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AFKORTINGEN EN DEFINITIES

Ï röntgen, in 1928 ingevoerd als "quantity of radiation" (hoeveel-
heid straling of dosis), in 1953 veranderd in eenheid van "ex-
posure dose".

R Röntgen, sinds 1962 de eenheid van "exposure dose" (bestra-
lingsdosis of exposie)

rad radiation absorbed dose, in 1953 ingevoerd als eenheid van
"absorbed dose" (geabsorbeerde dosis).
Voor Röntgenstralinggeldt: 1 rad ^ 1,05 R (althans in alle weke
delenweefsels, behalve vetweefsels).

rem Röntgen equivalent man, in 1956 ingevoerd als eenheid van
dosisequivalent. Voor Röntgen- en gammastraling geldt: 1 rem %
1 rad.

Gy gray, in 1977 ingevoerd als de SI-eenheid van "absorbed dose"
(geabsorbeerde dosis). 1 Gy = 100 rad.

LET Linear Energy Transfer, de energie die gemiddeld door ioni-
serende deeltjes per eenheid van lengte aan de materie wordt
afgegeven. De LET van Röntgen- en gammastraling is laag, die
van neutronenstraling hoog.

Bij het literatuuronderzoek zijn de oorspronkelijk gebruikte eenheden
gehandhaafd. Bij de beschrijving van het eigen onderzoek is de SI-eenheid
Gy gebruikt.



ALGEMENE INLEIDING

In 1977 publiceerde de United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) een overzicht van de tot dan
toe bekende gegevens over stralingscarcinogenese. Zover gegevens be-
schikbaar zijn over de omvang van het risico voor de mens, blijkt dat de
schildklier een van de gevoeligste organen is (tabel Inleiding 1). De laten-
tietijd voor de inductie van tumoren door ioniserende straling in dit
orgaan zou gemiddeld ruim twintig jaar zijn (tabel Inleiding 2). Behalve
van de toegediende dosis zou de inductie van tumoren ook afhankelijk
zijn van andere factoren zoals het geslacht en de leeftijd tijdens bestra-
ling. Daarbij is echter nog niet duidelijk hoe groot de invloed van deze
factoren is.

Tabel Inleiding 1 - Dosis-effect relatie geihduceerde carcinomen

tumor risico-schatting
(voor lage LET-straling)

leukemie 15- 25 10"6 personen.rem'
schildkliercarcinoom 50-150
mammacarcinoom 50 - 200
bronchuscarcinoom ? 50
bottumoren ?2 - 5
huid minimum doses > 1000 rad
alle andere organen gering risico

alle carcinomen 50 - 165 doden lO^.rem"1

Ontleend aan: Sources and Effects of Ionizing Radiation, Report of
the UNSCEAR, 1977
en aan: BEIR Committee Report, The Effects on Populations of Ex-
posure to Low Levels of Ionizing Radiation, National Academy of
Sciences, National Research Council, 1972.

Op grond van deze gegevens werd aangenomen dat ook de patiënten
die vroeger op de afdeling Radiologie van het Academisch Ziekenhuis
Leiden bestraald waren in her hoofd-halsgebied voor goedaardige ziekten,
zoals tuberculeuze lymfadenitis en hyperthyreoidie, een grote kans
zouden kunnen hebben als gevolg van die bestraling tumoren te krijgen
(Van Daal, 1979). Omdat het mogelijk was deze oud-patiënten op te
sporen, werd het door de afdeling Radiotherapie als een verplichting
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Tabel Inleiding 2 - latentietijden geïnduceerde carcinomen

tumor gemiddelde latentie (jaar)

leukemie 10
schildkliercarcinoom 20,3
mammacarcinoom 22,6
pharynx-larynxcarcinoom 27,3
huid 24,5

Ontleend aan: Sources and Effects of Ionizing Radiation, Report of the
UNSCEAR, 1977.

gevoeld na te gaan of onderzoek naar geïnduceerde tumoren van de nog
levende patiënten zinvol zou zijn. Met dat doel werd in samenwerking
met de afdelingen Endocrinologie en Stofwisselingsziekten, Huid- en
Geslachtsziekten, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Isotopendiagnostiek,
Pathologische Anatomie, Algemene Heelkunde, Medische Psychologie en
Medische Statistiek een deel van de patiënten opgespoord en onderzocht
die tussen 1932 en 1963 waren bestraald. Deze patiënten werden onder-
zocht op tumoren van de huid, de schildklier, de mond-keelholte en de
speekselklieren. Bij een deel van de onderzochte groep werd tevens naar
hyperparathyreoidie gezocht toen bekend werd dat ook deze ziekte
een laat gevolg van bestraling kan zijn. Tenslotte werd ook een aantal
psychologische aspecten van het opsporings- en medisch onderzoek zelf
bestudeerd.

