.m» hun hoge leeftijd werd de test bij drie patiënten niet

verricht. Voor hen leken ons de bijverschijnselen die zouden kunnen

optreden, zoals nausea, hoofdpijn, verhoogde neiging tot urineren ,

een bijzondere smaak in de mond en een gevoel van warmte, te belas-

tend. Wel werden de T,, T. en TSH waarden bepaald.

I>e uitslagen van de TRH-testen en de T, en T. waarden zijn opge-

nomen in tabel 2. Tevens is van iedere test een afzonderlijke grafiek

gemaakt met daarop ook de belangrijkste gegevens van de patiënten.

Gevonden werden twee gevallen van hypothyreoidie en één geval

van hyperthyreoidie»

Bij één patiënt werd een E.C.G. gevonden dat zou kunnen passen

bij hypothyreoidie. De TRH-test van de patiënt gaf inderdaad ook

hypothyreoidie aan. Bij een patie'nt met hyperthyreoidie werd sinus

tachycardie gezien, wat heel goed bij de hyperthyreoidie kan passen.

Verder werden alleen nog wat aspecifieke stoornissen gevonden, en af

en toe tekenen van een vroeger hartinfarct.

Antistoffen tegen de schildklier.

Bén man had antistoffen tegsn de schildklier (colloid). De reac-

tie voor de intrinsieke factor was negatief. Een zwak positieve reac-

tie werd gezien voor schildklier (cytoplasma). De reactie voor parietale

cellen was ook posititf; voor gladspierweefsel en microsomen waren de

reacties negatief. Bij een andere patiënt werd een zwak positieve reac-

tie gezien voor schildklier (cyt©plasma) en een positieve reactie voor

parietale cellen. Verder werden nog dubieuze reacties gezien voor

schildklier (cytoplasma) bij twea patiënten, en voor gladspierweefsel

bij 'één patiënt.
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Eiwit spe et ruaa jen j mmunoelectroforese.

Opvallend was dat bij erg veel patiënten (59 %) verhoogd

-globuiinegehal te werd aangetroffen. Verder werden geen afwijkingen

gevonden die opvyJlend en / of voor ons interessant zouden kunnen zijn

i.v.m. schilditJ lei-afwijkingen. AfwijK^nde waarden zijn steed3 achter in

dit rapport vermeld tij de gegevens van de patiënten. Het feit dat m.b.v.

immunoelectroforese M-compcnenten in nee beta of gamma gebied werden

aangetoond, is ook steeds bij de gegevens vermeld.

7. Technetium scan.

Bi j ééx\ man werd oen ücitigrat'iscn vergrote, hete schildklierkwab

rechts gezien. Eén scc-.n toonde een multinonulaire, vergrote schildklier.

Bij een derde patiënt werd een koud gebied in de onderpool van de rech-

ter kwab gesignaleerd.
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Dlscussie.

Al8 eerste dient opgemerkt te worden dat het opkomstpercentage

van degenen die in de periode 1967 t/m 1971 werden bestraald, gering

was (26 %)% Negatief reageerde 33 % op de oproep. Als redenen werden

opgegeven: ziek (3), opgenomen in een ziekenhuis (3), hartinfarct

gehad (2), "man is ziek" (1), slechte psychische gezondheidstoestand (1),

"moeilijk om vrij te krijgen van werk"(1). De rest van de patiënten

die negatief reageerden, "voelde er niet voor" of gaf geen nadere

reden op* Van 40 % van de aangeschreven patiënten kwam geen enkele

reactie, zelfs niet na een tweede oproep*

Van 35 patiënten die in de periode 1972 t/m 1976 bestraald werden en

die vorig jaar niet aan het onderzoek wilden of konden deelnemen, ver-

leenden nu 8 mensen hun medewerking. Eé*n van deze acht had in 1978,

waarschijnlijk i.v.m. zijn invaliditeit, geen oproep ontvangen. Van de

27 andere patiënten waren intussen twee mannen overleden. Eén man rea-

geerde positief, maar liep tijdens het onderzoek weg. De rest van de

patiënten "voelde er niet voor", was ziek, te oud, blind, enz.

Voorzichtigheid is dus geboden bij het interpreteren van de resultaten

van het onderzoek. Een factor die waarschijnlijk een grote rol heeft

gespeeld bij het veroorzaken van een laag opkomstpercentage, is het

feit dat het onderzoek van de schildklier m.b.v. radioactief iodium

korte tijd voor ons onderzoek nogal in opspraak kwam. De nieuwsmedia

besteedden hier uitgebreid aandacht aan. Dit feit deed ons besluiten
131

het I -tracing en -scanning onderzoek dat vorig jaar werd gedaan,

te vervangen door Technetium scanning. Een dergelijke scan levert

evenveel informatie als een iodiumscan, geeft minder radioactiviteit

en heeft bovendien het voordeel dat de patiënt maar één dag i.p.v.

5 dagen hoeft te komen. In 1978 bleek dat veel mensen een onderzoek

van 5 dagen te belastend vonden, Iodlumopname door de schildkiier

kon door de verandering niet meer bepaald worden, echter dit nadeel

leek ons niet op te wegen tegen de voordelen. Ondanks het feit dat

aan de patiënten werd verzekerd dat ze een andere stof toegediend

zouden krijgen dan de stof"van de televisie", bleven toch velen

er huiverig tegenover staan. Immers.....Technetium ia ook radioactief.

Interessant is dat verscheidene patiënten niet precies wisten

waar de schildklier zich bevindt. Vooral het feit dat één man dacht

dat de schildklier ergens links onderin de buik zit, geeft te denken.

Het is erg nuttig om voordat er vragen over de schildklier gesteld

moeten worden, de betreffende patiënt te vragen de plaats van die

schildklier aan te duiden. Immers, één en ander zou kunnen leiden tot

verkeerde conclusies.



-10-

Bij het onderzoek werd gelet op stralingseffecten. De bestraling

had een hoog curatief effect op de larjnxcarcinoma. Bij de meeste pa-

tiënten verdween de tumor. Eón patiënt die de 1O-jaarsoverleving heeft

bereikt, werd zelfs van zijn controles in het R.R.T.I, ontslagen. In

één geval reageerde de tumor niet op de bestreling en moest totale

larynxextirpatie worden verricht. I.v.m, het optreden van een recidief

moest ook bij 6 andere mannen totale larynxextirpatie worden gedaan en

bij 1 man partiële larynxextirpatie. Bi; de onderzochte patiënten werden

vrijwel geen stralingseffecten zoals slikk]achten *>n dergelijke gezien.

Wel werd in vele gevallen stralingsinduratie van de halshuid geconstateerd.

Bij het bestuderen van stralingseffecten op de schildklier werd

vooral gelet op het vóórkomen vnn hypothyreoidie. Slechts bij één patiënt

kwam in de anamnese een schildklieraandoening voor. Bij hem werd in 1975

een lichte Struma Nodosa geconstateerd. Echter bij ons onderzoek waren

geen aanwijzingen voor een schildklierafwijKing meer aan te tonen.

Uit het algehele lichamelijke onderzoek kwam naar voren dat, met

uitzondering van één, alle patiënten klinisch euthyrold waren. Bij één

man werden aanwijzingen gevonden voor lichte hypothyreoidie. Inderdaad

vertoonde de TRH-tent van de patiënt ook uitslagen behorend bij hypo-

thyreoidie. Bij de bepaling van antistoffen werd een dubieuze reactie

gezien voor schildklier (cytoplasma); antistoffen tegen schildklier

(colloid), parietale cellen, gladspierwaefsel en microsomen waren af-

wazig. De patiënt had in 1971 een stralingsdosis ontvangen van 5000 rad

op eer klein veldrin 25 keer, (250 kV; dagdoses 200 rad). De patiënt

onderging In 1974 totale larynxextirpatie.