Hoewel het eerste doel van het onderzoek was om de nog levende
personen van de populatie op tumoren te onderzoeken, werden ook ge-
gevens verzameld van de overledenen teneinde zo mogelijk ook weten-
schappelijke aspecten te bestuderen.

Dit proefschrift beperkt zich tot een deel van het onderzoek, namelijk
de inductie van tumoren in de schildklier. Over het resterende deel zal
afzonderlijk gerapporteerd worden.
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HOOFDSTUK I

OVERZICHT LITERATUUR GEÏNDUCEERDE TUMOREN
VAN DE SCHILDKLIER

1.1 INLEIDING

In een discussie in de Journal of the American Medical Association van
1949 over de late gevolgen van bestraling van de schildklier, kwam ook
de mogelijkheid van het ontstaan van carcinomen ter sprake (Quimby en
Werner, tabel 1.1). Hierna publiceerden Duffy en Fitzgerald in 1950 voor
het eerst patiëntengegevens op grond waarvan het verband tussen bestra-
ling en schildkliercarcinomen aannemelijk werd. Zij hadden de gegevens
geanalyseerd van 28 kinderen, die tussen 1932 en 1948 in het Memorial
Hospital in New York behandeld waren voor een schildkliercarcinoom.
Bij het onderzoek naar mogelijke etiologische factoren viel op dat 9
kinderen bestraald waren tussen de 4e en 18e levensmaand wegens
ademhalingsmoeilijkheden die werden toegeschreven aan een vergroting
van de thymus.

Van door straling gefnduceerde tumoren van de schildklier is meer
bekend dan van andere organen. Dit kan verklaard worden door de grote
gevoeligheid van dit orgaan voor deze vorm van tumorinductie en door
de veelvuldige toepassing van röntgenbestraling in het halsgebied voor
goedaardige ziekten. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, werd vooral in
de jaren dertig en veertig, op grote schaal röntgenbestraling toegepast bij
vergroting van de thymus. Zelfs werd in veel klinieken al bestraald
vóórdat er klachten waren; bijvoorbeeld als bij routinematig uitgevoerd
röntgenonderzoek van de thorax een te brede thymusschaduw in het
mediastinum werd gezien. In Europa is deze behandeling nooit op grote
schaal uitgevoerd. Wel werden hier veel patiënten bestraald voor tuber-
culeuze lymfadenitis. Van Daal schatte in 1979 op grond van het aantal
bestraalde patiënten in Leiden, dat tussen 1920 en 1960 in Nederland
100.000 patiënten voor goedaardige aandoeningen in het hoofd-i ials-
gebied zijn bestraald. Van hen zouden er nog ongeveer 60.000 in leven
zijn.
Omdat de goedaardige ziekten waarvoor deze bestraling plaats vond de
levensverwachting niet noemenswaard hebben beihvloed en de behande-
ling plaats vond op jeugdige leeftijd zyn grote groepen personen beschik-
baar gebleven voor onderzoek naar late gevolgen.
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Tabel 1.1 - Historisch overzicht van geihducccrdc tumoren van de schildklicr bij de mens

1949 Quimbyen Werner
b\j enquête onder 70 radiologen en 31 schildklierspecialisten over schildkliercarcinomen
als laat gevolg van bestraling van hyperthyreoidie geen verhoogd risico vastgesteld

1950 Duffy en Fitzgerald
9 van 28 kinderen met schildkliercarcinoom waren lang tevoren bestraald op de thymus

1955 Simpson e.a.
in een groep van 1722 bestraalde kinderen significant meer adenomen en carcinomen van
de schildklier vergeleken met een controlegroep

1955 Clark
15 kinderen en adolescenten met schildkliercarcinoom waren allen gemiddeld 6,9 jaar
tevoren bestraald op de thymus

19S8 Shelinee.a.
meer noduJaire afwijkingen in de schildklicr dan verwacht bij 213 kinderen na therapie
m e t ' 3 I I voor hyperthyreoidie

I960 Sacngcrc.a.
in een groep van 2230 bestraalde kinderen 100 maal zoveel schildkliercarcinomen geob-
serveerd als verwacht

1962 Hanforde.a.
7 schildkliercarcinomcn bij 162 patiënten na bestraling voor tuberculcuzc lymfadenitis,
ook na bestraling op volwassen leeftijd

1963 Socolowe.j.
significante verhoging van de prevalentie van schildkliercarcinoom onder de bevolking van
Hiroshima en Nagasaki, blootgesteld aan kcrnbomexplosies in 1945

1966 Conarde.a.
significante stijging schildkliercarcinoom onder de bevolking van de Marshall-eilanden na
blootstelling aan kernbomexplosic in 1954

1967 Hempelmann e.a.
dosis-effect-relatie van 3 schildkliercarcinomen • 10"* personen • rad' -jaar"1 na bestra-
ling op de thymus

1969 Sampson e.a.
hoge prevalentie van vooral occulte schildklicrcarcinoom bij obductic zowel van slacht-
offers atoombomexplosics Hiroshima en Nagasaki als bij nict-bestraaldc Japanners

1974 Modane.a.
significant meer schildkliercarcinomen bij 11.000 kinderen, bestraald wegens tinea capitis
bij immigratie in Israël

1974 Parker e.a.
dosis-cffcct-relatie voor geïnduceerde carcinomen van de schildklicr bij aan straling bloot-
gestelde bevolking in Hiroshima en Nagasaki

1974 Ratiison e.a.
bij 1378 kinderen blootgesteld aan kcrnbomexplosies in Utah en N V J U niet meer car-
cinomen dan in vergelijkbare controlegroep
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1975 Refetoffe.a.
7 schildkliercarcinomen bij 100 ongeselecteerde personen die gemiddeld 24 jaar tevoren
als kind bestraald waren in het halsgebied

1976 Favuse.a.
nodulaire afwijkingen in de schildklier bij 27% van ruim 1000 onderzochte personen, die
gemiddeld 27 jaar tevoren bestraald waren in het hoofd-halsgebied. Bij 1 op de 3 patiënten
met nodulaire afwijkingen een carcinoom gevonden dat in bijna 80% van de gevallen kleiner
was dan 1,5 cm.

1979 Roycee.a.
bij onderzoek van 214 in het hoofd-halsgebied bestraalde personen geen verhoogde pre-
valentie vastgesteld van nodulaire schildklierafwijkingen vergeleken met een controlegroep.

Sinds de toepassing van 1 3 1I voor diagnostische en therapeutische
doeleinden vindt ook onderzoek plaats naar late gevolgen van deze
vorm van inwendige bestraling van de schildklier, zoals door de Coopera-
tive Thyroid Toxicosis Follow-up Study Group waarbij enkele tiendui-
zenden patiënten betrokken zijn.

Bij kernbomexplosies wordt de schildklier niet alleen uitwendig
bestraald. Afhankelijk van het soort bom komen bij de explosie grote
hoeveelheden radioactieve atoomsoorten vrij die ingeademd worden of
met het voedsel in het lichaam terecht komen. Zo kwamen bij de boven-
grondse kernbomproeven in Utah en Nevada in 1950 en op de Marshall-
eilanden in 1954 grote hoeveelheden radioactief jodium vrij (1 3 1I ,
1 3 2 I , 1 3 3I en 1 3 SI) . De bommen die in augustus 1945 boven Hiroshima
en Nagasaki tot ontploffing werden gebracht, waren niet van dezelfde
samenstelling. Door het relatief groter aandeel van de neutronenstraling
in Hiroshima, was het mogelijk het carcinogeen-effect van neutronen en
gammastralen te vergelijken.

1.2 ONDERZOEK VAN POPULATIES DIE OM MEDISCHE REDENEN
BESTRAALD ZUN

1.2.1 Uitwendige bestraling

1.2.1.1 Onderzoek door middel van schriftelijke of mondelinge inter-
views

Duffy en Fitzgerald (1950) konden op grond van hun eigen materiaal
niet met zekerheid aannemen dat er een oorzakelijk verband was tussen
de bestraling en de carcinomen, maar zij adviseerden wel nader onder-
zoek.
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Simpson e.a. (1955) begonnen daarna in New York en Washington een
systematisch onderzoek van 1722 kinderen die tussen 1926 en 1951
bestraald waren op de thymus. De kinderen werden op grond van de
bestralingstechniek ingedeeld in zes groepen. De dosis varieerde van 5 tot
1500 r en was bij meer dan de helft minder dan 600 r. Van 1400 van
deze kinderen (81%) werden via vragenformulieren relevante gegevens
verkregen. Door onderzoek van ziektegeschiedenissen, archieven van
kankerregistraties en revisie van histologische preparaten werden deze
gegevens aangevuld en geverifieerd. Hetzelfde werd gedaan bij een
controlegroep van 1795 niet-bestraalde kinderen uit dezelfde gezinnen.
Zes van de bestraalde kinderen bleken behandeld voor een schildkliercar-
cinoom tegenover 0 in de controlegroep. Volgens de auteurs was dit
verschil significant (p < 0,05). Bovendien waren 9 bestraalde kinderen
behandeld voor een adenoom van de schüdklier. Door deze gegevens
werd het vermoeden van Duffy en Fitzgerald dat er een causaal verband
was tussen deze vorm van bestraling en het ontstaan van schildkliercar-
cinomen, bevestigd.