De TRH-teste.n lieten nog een geval van hypothyreoidie zien. Bij de be-

treffende persoon werd bij lichamelijk onderzoek niets gevonden. Wel

liet het E-C.G. een beeld zien dat zou kunnen passen bij hypothyreoidie.

De antistoffen-reactie was voor schildklier (colloid) positief; voor de

intrinsieke factor negatief, Voor schildklier (cytoplasma) was de reactie

zwak positief; voor de parietale cellen duidelijk positief. De reacties

voor gladspierweefsel én microsomen waren negatief. De patiënt ontving

11 jaar geleden op een klein veld 5830 rad in 28 keer (250 kV; 212 rad dag-

doses) .

Dit waren de enige twee gevallen van hypothyreoidie die we konden aantonen.

Bij de betreffende patiënten vielen de T^ waarden nog binnen de normale

range (94 - 190 ng#); de T. waarden lagen net iets onder de beneden grens

(5,5 - 12,5 p$>) • De patiënten werden opgeroepen voor verder onderzoek en

behandeling.
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De TRH-teaten lieten nog een duidelijke afwijking zien, nl« een geval

van hyperthyreoidie. De betreffende patiënt was na larynxextirpatie 4én

maal onderzocht op verdenking van hyperthyreoidie, echter dit kon toen niet

aangetoond worden. De patiënt was klinisch euthyroid. T, en T. vielen bin-

nen de normaalwaarden. Het E.C.G. vertoonde sinus tachycardie, wat heel

goed kan passen bij hyperthyreoidie* De technetium scan toonde een scintigra-

fisch vergrote, hete schildklierkwab rechts. De antistoffenreactie voor

schildklier (cytoplasma) was dubieus. Er werden geen antistoffen aangetrof-

fen tegen schildklier (colloid), parietale cellen, gladspierweefsel en mi-

crosomen. Ook deze patiënt ontving een oproep voor verder onderzoek en be-

handeling* Het is niet te verwachten dat hyperthyreoidie ontstaat door be-

straling.

De overige TRH-testen vertoonden geen duidelijke afwijkingen. De stijging

van TSH na TRH injectie varieerde tussen 1 en 5,65 x de basale TSH waarde.

Bij vijf patiënten werd een stijging gevonden van 4,50 of meer. Het is mo-

gelijk dat zij later hypothyreoidie krijgen, en daarom werden zij opgeroe-

pen voor verdere contr8le. Bij één van hen lag de TSH„ waarde boven de nor-

maal waarden, echter TSH__ steeg niet boven de 100 yuIU/lf zodat niet gespro-

ken kan worden van echte hypothyreoidie. Het ia zeer wel mogelijk dat de

hoge TSH-stijgingen werden veroorzaakt door een factor die niets te maken

heeft met een afwijking in de hypothalamus-hypofyse-schildklier-aa (zie

Addendum TRH-test). Toch moet een potentiële hypothyreoidie niet worden

uitgesloten.

Bij 44n van de patiënten bij wie vanwege de leeftijd geen TRH-test werd ge-

daan, lagen T_ en T. onder de normaalwaarden. Echter ook het TSH niveau

was laag. Bij hypothyreoidie zouden we verwachten dat de TSH waarde hoog

lag. De betreffende patiënt ontving op zijn 17 jaar radiotherapie voor

halslymfomen. (nu 63 jaar geleden).

Behalve de twee E.C.G.'s die pasten bij hypo- en hyperthyreoidie,

werden geen E.C.G.'s gezien die wezen op een gestoorde schildklierfunctie.

Bij de technetiumscans werden drie afwijkingen gevonden. Etfn, een

acintigrafisch vergrote, hete schildklierkwab, werd al besproken bij de

patiënt met hyperthyreoidie. Bij een andere patiënt werd een koud gebied

gezien in de onderpool van de rechter schildklierkwab. Bij de antistoffen-

reacties werd alleen een dubieuze reactie gezien voor gladspierweefsel.

Een derde patiënt bleek een multinodulaire, vergrote schildklier te hebben.

Bij palpatie werd niet» afwijkends gevoeld. De man werd rond de jaren '60

bestraald op de cervicale wervelkolom (verdere gegevens ontbreken) en na

larynxbestraling nogmaals voor een positief lymfkliertje in de halt

( in 1967: groot veld; 12 kV; 5444/240 radj 25 keer ). Bij de patiënt



werd verder niets afwi.ikends gezien. Over dr aard van de afwijkingen die

op de technetium scans werden gazien, kan nog niet veel gezegd worden.

be betreffende patiënten moeten z-sker verder onderzocht worden.

Bij 64n man werd bij totale larynxextirpatie een stukje schildklier mede

verwijderd. Dit was op de scan niet te zien.

De patiënten die vaker bestraald werden, hebben, vooral als die be-

straling in him jeugd plaats vond, verhoogde kans op schildklierafwijkin-

gen in vergelijking tot degenen die alleen voor een larynxcarcinoom be-

straald werden. Twee patiënten die meerdere malen bestraling ondergingen,

werden reeds besproken. Bij een derde patiënt die in 1970 en 1977 werd be-

straald, werden geen afwijkingen gevonden.

Antistoffen tegen de schildklier zijn aantoonbaar in het serum van

24 fó van de normale individuen zonder klinisch aantoonbare schildklieraf-

wijking. Hogere frequenties worden gezien bij Hashimoto's disease, Graves'

disease en primaire thyroprive hypothyreoidie. In de door ons onderzochte

groep werden bij 18 % van de patiënten antistoffen aangetroffen. De Groot

et al (70) zagen bij hoofd/hals-bestraalde patiënten in verhoogde frequen-

tie antistoffen in vergelijking tot de niet-bestraalden. Geen verschil werd

gezien tussen de bestraalde patiënten met benigne of maligne afwijxingen

van de schildklier en degenen zonder klinisch aanwijsbare afwijking. Bij

patiënten met een spontaan ontstaan thyroid carcinoom werden vaker anti-

stoffen aangetoond dan bij de bestraalde patiënten. Het lijkt dus zo te zijn

dat patiënten met stralingsgeïnduceerde thyroidcarcinoma een andere antigene

response hebben dan patiënten met spontaan ontstane carcinoma.