Enkele jaren later werd in Cincinatti, Ohio, onder leiding van Saenger
e.a. (1960) een groot onderzoek opgezet aan de hand van de archieven
van vier ziekenhuizen. Alle patiënten die jonger dan 16 jaar waren tijdens
bestraling voor een vergrote thymus, cervicale lymfadenitis, acute of
chronische sinusitis, mastoiditis, pneumonitis, vergrote hilusklieren, of
andere aandoeningen, werden opgespoord en mondeling ondervraagd.
Hiervoor was een drietal verpleegsters opgeleid, die niet alleen de oud-
patiënten, maar ook de andere leden van hun gezin ondervroegen. Op
deze wijze werden gegevens verzameld van 1644 van de 2230 oud-pa-
tiënten en van 3777 onbestraalde kinderen uit dezelfde gezinnen. Alle
gemelde tumoren werden geverifieerd aan de hand van verslagen van
pathologisch-anatomisch onderzoek of door revisie van preparaten. Ten
tijde van het onderzoek was de gemiddelde leeftijd 18,4 jaar. Bij 83% van
de populatie was de bestraling langer dan 11 jaar en bij 46% meer dan 16
jaar geleden uitgevoerd. Omdat de bestraling in verschillende zieken-
huizen had plaats gevonden, was er een grote variatie in techniek en
dosis. Bij 72% van de patiënten werd een dosis van minder dan 600 r in
de schüdklier berekend. In de bestraalde groep werden 11 schildklier-
carcinomen gevonden (tegenover 0 bij de niet-bestraalde kinderen). Dit
was 100 maal zoveel als op grond van de landelijke kankerincidentie-
cijfers was verwacht (p < 0,01).

Aanvankelijk beperkten de gegevens zich tot carcinomen die mogelijk
geihduceerd waren door bestraling op de kinderleeftijd. In het onderzoek
van Hanford e.a. (1962) waren ook patiënten betrokken die als volwas-
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senen waren bestraald, meestal voor tuberculeuze lymfadenitis of hyper-
thyreoïdie. Het betrof hier in totaal 458 patiënten die tussen 1920 en
1950 bestraald waren tot een dosis van 100 tot 1600 r. Van deze pa-
tiënten werden er 8 gemiddeld 17,3 jaar na de bestraling geopereerd voor
een papillair carcinoom van de schildklier. Van hen waren er 7 bestraald
voor tuberculeuze lymfadenitis, van wie 4 ouder dan 18 jaar waren ten
tijde van de bestraling.

Het eerder beschreven onderzoek van Simpson e.a. in New York,
waarbij aanvankelijk ruim 1700 bestraalde kinderen waren betrokken,
werd door Hempelmann e.a. uitgebreid tot 2872 bestraalde kinderen en
5006 met-bestraalde broers en zusters van deze kinderen. Van deze groep
werden behalve in 1959 ook in 1963 en 1971 schriftelijke gegevens
verzameld over behandelde tumoren en doodsoorzaken. In 1971 waren
24 kinderen in de bestraalde groep geopereerd voor een carcinoom en 52
voor een goedaardige tumor van de schildklier. Meer dan de helft van de
carcinomen werd gevonden in subgroep C, die uit 261 kinderen bestond.
De toegediende dosis in deze groep was gemiddeld meer dan driemaal
zo hoog als bij de rest van de populatie. Bij de niet-bestraalde kinderen
was niet één schildkliercarcinoom voorgekomen tijdens de 20 jaar
van het onderzoek. Voor vrouwen van alle leeftijden was de kans op
een carcinoom 2,3 en voor jonge volwassen vrouwen zelfs 5 maal zo
hoog als in de controlegroep. Voor Joden was het risico 3,4 maal zo
groot als voor niet-Joden. Voor jonge volwassen Joodse vrouwen werd
zelfs een verhoogd risico van 17 maal berekend. De kans op een carci-
noom bleek toe te nemen met de toegediende dosis en met de duur
van de observatieperiode. Gezien de onzekerheid waarmee de dosis in
veel gevallen geschat moest worden, kon niet geconcludeerd worden
of de dosis-effect-relatie lineair of niet-lineair was. Wel werd een absoluut
risico berekend van 3,0 carcinomen per 106 personen per rad per (obser-
vatiewaar voor de gehele groep en van 4,8 voor subgroep C.
Toen in 1964 was gebleken dat in deze subgroep van Joodse kinderen het
risico hoger was dan in de rest van de populatie, werd deze groep opge-
roepen voor klinisch onderzoek. Bij 25 van de 105 aldus onderzochte
personen, die schriftelijk hadden laten weten geen afwijkingen in de
schildklier te hebben, werden nodulaire afwijkingen vastgesteld. Van
deze patiënten werden er 5 geopereerd waarbij geen carcinomen werden
gevonden (Pincus e.a., 1967). Op grond van deze bevindingen werd voor
deze groep een prevalentie berekend van 28% voor nodulaire afwijkingen
en van 4,6% voor carcinomen.

Op dezelfde wijze als Simpson en Hempelmann onderzochten Conti
e.a. 1564 kinderen in Pittsburg. Bij 224 van deze kinderen was röntgeno-
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logisch een verbreding van het mediastinum gezien en geihterpreteerd als
een vergrote thymus. Tachtig procent van hen werd daarop bestraald tot
een dosis van 200-450 r. De overige 1340 kinderen waren op de thymus
bestraald zonder dat daaraan een röntgenologisch onderzoek was vooraf-
gegaan. Omdat namelijk eerder al de indruk ontstaan was dat bestraalde
kinderen later minder ziekten van de luchtwegen kregen, werden vanaf
1944 in Pittsburg alle pasgeborenen routinematig bestraald. Bij 95% van
deze kinderen werd een dosis toegediend van 150 r.
Als controlegroep fungeerden ook hier broers en zusters van de bestraal-
de kinderen, van wie er 2923 werden ondervraagd. Bij dit onderzoek
werden geen maligne tumoren in de bestraalde groep gevonden. Als
mogelijke verklaring hiervoor werd gegeven dat er een verband zou
kunnen zijn tussen een vergroting van de thymus en het ontstaan van
maligne aandoeningen. Omdat bij verreweg de meeste kinderen uit deze
groep geen vergrote thymus was vastgesteld zou ook het aantal maligne
aandoeningen minder kunnen zijn. De tweede verkaring was dat het
bestraalde volume ( 4 x 4 cm2) in Pittsburg veel kleiner was dan in New
York, waar via velden van 6 x 8 of 10 x 10 cm2 werd bestraald.

Tegen het gebruik van niet-bestraalde broers en zusters als controle-
groep in de onderzoeken van Simpson e.a., Saenger e.a. en Hempelmann
e.a. kan als bezwaar worden aangevoerd dat die broers en zusters geen
zieke thymus hebben gehad. Op deze wijze was niet uitgesloten dat de
verhoogde prevalentie van schildkliercarcinoom samen hing met de
thymusaandoening. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen gebruikten
Janower en Miettinen (1971) bij hun onderzoek van 511 bestraalde kin-
deren niet alleen een controlegroep van 532 niet-bestraalde broers en
zusters, maar ook nog een klinische controlegroep met dezelfde ademha-
lingsproblemen als de bestraalde kinderen, maar die daarvoor niet waren
bestraald. Daarnaast werd nog een derde controlegroep gevormd uit 1178
broers en zusters van de kinderen mét ademhalingsproblemen die niet
bestraald waren. De gegevens werden ook hier schriftelijk of telefonisch
verzameld en geverifieerd door statusonderzoek en revisie van histo-
logisch materiaal. Belangrijker dan de gevonden schildkliertumoren (2
carcinomen en 9 goedaardige tumoren in de bestraalde groep tegenover 0
carcinomen en 10 goedaardige tumoren in de drie overige groepen
samen) was in dit onderzoek de vergelijkbaarheid van de controlegroe-
pen. De prevalentie van carcinomen was bij dit onderzoek slechts 10%
van die in de subgroep C van Hempelmann e.a..

Modan e.a. (1974) onderzochten retrospectief 11.000 kinderen die op
het behaarde hoofd waren bestraald wegens tinea capitis. Gedurende de
eerste 12 jaar van de massale immigratie in Israël (1949-1960) werden
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bijna 17.000 kinderen meteen na aankomst bestraald met 75-100 kV
apparatuur tot een dosis van 350-400 r per veld. Het gehele behaarde
hoofd werd op deze wijze via vijf velden behandeld. De gegevens van
de follow-up werden verzameld via de Centrale Israëlische Tumorregis-
tratie en de Doodsoorzakenadministratie. Door middel van dosimetrie
aan een Aldersonfantoom werd een gemiddelde dosis in de schildklier
gemeten van 6 a 7 rad. In de bestraalde groep werden 12 schildkliercar-
cinomen gevonden, in de controlegroep van meer dan 16.000 personen
slechts 3.