Opvallend bij het eiwitspectrum was dat/3-globuline bij veel patiënten

verhoogd waa. De/3-glot>uline fractie bevat als belangrijkste factoren:

transferrine, ,0-lipoproteinen en C' 3. Deze laatste factor is meestal ver-

hoogd bii acute infecties, echter dan is meestal ook de <x globuline in

verhoogde concentratie aanwezig. De/3 -lipoproteinen bevatten vooral choles-

terol. Hypercholesterolemie kan geassocieerd zijn met obtsita*. Wij zagen

echter geen verband met het gewicht. Betalipoproteine verhoging komt ook

voor secundair aan hypothyreoidie. Het /}-lipoproteine wordt dan waarschijn-

lijk met verhinderde snelheid uit het bloed verwijderd.Eén van de twee hypo-

thyreoidie patiënten had verhoogd (i -globuline. Hypercholesterolemie wordt

ook gezien bij het nefrotisch syndroom, bij obstructieve leverstoornissen en

bij mensen die excessieve hoeveelheden cholesterol of verzadigde vetten

jiet hun voedsel tot zich hebben genomen. Ophoping van deze cholesterol-rijke

lipoproteinen verhoogt de kans op coronaire atherosclerose en cardiovascu-

laire complicaties. Pij enkele patiënten,bij wie m.b.v. inanunoelectroforese
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M-componenten in het, beta of gamma gebied waren aangetoond, leek, voor zover

dat kwalitatief te beoordelen was, in geval van verhoogd p. vooral het Ig A

wat verhoogd met daarnaast soms transferrine, en 1 keer wellicht ook het com-

plement f'j.Q» Bij de andere patiënten, echter, kon verder geen informatie

achterhaald worden. Wij zullen bij een aantal van de patiënten met verhoogd

/3-gehalte en ook bij patiënten met normale f> -waarden de volgende eiwitten

laten bepalen, wanneer zij weer voor larynxcontröle op het R.R.T.I, komen:

Ig A, Ig M, tranaferrine,/}-lipoproteinen.

Bij enkele Patiënten werden één of meerdere M-componenten in het beta

of gamma gebied aangetoond m.b.v. immunoelectroforeae. Deze M-componenten

kunnen mogelijk duiden op een M. Kahler of M. Waldenström. Eén patiënt was

inderdaad M. Kahler-patiënt. Het is normaal dat bij 1 % van alle oude mensen

een K-component wordt waargenomen, (benigne gammopathie)

In combinatie met het onderzoek dat verleden jaar door Bleker en Bikkers

verricht werd, kan worden opgemerkt:

,, T., TSH„, TSHg-, TSHgQ en TSH2Q/TSH werd nagegaan of er ver-

band bestond met de factoren leeftijd, aantal jaren na bestraling, stralings-

dosis en het aantal malen dat bestraald werd, d.m.v. multipele regressies.

Gevonden werd een significante daling van 1' met de leeftijd (P»0,02) (zie

grafiek 2). TSH lag voor de groep patiënten die 1-6 jaar geleden werden

bestraald, significant iets hoger dan voor de groep die 6-12 jaar geleden werd

bestraald. Als stralingseffect zouden we verwachten dat TSH langer na de be-

straling hoger zou liggen. Echter, er zijn zoveel factoren die invloed hebben

op TSH synthese en afgifte (zie Addendum TRH-test). Zo dronken de patiënten

vorig jaar bijv. vlak voor de test koffie; dit gebeurde dit jaar niet.Een andere

oorzaak zou kunnen zijn het gebruik van medicijnen. Zo gebruikte in de groep

6-12 jaar geldden bestraalden één patiënt Aldomet en één patiënt Sembrina,

in welke twee geneesmiddelen methyldopa zit. Bekend is dat 1-Dopa de TSH-

afgifte remt. Verder heeft misschien het gebruik van Lopresor invloed gehad

op de TSH-afgifte van één patiënt. Mensen met eczeem smeren mogelijk corte-

costeroiden op de aangedane huid. Wanneer corticosteroiden in het bloed komen,

remmen ze de TRH-test. Ook aspirine, wat meestal door de patiënten niet als

geneesmiddel wordt opgegeven, kan invloed uitoefenen op TSH. Immers, toedie-

ning van aalicylaten geeft vermindering van TSH. Chronische niet-schildklier-

ziekten hebben waarschijnlijk niet zoveel invloed op TSH.



Alhoewel werd gevonden dat TSH?f./TSH toenam met hei aantal jaren na

bestraling (Spearroan correlatie = 0,26, P 0,05) , wrts het verband niet

overtuigend (zie grafiek 1)

Verder werden geen significant'3 verbanden gevonden. Opgemerkt dient

te worden dat de dosis waarnaar werd gekeken en die ook steeds vermeld is

bij de belangrijkste gegevens van de patiënten op de grafieken van de

afzonderlijke TRH-testen, niet rie sr:hi:i dki ierdosis, maar de tumordosis was.

Alleen in de <.;ro<=»p 6-12 jaar geleden bestraalden werden hypo- en hyper-

thyreoidie aangetroffen: twee gevallen van nypothyreoidie; één geval van

hyperthyreoi die.

Zowel in de groep 1-6 jaar geleden bestraalden ais in de groep 6-12 jaar

geleden bestraalden werden gevallen van potentiële hypothyreoidie gevonden:

één in de eerste groep; vier in de tweede /;roep.

Afwijkende technetium scano werden gevonden bij p'-tié'nten die 5 jaar, 8 jaar

en twaalf jaar geleden bestraald werden.
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Addendum TRH-test.

Beïnvloeding van TSH synthese en afgifte.

De hormonen T, ( Triiodothyronine ) en I. ( Thyroxine ) , welke de

schildklier synthetiseert, opslaat en secreteert, spelen een belang-

lijke rol bij de lichaamsgroei en -ontwikkeling, en' bij het normale

liïhaamsmetabolisme. Het is daarom noodzakelijk dat de produktie ran

de achildklierhormonen binnen beperkte grenzen wordt gehouden. Hiertoe

beschikt het menselijk lichaam over een nauwkeurig regulatiesysteem:

de hypothalamus-hypofyse-schildklier-as.

De hypothalamus produceert het TRH ( "Thyrotropin-Releasing

Hormone" ), dat de synthese en afgifte van het hypofyse hormoon TSH

( "Thyroid Stimulating Hormone") stimuleert. Op zijn beurt stimuleert

TSH de produktie van T, en T.. Deze weer remmen de afgifte en TSH

( terugkoppeling ). De ontcijfering van de structuur van TRH ( L-pyro-

glutamyl-L-histidyl-L-proline-aiflide ) en z'n synthese zijn belangrijke

stappen geweest in de hypothalamus-hypofyse-schildklier-studie. TRH

reageert in de hypofyse met z'n specifieke plasmamembraanreceptoren.

Waarschijnlijk is er een directe interactie van de TRH-receptoren

met het adenylcyclase, wat leidt tot vorming van cyclisch AMP. Vergro-

ting van de hoeveelheid cyclisch AMP resulteert in verhoging van enzym-

activiteit en daardoor verhoogde TSH synthese en afgifte (1) Toedie-

ning van TRH intraveneus aan gezonde mensen leidt tot een TSH-reactie,

nl. een snelle stijging van serum TSH 2-10 min. na de injectie, met een

maximum na 15-30 min., en dan een langzame daling gedurende de volgende

90-120 min. tot de uitgangswaarde (2,3) Afwijkingen in de hypothalamus-

hypofyse-schildklier-as kunnen grote invloed uitoefenen op de TSH-reac-

tie (4,5: literatuuroverzichten). Daarom wordt in de kliniek vaak ge-

bruik gemaakt van deze TRH-test. Er bestaat een grofweg lineair ver-

band tussen de toegediende TRH-dosis en de hoogte van de TSH-piek (6),

echter alleen tot een bepaalde maximum dosis, waarna plateau vorming

optreedt. In de meeste klinieken wordt 200 ̂ r TRH geïnjecteerd, welke

hoeveelheid ver onder het maximum ligt.