1.2.1.2 Klinisch onderzoek van groepen met een verhoogd risico

Toen eenmaal onder medici bekend was dat als gevolg van bestraling in
de jeugd de kans op schildkliercarcinoom verhoogd was, ging men er
vooral in de Verenigde staten toe over gehele populaties bestraalde
patiënten voor medisch onderzoek terug te roepen. Bovendien meldden
zich ook veel personen voor nader onderzoek naar aanleiding van de
publiciteit over dit onderwerp. Aldus werden veel carcinomen op-
gespoord en behandeld die nog geen aanleiding hadden gegeven tot
klinische verschijnselen. De gevonden aantallen nodulaire afwijkingen en
carcinomen werden niet bij alle onderzoeken vergeleken met een
controlegroep.

In 1974 werd in Chicago door Favus e.a. begonnen met de opsporing
en het onderzoek van een populatie van ruim 5200 personen die als kind
bestraald waren op de tonsillen, de nasopharynx en soms op de thymus.
In 1976 waren de resultaten bekend van 1056 personen die zorgvuldig
waren onderzocht door meer dan één onderzoeker. Indien daarbij noduli
werden gepalpeerd of als het scintigram koude gebieden toonde, volgde
het advies zich te laten opereren. Indien de palpatie én het scintigram
dubieus waren, werd het onderzoek na een halfjaar herhaald. Bij 270 van
de 1056 patiënten werden aldus noduli gevonden waarvan ruim 60%
reeds bij palpatie was gevoeld en bijna 40% alleen op het scintigram vast-
gesteld was. Bij 60 van de 182 geopereerde patiënten werd een carci-
noom gevonden dat slechts in 11 gevallen groter was dan 1,5 cm, 28
waren tussen 1,5 en 0,5 cm en 21 carcinomen waren kleiner dan 0,5 cm.
Alle carcinomen waren van het papillaire type, op 3 na die folliculair
waren. In 47% van de gevallen correspondeerde het carcinoom niet met
de noduli op grond waarvan de patiënten voor operatie geselecteerd
waren. Bij de overige 122 geopereerde patiënten werden uitsluitend
goedaardige aandoeningen gevonden, vooral adenomen. Ervan uitgaande
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dat ook 30% van de 90 niet-geopereerde patiënten met noduli een
carcinoom zouden hebben, berekenden de onderzoekers een prevalentie
van 9% schildkiiercarcinoom voor de gehele populatie. Dat de onder-
zochte groep representatief was voor de gehele populatie werd aanneme-
lijk geiiaakt door vergelijking van de bestralingsgegevens en latentietijden
met die van een at random geselecteerde groep van 10% van de gehele
populatie. De dosis in de schildklier was voor 90% van de populatie lager
dan 1000 rad. Een absolute dosis-effect-relatie werd berekend van 4,5
carcinomen per 106 personen per rad per jaar.

In 1978 waren 1476 personen uit deze populatie onderzocht van de
2578 die waren opgespoord en van wie informatie beschikbaar was
(Schneider e.a. 1978). Daarbij bleek dat 209 personen al aan de schild-
klier geopereerd waren vóór het opsporingsonderzoek in 1974 begon. In
37% van de gevallen was daarbij een carcinoom gevonden, nagenoeg
hetzelfde percentage als bij de 259 personen die inmiddels naar aanlei-
ding van het opsporingsonderzoek waren geopereerd. In de groep die
vóór 1974 al was geopereerd werden minder kleine tumoren gezien
(20,4% < 0,5 cm) dan in de groep die na 1974 was geopereerd (34,3% <
0,5 cm). Deze groepen onderscheidden zich niet van elkaar ten aanzien
van de leeftijd tijdens bestraling, de toegediende dosis, de indicatie voor
bestraling en de geslachtsverhouding. Hierdoor werd aannemelijk ge-
maakt dat de gevonden hoge prevalenties van nodulaire afwijkingen en
carcinomen niet berustte op de methode die bij het opsporingsonderzoek
was gehanteerd.

Naar aanleiding van richtlijnen van het U.S. Department of Health,
Education and Welfare voor onderzoek en behandeling van patiënten met
een verhoogd risico op schildkiiercarcinoom (1977), onderzochten
Royce e.a. (1979) 214 van de 738 personen die tussen 1937 en 1970
bestraald waren in het Robert Packer Hospital in Sayre, Pennsylvania.
Bovendien werden op dezelfde wijze 243 niet-bestraalde personen
onderzocht. De onderzoekers wisten piet tot welke categorie de door hen
onderzochte personen behoorden. Bij diffuse vergroting van de schild-
klier of indien noduli werden gepalpeerd, volgde scintigrafisch onder-
zoek. Chirurgische exploratie werd geadviseerd bij palpabele koude
noduli of indien de noduli bij palpatie groter waren dan 1,5 cm. De
prevalentie van alle schildklierafwijkingen was 11,7% in de bestraalde en
8,2% in de niet-bestraalde groep. Dit verschil was niet significant, even-
min als het verschil in de prevalentie van noduli (respectievelijk 6,1 en
4,5%). Bij operatie werden twee papillaire carcinomen gezien in de
niet-bestraalde en 1 folliculair carcinoom in de bestraalde groep. In totaal
werden slechts. 10 patiënten geopereerd. Dit was de eerste studie waarbij
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de controlegroep van niet-bestraalde patiënten op dezelfde wijze werd
onderzocht als de bestraalde groep. Dat geen verschil werd gevonden in
de prevalentie van schildklierafwijkingen tussen de twee groepen pleit
volgens de auteurs voor "bias" in de onderzoeken van Hempelmann e.a.
in New York en Favus e.a. in Chicago.

1.2.1.3 Onderzoek van verwezen patiënten

De overige onderzoeken betreffen reeksen patiënten die voor onder-
zoek kwamen naar aanleiding van publiciteit over het ontstaan van
schildklierafwijkingen na bestraling en van reeksen patiënten met schild-
kliercarcinoom die retrospectief werden onderzocht op een bestraling in
de voorgeschiedenis.

Het onderzoek van Duffy en Fitzgerald uit 1950 werd al genoemd
(blz. 11). Vijfjaar later publiceerde Clark in Chicago dat alle 15 kinderen
die hij geopereerd had voor schildkliercarcinoom 3 tot 10 jaar voor de
ingreep waren bestraald op de thymus tot een dosis van 200-725 r. Het
betrof hier uitsluitend papillaire en follieulaire carcinomen.
Kiemstra publiceerde in 1961 de ziektegeschiedenissen van 14 patiënten
die in het Academisch Ziekenhuis in Leiden waren geopereerd wegens
een carcinoom of adenoom van de schildklier na bestraling.
Raventos en Winship (1964) verzamelden de gegevens van 528 patiënten
met schildkliercarcinoom na bestraling, gedeeltelijk uit de literatuur en
gedeeltelijk uit niet eerder gepubliceerd materiaal. Zij bestudeerden in
het bijzonder de latentietijd waarbij werd vastgesteld dat deze korter was
indien de bestraling op jeugdiger leeftijd had plaatsgevonden. Onderzoek
naar het verband tussen latentietijd en toegediende dosis was niet moge-
lijk omdat de meeste bestralingsgegevens ontbraken, onvolledig of on-
betrouwbaar waren.

Munting beschreef in zijn dissertatie (1969) 91 patiënten met een
schildkliercarcinoom van wie er 16 gemiddeld 22 jaar tevoren bestraald
waren. Daarbij waren 8 patiënten die Hiemstra al eerder beschreven had.

Harper en Paloyan beschreven in 1969 47 patiënten met schildklier-
carcinoom die lang tevoren in de hals bestraald waren. Het betrof 10
mannen en 37 vrouwen met vooral papillaire carcinomen, waarvan 76%
met metastasen in de cervicale klieren en 13,5% met metastasen op
afstand. De behandeling bestond in de helft der gevallen uit een radicale
halsklierdissectie. Het optreden van een recidief was duidelijk afhan-
kelijk van de aanwezigheid van lymfkliermetastasen en de behandeling
daarvan. De vijfjaarsoverleving bedroeg 100%.
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Block e.a. (1969) verzamelden 42 carcinomen die mogelijk door bestra-
ling waren geïnduceerd. Deze waren geselecteerd uit 296 schildkliercar-
cinomen die in het Henry Ford Hospital in Detroit sinds 1924 behandeld
waren. Meer dan de helft van deze patiënten was ouder dan 21 jaar
tijdens de bestraling. Van de overwegend papillaire carcinomen was 29%
dubbelzijdig en de helft was gemetastaseerd naar de halslymfklieren. Van
deze 42 patiënten overleden er 3 aan het schildkliercarcinoom. Bij
2 van hen was tussen de eerste verschijnselen en de operatie meer dan 12
jaar verlopen.
Van de 389 patiënten met schildkliercarcinoom uit het Universiteits-
ziekenhuis te Chicago was 16% (48 vrouwen en 13 mannen) tevoren
bestraald (Wilson e.a., 1970). Ook hier waren het overwegend papillaire
carcinomen. Van deze tumoren recidiveerde 39% na de behandeling en 2
patiënten waren aan het carcinoom overleden. Het tienjaarsoverlevings-
percentage bedroeg in deze re^ks 98%.