Behalve afwijkingen in de hypothalamus-hypofyse-schildklier-as,

zijn er nog vele andere factoren die invloed kunnen uitoefenen op de

basale en TRH-geïnduceerde TSH-waarden. Eén en ander is samengevat in

publikaties van Hershman et al. (4) en Sluiter (5). Hieronder volgt

een overzicht van de belangrijkste invloeden.
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De hypofyse ia erg gevoelig voor kleine veranderingen in de

schildklierhormoonproduktie: kleine dalingen veroorzaken verhoog-

de gevoeligheid voor ÏRH; een kleine stijging doet de gevoeligheid

afnemen (7). Er is een negatieve relatie tu3sen T. en de hoogte van

de TSH-piek na TRH injectie (8,9). Of er een relatie bestaat in nor-

malen tussen de basale T.. waarde en basaal TSH of TSH-piek, is niet

duidelijk» De meeste auteurs zien geen relatie. Bestudering van een

familie met selectieve weefselweerstand tegen schildklierhormoon

heeft geleid tot de suggestie dat het signaal om TSH secretie te

verminderen eerder wordt gegeven door het een of andere metabole ef-

fect van het schildklierhormoon, dan door het hormoon zelf (10)*

PatiSnten met deze afwijking hebben normale TSH niveaus en tonen

verminderde reactie op toediening van exogeen schildklierhormoon.

Het is in ieder geval duidelijk dat factoren die de hoeveelheid

schildklierhormoon veranderen , invloed kunnen uitoefenen op basaal

en TRH-gestimuleerd TSH. Dit blijkt het meest uit de reactie bij

hyptr- en hypothyreoidie ( zeer lage respectievelijk zeer hoge basale

en TRH-geïnduceerde TSH waarden ), maar ook veranderingen in het ter

beschikking komen van schildklierhormoon, zoals excessieve conjugatie

door de lever, verhoogde faecale uitscheiding of acute veranderingen

in plasma of cellulaire binding, zouden effect kunnen hebben. Toedie-

ning van anti-thyreoid geneesmiddelen versterkt de TSH-reactie en ver-

hoogt het basale TSH niveau (11). TSH synthese en afgifte staan niet

op dezelfde manier onder controle (12). In de rat wordt de door TRH

gestimuleerde TSH synthese niet geremd door schildklierhormoon toedie-

ning, i.t.t. TSH afgifte. Deze remming van de TSH afgifte door schild-

klierhormonen wordt opgeheven door Actinomycine-D (13,14). Er wordt

gesuggereerd dat er een intrahypofysaire repressie stof is die de TSH

formatie beperkt en afhankelijk is van een kort-levend messenger-RNA

dat wordt geblokkeerd door Actinomycine-D. Mogelijk is deze intrahypo-

fysaire repressor de tussenstap waarlangs schildklierhormoon de hypo-

fyse remt* Actinomycine-D heeft geen invloed op de TRH-test.

Herhaalde toediening van TRH remt de TSH-reactie op TRH (15)

Patel et al. (16) zagen een stijging van TSH in de nacht. D»

TSH-concentratie steeg 2 uur voor het begin van de slaap, maar de

piek viel 2 uur na het begin van de slaap. In 2 personen die ook 's mid-

dags sliepen, werden overeenkomstige pieken waargenomen. De gemiddelden

_J
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toonden significante maxima tussen 2.00 en 4.00 uur a.m. en minima

tussen 6.00 en. 6.00 uur p.m.* Ook Azukizawa et al. (17) constateerden

een nachtelijke TSH stijging. Bij zeven mannen en een vrouw vonden zij

een piek rond 23,00 uur. De piek duurde 2 tot 6 uren en begon 2 tot 3

uren voor het naar bed gaan. Waargenomen werd een significante daling

in de nachtelijke niveaus bij het begin van de slaap. Bij 4én man en

bij de vrouw werd nog een piek gezien rond 7.00 uur a.m.. Webster et al.

(18) echter konden geen dag-nacht ritme aantonen. Hun observaties leken

er op te wijzen dat serum TSH niveaus constant blijven, onaangetast

door activiteit, slaap of eten. Vergelijking van de TSH waarden na 12

en 36 uur vasten leidt tot de suggestie dat eten wel degelijk invloed

heeft. Na 36 uur vasten werden lagere basale en TRH-geïnduceerde TSH

niveaus waargenomen dan na 12 uur vasten (19). Langdurig vasten (20)

of Protein Calory Malnutrition (21) lijken geen invloed te hebben op

TSH basaal of op de TSH-reactie na TRH injectie. Ook bij Anorexia Ner-

vosa (22) worden geen veranderingen gezien, behalve een beetje vertaging

in de TSH-reactie. Drinken van 20 cc water heeft geen effect op TSH afgifte

(23). Het drinken echter van thee, koffie of cola geeft verhoogde TRH-geïn-

duceerde waarden, Xanthine-derivaten, waaronder theophilline (24), nl.

verhogen waarschijnlijk de intracellulaire concentratie van cyclisch AMP

in de thyrotrope cellen* De basale TSH niveaus worden niet aangetast.

Utiger et al. (6) namen bij mannen een significante daling van de

TSH-reactie op TRH waar met toenemende leeftijd. Bij vrouwen, echter,

constateerden dezelfde schrijvers dit verschijnsel niet (25).

Ook Wenzel et ai.. (26) zagen bij mannen een daling met toenemende leef-

tijd, echter deze daling was niet significant. Bij vrouwen vonden zij

in de leeftijd 20-59 jaar geen veranderingen. In de leeftijdsgroep

60-85 jaar, bij de intrede van de menopauze, zagen zij significant la-

gere waarden dan in de jongere groepen.

Dat er verschillen in TSH-reactie zijn tussen mannen en vrouwen, wordt

door sommige auteurs niet waargenomen (6); anderen zien hogere TSH-

pieken bij vrouwen dan bij mannen (26). Verschillen in de groepen m.b.t.

bijvoorbeeld dag van menstruele cyclus of gebruik van orale contracep-

tiva kunnen hier oorzaak van zijn. Er wordt gesuggereerd dat het even-

tuele verschil tussen de mannen en vrouwen wordt veroorzaakt door hoge-

re oestrogenenspiegels bij vrouwen. Echter de TSH-reactie wordt niet

beïnvloed door oestrogeen toediening (27). Sawin et al. (28) zagen geen
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significante veranderingen in TSH-reactie tijdens de menstruele cyclus,

zelfs niet tijdens do periovulatoire stijging van oestradiol. Sanchez-

Pranco et al. (29) zagen significant hogere TSH-pieken in de preovula-

toire fase in vergelijking tot de poatovulatoire fase. Ook bij de rat

worden wel veranderingen gezien tijdens de cyclus (30), maar deze ver-

anderingen blijven gering. Wenzel et al. (26) constateerden daling van

de TSH-reactie bij het intreden van de: menopauze.

Over de invloed van orale contracsptiva is nog geen duidelijkheid ver-

kregen» Sommigen vinden geen effect (26), anderen zien verlaging of

verhoging (3'i) van de TSH-pieken. Verschillen in samenstelling van de

orale contraceptive zullen hier wel de belangrijkste oorzaak van aijn.

Testosteron heeft geen invloed op de 'PSH-raactie in patiënten met het

Kliriefelter's syndroom (32). Ook. vó'ó'r testosteron toediening hebben

deze mensen normale TRH-geïnduceerde TSH waarden.

Vroeg in de zwangerschap is het plasma TSH niveau significant

verhoogd, en dit blijft zo een tijdje (33). Deze verhoging ontstaat

niet door een kruisreactie van het HCG (^'Human Chorionic Gonadotrophin)

met het TSH; er is een echte TSH stijging. In de amnionvloeistof kan

TSH niet aangetoond worden (34). In de navelstreng bereikt het TSH

waarden die uitsteken boven de vcJwassen niveaus (35). Tonooka et al.

(36) vonden bij de rat aanwijzingen dat TSH in de foet onafhankelijk

is van zowel de foetale als de moederlijke hypothalamus. Bij de geboorte

en vooral in het eerste half uur daarna, wordt bij het kind een stijging

in het serum TSH waargenomen. De piek valt tussen 30 min. en 4 uren na

de geboorte. Na ongeveer 3 dagen worden de uitgangswaarden weer bereikt.

(37). Zes weken later komen de waarden overeen met die bij volwassenen»

Bij ernstige chronische niet-schildklier ziekten vindt een vermin-

derde perifere omzetting plaats van T. in T,. De omzetting van T. in

rT- (=reverse T.,, biologisch inactief) neemt toe. De basalo en TRH-ge-

ïnduceerde TSH waarden blijven echter meestal binnen de normale grenzen»

(38,39). Chopra et al. (40) vonden bij levercirrhose verhoogde TSH

basaalwaarden, maar de TSH-reactie bleef gelijk. Pokroy et al. (41)

zagen bij le-r^rziekten onveranderde TSH basaalwaardenj de TSH pieken

verschilden niet qua hoogte met de pieken in gezonde mensen, echter

het duurde wat langer na de TRH injectie voordat de basale TSH waarden

v/eer werden bereikt. Ook nierziekten hadden geen effect op basaal TSH

(41)= Bij niertransplantatie werd geen invloed gezien op de TSH-reactie

na TRH toediening; bij chronische nierziekten werd iets vertraagde

reactie gezien. Ook infectieziekten met koorts schijnen geen invloed

te hebben op TSH (42). Wartofaky et al. (43) vonden bij acut» Palcipa-

rum Malaria verlaagd basaal TSHj de TRH-test was intact.
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Onderzoeken bij de rat hebben geleid tot de aanname dat het cen-

trale noradrenergiache systeem een stimulatoir effect heeft op de TRH

afgifte door de hypcthalamus, en dat het langs deze weg invloed uitoe-

fent op het basale TSH niveau. Het stimulatoire effect wordt waarschijn-

lijk bereikt met tussenkomst van centrale * -adrenergische mechanismen.

Activatie van het dopaminergische systeem remt. (44)

Bij de mens is het volgende gevonden. Dopamine infuus remt sterk de TSH

afgifte, zodat lage basale en door TRH-gestimuleerde TSH niveaus ont-

staan (45). Langdurige medicatie met L-Dopa heeft hetzelfde effect (46).

Kort durende medicatie heeft geen invloed (47). Acute daling van TSH

na L-Dopa toediening wordt alleen gezien bij langdurige hypothyreoidie

(48). Exogeen dopamine leidt dus tot TSH daling.

Apomorfine, een dopamine receptor agonist, tast de basale en TRH-geïn-

duceerde TSH waarden niet aan (49). Pimozine, een dopaminergische blok-

ker r toegediend in een dosis van 4 mg, doet het TSH niveau dalen (50).

Adrenergische blokkade (51), epinefrine (51) en clonidine (52), een

adrenergische stimulator, hebben geen invloed op de TRH-test. Phento-

lamine, een ƒ3-blokker, laat een gereduceerde TSH-reactie op TRH toe-

diening zien (53).

Interessant is de therapeutische werking van TRH die werd waargenomen

bij enkele schizophrenic patiënten. Bevindingen hebben geleid tot de

suggestie dat dergelijke patiënten lijden aan adrenaline deficiëntie.

Mogelijk heft TRH injectie dit wat op. (54)

Cyproheptadine, een serotonine antagonist, met antihistaminische, anti-

cholinergische en antidopaminergische eigenschappen, vermindert de TSH-

reactie op TRH (55). Methergoline, een specifieke blokker van de cen-

trale serotonine receptoren, tast de TSH afgifte niet aan (5é). Bij

Phenylketonurie worden normale TSH waarden gevonden, ook na TRH injec-

tie (57).

In sommige dieren en in de pas geboren mens leidt blootstelling

aan koude tot TSH afgifte (58). In de volwassene is dit effect bijna

helemaal verdwenen, maar het is er nog wel (59). De door koude geïn-

duceerde TSH afgifte ontstaat door TRH afgifte, waarbij noradrenaline

een tussenstap vormt (58)«

In de winter zijn de TSH stijgingen bij pas geboren kinderen hoger

dan in de zomer, ondanks ongeveer gelijke kamertemperaturen (60).

Wonen op grote hoogte heeft geen invloed op d* TSH afgifte (61).
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Gebruik van corticosteroiden veroorzaakt een zwakke reactie van

TSH op ÏRH (62). Tranquil!zera hebben hetzelfde effect (62). Heroïne

en Methadon hebben geen invloed op TSH (63).

Soaatostatine geeft lage basale TSH niveaus (64,é5).

Onderzoeken van Croxson et al. (66) met Indomethacine, remmer van het

enzym p'ostaglandine synthetase, lijken erop te wijzen dat prostaglan-

dinea geen belangrijke rol spelen bij het regelen van de TSH secretie.

Toediening van glucocorticoiden, zoals Dexaraethason, leidt tot

suppressie van basaal en TRH-gestinmleerd TSH (67), echter alleen wan-

neer dosio en duur voldoende zijn. Vaak wordt nl. bij lage doses of

bij toediening van hoge doses gedurende 2 dagen of minder (68) geen

effect gezien, Hershraan et al. (69) zagen normale TSH-reacties bij

patiënten met Cushing'a Syndroom.

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat vele invloeden nog on-

duidelijk zijn. Vaak worden door talloze kleine verschillen in de

onderzoekgroepen en -methodes tegenstrijdige effecten gezien. Het is

daarom noodzakelijk dat verdere onderzoeken worden verricht, zodat de

TRH-test beter gestandariseerd kan worden.
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Conclusies;

1. In de groep van patiënten die 6-12 jaar na de bestraling door ons

werden onderzocht, troffen wij twee gevallen aan van hypothyreoidie

en S4n geval van hyperthyreoidie.

2. De bestraling heeft een hoog curatief effect gehad op de larynx-

carcinoma»

3. Het ïriiodothyronine gehalte in het bloed daalde aignificant met

de leeftijd.

Opmerkingen.

- Over de aard van de afwijkingen die op de technetium scans werden

gevonden, kan nog niets gezegd worden. De patiënten worden verder

onderzocht.

- Klinisch vervolgen van de patiënten, vooral diegenen waarbij

potentiële hypothyreoidie werd gezien, zal mogelijk meer informatie

opleveren over de invloed van straling op de schildklier.

- Het zou nuttig zijn in het kader van dit onderzoek, om meer informa-

tie in te winnen over die patiënten die niet aan het onderzoek konden

of wilden meedoen*

- Gezien de vele factoren die invloed kunnen uitoefenen op de TRH-test

lijkt het aanbevolen om deze test verder te standaardiseren

- Wanneer er vragen over de schildklier gesteld moeten worden, is het

erg nuttig om de betreffende patiënt van tevoren te vragen de plaats

van de schildklier aan te duiden.
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TABEL 2 : TRH-testen, T3 en T4 waarden

Jaar beh.

/volgnr,

1971/301

1971/302

1971/303

1971/304

197V305

1971/306

197V3O7

197V3O8

1970/321

1970/322

1970/323

1969/341

1969/342

1969/343

1968/361
1968/362
1968/363
1968/364

1967/381
1967/382
1967/383
1967/384
1967/385
1967/386
1967/387
1967/388

De TSH waarden zijn opgegeven in /iIU/1.
Lft.=leeftijd

Bij patiënten met * i s de TRH-test i.v.m. leeftijd niet gedaan.

TSH2Q/TSH Q Lft

123

148

123

98

104

242

101

123

120

152

144

190

125

129

113

174

81

176

138

182

134

135

154

106

84

89

7,2

7,0

7,3

13,4

6,7

11,0

7,5

5,3

7,4
7,8

9,6

10,2

9,8

9,6

5,0

11,2

4,6

9,7

10,6

8,6

7,8

13,9
11,2

8,0

4,5
8,6

< 2

7,4

4 ,4

2,3

3,2

2,6

17,8

38,5

7,1

2,5

5,7

4,7

3,9

7,9

37,0

3,5

2,7

4,0

4,0

4,6

5,8

5,0

<2

5,3

6,0

3,3

< 2

18,9

14,5

4,7
7,8

4,8

50,8

>100

9,2

6,2

9,0

12,1

14,1

>100

8,9

14,5

6,2

6,1

26,4

9,6

3,9

27,4

16,6

6,1

< 2

11,0

7,6

3,8

7,2

4,9

43,1

?100

8,8

5,0

—

5,7

7,4

12,2

>100

6,4

15,5

6,8

6,0

23,1

7,4

2,5

18,1

14,9

4,5

1

2,55

3,30

2,04

2,44

1,85

2,85

V2.60

1,30

2,48

1,91

3,10

1,78

>2,70

2,54

. . . .

3,63

1,55

1,33

4,55

1,92

>1,95

5,17

2,77

1,85

63

51

63
76

56

61

74

74

62

62

77

66

65

77

60

59

79

64

74

65

73

57

f i

41

69

72
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TABEL 2 : TRH-testen, T3 en T. waarden

Jaar beh.

/volgnr.

1972/299 174 12,5 4,5 22,5 16,4 5,00

Lft.

1974/270

1974/271

1975/253

1975/254

1975/255

1976/226

1976/227

120

152

186

171

135

160

125

7
7

10

8

10

10

7

,5
,7

,9

,5

,1

,9

,0

4
5

7

3

10

3

4

,8

,2

.3

,5

,0

.7

,0

13,

14,

20,

5,

11,

22,

1

1

6

3

-

8

6

9

9

15

2

--

8

13

,2

,6

,6
,9

—

.8

,0

2,73

2,71

2,82

1,51

3,19

5,65

75
51

60

51

75

52

64

De TSH waarden zijn opgegeven in uIU/1.

Lft.=leefti3d

Bij patiënten met * ia de TRH-test i.v,in. leeftijd niet gedaan.

J
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TABEL 3 : Totale pati'èntengroep van het retrospectieve onderzoek verricht

in 1978 en 1979.

Jaar van behandeling Fos. reactie Aantal benaderde patiënten

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Totaal

8

4

3

3

8

5

9

H
8

15

77

25

20

16

16

22

13

23

24

23

33

215

Geslacht: mannelijk 76

vrouwelijk 1

202

13

n- 215

J
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4 : Groepssamenstelling van de in 1978 en 1979 onderzochte patiënten.

Arantal jaren na Jaar van behandeling Jaar van onderzoek Totaal

bestraling onderzocht / volgnr.

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

1976 /

1975 /

1976 /

1974 /

1975 /

1973 /

1974 /

1972 /

1972 /

1971 /

1970 /

1969 /

1968 /

1967 /

201-213

221-225

226,227

241-252

253-255

261-269

270,271

281-284

299

301-308

321-323

341-343

361-364

381-388

1978

1978

1979

1978

1979

1978

1979

1978

1979

1979

1979

1979

1979

1979

13

15

11

4

1

8

3

3

4

8

Totaal: 77

Geslacht: man 76

vrouw 1
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TSH
(/alU/1)

T3 123

7,2
25 .

20 -

TRH-test
71/301 63 jr.

15 j

Radiatie: groot Teld
6 MeV
6400/250 rad
27 keer

Chron. ziekten:
CARA
Maagzweeroperatie '39

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
Codinovo
BiaolTon

N. B. - Total* larynxextirpatit
•73

- E.C.G.: sinus tachycardie
- To. scan: Scintigrafisch
rergrote, hete schildklier-
kwab rechte.

- Antistoffen tegen achild-
klier (cytoplasma): dubieus

- Eiwitspectrum: & * 11

10-

5-

120 >t(min)
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TSH
[ü/
f

25 .:

2 0 •

T, 148

7,0

TRH-test
7V302 51 jr.

Radiatie: klein veld
250 kV
5800/200 rad
29 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Hantoux positief*
Proctocolectomie en
aanbrengen van Ileostomie
i.r.m. ernstige colitis
uloerosa »78
Fneumectomie rechts
vanwege Adenocarcinoom '78

Onbekende afw.: geen ''

Medicijnen: geen

N.B. E.C.G.: sinus tachycardie
Antistoffen tegen
schildkli er (cyt oplasma):

dubieus
Eiwitspectrum: y « 20

10 .:

o '
0 20 30 60 120 't(ciin)



TSH
U/

25 -'

20 -

123 ngSt

7,3 fëf>
TRH-teat

71/303 63

Radiatie: klein veld
250 kV
5800/200 rad.
29 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Ioteru» ''58
3 x tromboae «59; *77;

•78
1 x longembolus

Onbekende afw,:
Gynaecomaatie

Medicijnen:
Sintrom
Decylon tinctuur

15

10 -

5 -

20 30 60 120
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TSH
(MlU/1)

25

20

98 ng*

13,4

TRH-test

71/304 76 jr.

Radiatie: klein veld
250 kV
5800/200 rad
29 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Hypertensie
Angina Pectorio

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: h*rttabletj8s
voor onder de tong
en gewone tablet-
ten (wsch. nitro-
baat en digoxine)

N.B. Eiwitspectrtun:/J = 11
Immunoelectr. IgM enigs-
zins verhoogd.

15

10 _

20 30 60 120 t(min)



TSH T- 104 ngS6

6

25

20 -

TRH-test

71/305 56 jr.

Radiatie: klein veld
250 kV
5800/200
29 keer
Thor. filter

Chron. ziekten: geen

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
APC tegen hoofdpijn

N.B. E.C.G.: aspecifieke
repolarisatie stoornissen.
Eiwitspectrum:fi - 10

15

1Q J

0 20 30 60 120 t(min)
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TSH

(niu/i)
T^ 242

25
11,0

20

TRH-test

Radiatie: groot veld
250 kV
5000/200 rad
25 keer
Thor. filtnr

Ciiroru ziekten:
Sli jrnvliesontoteking
van de maag + '60
Psoriasis op been en
arm

Onbekende afw.: r,een

Medicijnen: geen

K.B. Eiwitspectrum: y5 = 10

Vader had struma: wortel
Groeide naar hartj moest
geopereerd worden, (carci-
noom?)

10 '~

0 20 30 60 120 -- t(min)



TSH

(/il U/l)

50 _

101

7,5

TRH-test

71/307 74 ar.

Radiatie: groot veld
250 kV
5000/200 rad
Thor. filter

Chron. ziekten:
Leverbloeding ' 68
Cholecystectomie '68

Onbekende afw.:
Lichte longemfyseem

Medicijnen: geen

45 -I

40 ..

35 -u J

20

t
0 20 30 60 120 ^t(min)



-3b-

TSH T3 123 n

T 4 5,3

100 100

55-

50.

45

TRH-test

71/308 74 jr.

Radiatie: klein veld
250 kV
5000/200 rad
25 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Long t.b.c. '22
Myocard infarct '75
CARA
Longabces '51
Steen in linker helft
van hoefijzernier '77
Diabetes Mellitus '77
Morbus Kahler
Psoriasis ranaf kinder-
leeftijd.

Onbekende afw.:
Mogelijk lichte
hypothyreoidie

Medicijnen:
Daonil 1/2 tablet dd
Nedeltran
Biaolvon

N.B.- Totale larynxextirpatie '74
- E.C.G.: oud voorwand infarct
- Antistoffen: tegen achild-
kliercytoplasma dubieus

- Eiwitspectrum: Jf« 20
- Immunoelectroforese:
M-component ran het IgG ̂  -
type in hetY -gebied.

40 ..

35 _

0 20 30 60 120 ->t(min)



TSH

(yuiu/1)
120

7,4/ig*

TRH-test

70/321 62 jr.

25

20-

15

Radiaties klein veld
250 kV
5000/200 rad + 7%
25 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Haagreseetie voor
Ulcus '50
4x maagoperatie
•53? '58? '61} '69
Operatie voor
Ulcus duodeni "65
Cholicystectomie '46
Dumping eyncroom

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: Vit. B._ injecties
in de Term ran
1000^ Hydrocobal-
amine.
1x per week Neu-
robion.

N.B. E.C.G.: comp. RBTB
2 zusters geopereerd
aan struna.

10 -

5 -

20 30 120 t(min)
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TSH J
Oiu/1) Ti

20

15

10 -

TRH-test

70/322 62 jr.

Radiatie: groot veld
250 kV
5800/200 rad
28 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Hypertensie
Adipositas
CARA
Basaalcelcarcinoom

mediale ooghoek li. '70
Baaaalcelcarcinoom

rechter slaap '77

Onbekende afw.:
Adipositas
Hypertensie

N.B. Halsbestraling voor basaal-
celcarcinoma:

-mediale ooghoek lx.:
contactbestraling: klein veld

50 kV
5 x 1200

rad

-rechter slaap:
klein veld
5 MeV
4560/380 R
12 keer

E.C.G.j aspecifieke repola-
risatie stoornissen

Eiwitspectrum: 6 * 10

20 30 60 120 ) t(min)



TSH
IU

'T 25

20-

-39-

190

10,2

TRH-test

69/341 66 jr.

Radiatie: klein veld
250 kV
5600/200 rad
28 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:

Gordelroos

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: geen

15-

è

o . r r_.
0 20 30 60 120 >t(min)

J
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TSH
(yuIU/1)

125

9,8

TRH-teat

69/342 65

20

Radiatie: groot veld + split
250 kV
5600/200 rad
28 keer
Thor. filter

Chron. ziekten: geen

Onbekende afw.j
Syst. Souffli

Medicijnen: geen

N.B. Geringe repolarisatie
stoornissen.

10

é

20 30 60 120 H(min)



-41-

TSH
(/uIU/1)

25-

20-1

15-,

129
9,6

TRH-test

69/343 77 dr.

Radiatie: groot veld + split

Co 6 0

6400/200 rad
32 keer

Chron. ziekten:
Adipositas
Geringe dec. cordis
CARA vanaf '68

Onbekende afw,:
Atrium Pibrillatie
Geringe dec* cordis
CARA

Medicijnen!
wsch. Tetracycline
Diuretica

N.B. E.C.G.: Atrium Pibrillatie
i 80/min; freq. VES

Eiwitspectrum: « 10
Agar-eiwitspectrum: zwakke
M-comp. in het ^ -gebied.
Gewerkt met asbest.

10

5.

o;
20 30 60 120 t(min)



TSH
(juIU/1)

?100

T, 113 ng

T 4 5,0

f 100

45

TRH-test

68/361 60 jr.

Radiatie: klein veld
250 kV
5830/212 rad
28 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Myocard Infarct W3ch '60

+ '71
In 1978 veel last van
diarrhee. Diagnose:
trage maag

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
Grote witte tabletten
voor maag
Kleine groene tabletten
45 druppels voor hoofd

(hydergine?)

N.B. E.C.G.: zou kunnen passen
bij hypothyreoidie
Antistoffen voor
schildklier (cytoplasma)

zwak positief
parietale cellen:positief
schildklier (colloid) posi-

tief
Eiwitspectrum: ;l = 11.

40

35

20 30 60 120 — - •t(min)
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TSH
(,«111/1)

'T- I
! 25 _|

174

11,2

20 -

TRH-teet

68/362 59

Radiatie: groot veld
250 kV
5070/195 rad
26 keer
Thor. filter

Chron. ziekten: geen

Onbekende afw.: geen

Medicijnen! kleine tablet-
je8 tegen
hoesten.

N.B* Totale 1arjnzextirpatit
•69

Iaznunoelectr.: zwakke
H-comp. in het/1gebied
wsch. ran het IgQAtypt

15 -

10 -

O i

20 30 60 120 •t(min)



TSH
(yuiu/i)

176 TRH-test

68/364 64
25

20

Radiatie: groot veld
250 kV
5460/195 rad
28 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:

Poliomyelitis '17

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: geen

N.B. Eiwitspactrum: <3 a 12

10

0 20 30 60 120
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TSH
(/ulü/l)

25 j

20

15 H

138 ng#

10,6 ugSÉ

TRHi-teat

67/381 74 jr.

Radiatie: klein veld
250 kV
5694/2119 rad
26 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Mypertensie
Verdacht voor long
t.b.o. 1916
2x lichte hartaan-
val 1967
Wsch. maagbloeding

1955
Mogelijk Diabetes
Mellitus

Onbekende afw.;
Hypertensie

Medicijnen: Bisolvon

N.B. E.C.ffi.: Sinus bradycardie
Ischaemie

Agareiwitspectrum:
2 zwakke M-componenten
in het 6 i -gebied.

10 -

5 -

0 i

120 — •t(min)



TSH
(/UÏU/1)

25 -

182 ng#
8,6 ,ug$ê

TRH-test
67/382 65 j r .

fiadiatie: groot veld

Co
6200/200 rad
31 keer

20-

15-

Chron. ziekten:
Hypertensie
Myocard infarct '76
Longca. (resectie
linker longkwab) »77
Polypen in Toorhoofd '54

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
Piastabletten
Sembrina
Bisolvon
Rythmodan

N.B. Halswervelbestraling '60
HalsbeBtraling i.v.m. positief
lymfkliertje '69

groot reld
12 kV
5444/240 rad
25 keer

Te. scan: Multinodulaire,
vergrote schildklier.

10

20 30 60 120 • t(min)
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TSH

25

20 .

<p 134
; 7,8

TRH-test
67/383 73 Jr.

Radiatie: groot veld +
klein veld

250 kV
5428/208 rad
26 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Eczeem linker onder-
been

Onbekende afw. i geen

Medicijnen: geen

N.B. Eiwitspectrum: / • 19

15-

10-J

20 30 60 120 >t(min)
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TSH
(yuiu/i)

T 3 135 TRH.-test

67/384 57 Jr.

20 -

Hadiatie: groot veld
250 kV
5558/199 rad
28 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Ziekte van Maniere
9 x Sinusitis Maxillaris

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
Cinnipirine
Steraetil
Glifanan
Halcion 1/4 tabl. dd.

N.B. Eiwitspectrum:y3 = 10

10

5 ~

0 20 30 60 120 ^
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TSH
L

.* 25

20

15

10

5 _

(

154 ng#

11,2

TRH-test

67/385 61 ir.

Radiatie: groot veld
250 kV
5190/173 rad
30 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:

Adipositas

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: geen

N.fl. Eiwitspectrvun:/^» 11
Bloedsuiker: 9,9 mmol/l

20 30 60 120 >t(min)



TSH 3
 n €# TfiH-test

( / u I U / 1 ) T. 3,0 /ag$ 67/386 41 j r .
25

Radiatie: klein veld
250 kV
5256/219 rad.
24 keer
Thor. filter

Chron. ziekten: geen

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: geen
20 -

N.B, Laryngofissuur + Chordectomie
irradioaal '74

Totale larynxextirpatie '74
(stukje schildklier mede ver-

•v wijderd)
E.C.G.: aspecifieke repolari-

satiestoornissen
Antistoffen tegen

schildklier (cytopl.)
positief

pariëtale cellen
15 - dubieus

Oma van moeders kant: hyperthyr.
Zus van moeder: struma

10

20 30 60 120 » t(min)



TSH

25

-52-
84

4,5

TRH-test

67/387 69 jr.

Radiatie: klein veld + groot veld
250 kV
5805/215 rad
27 keer
Thor. filter

20-

10 -

Chron. ziekten:
1 x hypertensie gehad
7 jaar lang buikklachten
bij aanvallen
mogelijk niersteen gehad
vó^r 1967
nefropathie

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: geen

N.B. E.C.G.: li. strain
Eiwitspeetrum: Alb.

3
33

Agar eiwit spectrum: zwakke
M-component in het j gebied.
Immunoelectroforese: Concl. gb

0 .-
• I I

20 30 60 120 >t(min)
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TSK
(yuIU/1)

25

89 ng%

8,6

20

TRH-test

67/388 72 jr.

Kadiatie; groot veld
250 kV
5408/208 rad
2i> keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Hypertensie
Maagzweeroperatie '66
Galblaasoperatie '63
Afwijkend E.C.G.

Onbekende afw.: geen

Medici ,jnen:
Digoxine 1/4 dd.
Aldomet 3 dd.
Ditenaide 1 dd.

K.B. Koeder op 80-jarige leeftijd
geopereerd aan struma.

20 30 60 120 t(jnin)



TSH

25

20 _

160 ng£
10,9

TRH-test
76/226 52

Radiatie: groot veld +
klein veld

4- MeV
6300/210 rad
30 keer

Chron. ziekten:
hypogonadism*

Onbekende afw.:
hypogonadismo

Medicijnen: geen

15-

5-

20 30 60
_ T —
120

't(niin)



TSH
(yuiu/1)

25 j

20

125 n

7,0

'•I'

TRH-test

76/227 64 jr.

Radiatie: groot veld + klein veld
4 MeV
6300/210 rad.
30 keer

Chron. ziekten;
Myocard infarct '76

Onbekende afw.:
Gynaecomastie rechts >

links

Medicijnen:
Sintrom
Digoxine

N.B. E.C.G.: oud voorwand infarct
aspecifieke repolari-
satiestoornissen

Eiwitspeotrum; a = 11

15

10

20 30 60 120 .t(min)
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TSH
(pIU/1)

T 2 5 i

20 -

15-1

10 -4

186

10,9

TRH-test

75/253 60

Radiatie: klein veld
4 MeV
6300/210 rad
30 keer

Chron. ziekten:
Adipositas

Onbekende afw.: onbekend

Medicijnen: geen

N.B. Eiwitspectrum: /S • 11g/l

Totaal eiwit • 84
g/l

©

! ;

5 i

20 30 60 120 - ->t(niin)



TSH
(/HU/1)

171

8,5

TRH-test
75/254 51 jr.

25 -

20-

Radiatiez groot veld +•
klein veld

4 KeV
6300/210 rad
30 keer

Chron. ziekten:
niersteen '67
reumatiek in
linker arm en been

Onbekende afw,: geen

Medicijnen: tabletten tegen
reumatiek

N.B. Struma Nodosa '75
(lichte vorm)

15-

10

20 30 60 120 ^t(nün)
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TSH
(juIU/1)

25 -

T 3

1-
3

p»
.

120

7,5

20-

TRH-teet

74/270 75 jr.

Radiatie: groot veld
4 MeV
6300/210 rad
30 keer

Chron. ziekten:
Debilitas-Imbecilitas
(altijd al gehad)

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: geen

N.B. Te. scan: koud gebied in
de onderpool van de rechter
schildklierkwab.
Antistoffen tegen gladspier-
weefsel: dubieus
Eiwitspectrum:/3> •= 10

15 "

10-

ë

5.

20 30 60 120 •t(min)
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TSH T? 152 ng%

T. 7,

20 .

TRH-test

74/271 51 _irj_

Radiatie: groot veld
4 MeV
4000/200 rad
20 keer

Chron. ziekten: geen

Onbekende afw.: geen

Medicijnen: geen

N.B. Eiwit spectrum: ;'» 10

Moeder mogelijk struma.
Totale larynxextirpatie '74

15 -

10 -

5 $

0 20 30 60 120 t(min) *;
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TSH
(/HU/1)

25 -

20 -

174 ng#

12,5 ]i&

O

TRH-test

72/299 56 jr.

Radiatie: groot veld
250 kV
5000/200 rad
25 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Myocard infarct ' 62
6 x rustkuur voor
Ulcus Duodeni
Icterus, hepatitis '48

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
Bij hoofdpijn een

plastablet
Capsules voor algehele

bloedsomloop

N.B. Totale larynxextirpatie '73
Eivritspectrum:/3 » 10
Bloedsuiker: 8,2 mmol/1

0
0 20 30 60 120
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Gegevens van patiënten bij wie geen TRH-test werd gedaan*

I

75/255 75 jr. 68/363 79 j r .

T, 135 ng*
iT. 10,1 fkgh

TSHQ 10,0 yUlU/1

Radiatie: groot veld + klein veld

4 MeV
6300/210 rad
30 keer

Chron* ziekten:
AdipoBitas
Angina Pectoris
Psoriasis

T 3 81 ngJÊ

', T^ 4,6 f*&
TSH0 2,7 AiIU/1

Radiatie: groot veld
250 kV
5655/195 rad
29 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Long t.b.c. '27

1 Hal«3vmfomen vanaf

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
Persantin 75j 3 x dgs 1 tabl.
Lopresor 50; 2 x dgs 1 tabl.
Nitrobaat ; tongtabl. '
Cedocard 5 mg.
Pludex ; 1 tabl. per

2 dagen

N.B. Partiële larynxextirpatie
E.C.G.: atriumfibrillatie

repolarisatie stoom,
Eiwitspectrum: /3 • 13

y j
Chronische bronchitis vanaf '28
Maagresecti* '28
BtaaalcelcarcinooB rechts aan
de halB '75

Onbekende afw.: lich. onderzoek niet
gedaan

Medicijnen: onbekend

N.B. lotale larynxextirpatie '74
Radiotherapie voor halelymfo-
men '16
Biwitspectrum: P> • 10

70/323 77 jr.

TSHQ

144

9.6 /

5.7 yuIU/1

Hadiatie: klein veld
250 kV
5800/200 rad + T%
29 keer
Thor. filter

Chron. ziekten:
Trombose '67

Onbekende afw.: geen

Medicijnen:
Harttabletten
1/2 slaaptablet

N.B. E.C.G.: atriumfibrillatie
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