Refetoff e.a. beschreven in 1975 de bevindingen bij 100 patiënten die
tevoren geen klachten hadden van de schildklier, maar die zich voor
onderzoek meldden naar aanleiding van persberichten. Door zeer zorg-
vuldige diagnostiek, waarbij de schildklier zesmaal werd gepalpeerd,
gevolgd door scintigrafisch onderzoek, werden bij 26 patiënten noduli of
een diffuse vergroting vastgesteld. Aan 18 patiënten werd geadviseerd
zich te laten opereren, welk advies door 15 werd opgevolgd.
Alle palpabele afwijkingen die niet verklaard konden worden door een
thyreoi'ditis, dus alle solitaire of multipele noduli, kwamen in aanmerking
voor operatie. Ook als de consistentie van de schildklier abnormaal was
bij negatieve schildklierantilichamen werd het advies gegeven zich te
laten opereren. Bij 7 patiënten werd een papillair of folliculair carcinoom
gevonden. Van slechts een kwart van de 100 patiënten waren de bestra-
lingsgegevens bekend. De dosis in de schildklier liep uiteen van 180-1400
rad met een gemiddelde van 780 rad.

Piers in Groningen (1976) vond dat 23 van 188 patiënten (19%) met
een schildkliercarcinoom en een betrouwbare anamnese vroeger een of
meer röntgenbestralingen hadden ondergaan. Ongeveer de helft van deze
patiënten was bestraald wegens tuberculeuze lymfadenitis. Slechts 9 van
deze patiënten waren jonger dan 16 jaar tijdens de bestraling.

Roudebush en De Groot (1977) vergeleken 107 patiënten met een
schildkliercarcinoom na bestraling met een groep van 72 patiënten die in
hetzelfde centrum (University of Chicago) behandeld waren voor een
schildkliercarcinoom zonder voorafgaande bestraling. In de bestraalde
groep werden significant meer multifocale carcinomen gevonden (41
versus 19%).
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Greenspan vergeleek in 1977 46 schildkliercarcinomen na bestraling met
70 "spontane" carcinomen en zag weinig verschillen, behalve dat in de
bestraalde groep geen nodulaire en anaplastische en minder folliculaire
carcinomen voorkwamen.
Katz in Los Angeles had in 1978 151 patiënten geopereerd die tevoren
bestraald waren geweest in het halsgebied. Honderdtweeënveertig pa-
tiënten waren geopereerd voor koude nodulaire afwijkingen in de schild-
klier en 9 wegens hypercalciaemie. Bijna de helft van de 70 patiënten die
bestraald waren voor acne vulgaris en 8 van de 22 patiënten die bestraald
waren voor vergroting van de tonsillen hadden een schildkliercarcinoom.
Bij de 19 patiënten die bestraald waren voor vergroting van de thymus
was dit slechts tweemaal het geval.

1.2.2 Inwendige bestraling door 131l

Er is cok onderzoek gedaan bij groepen patiënten die behandeld zijn
voor hyperthyreoi'die met I 3 1I of bij wie diagnostisch onderzoek is
verricht met dit radioactief isotoop. Daarbij zijn geen controlegroepen
onderzocht.
Sheline e.a. (1958) onderzochten een groep van 213 patiënten die tussen
1945 en 1953 behandeld waren met 1 3 II wegens hyperthyreoidie.
Binnen 10 jaar na deze behandeling hadden zich bij 5 patiënten nodulaire
afwijkingen in de schildklier ontwikkeld, waarvan er één beschreven werd
als een invasieve tumor met een lage maligniteitsgraad. Terecht verbon-
den de auteurs hieraan geen conclusie wegens het kleine aantal.

De Cooperative Thyroid Toxicosis Follow-up Study Group begon in
1961 gegevens te verzamelen van patiënten uit 25 klinieken in de Ver-
enigde Staten en Groot Brittannië. Eind 1968 was van bijna alle 36.050
patiënten die tussen 1946 en 1964 behandeld waren, relevante informa-
tie inzake hun gezondheid en eventuele tumoren van de schildklier
beschikbaar. 21.714 Patiënten waren met 131I en 1.238 patiënten
met medicijnen behandeld. Bij 11.732 patiënten was een thyroidectomie
uitgevoerd. In de groep die met I 3 1I was behandeld werden 28 maligne
tumoren van de schildklier manifest, waarvan 9 binnen 1 jaar na de
therapie. Bij de geopereerde patiënten werden 50 carcinomen gevonden
in de primair verwijderde schildklier en 4 bij een secundaire ingreep. Als
de 19 carcinomen die langer dan een jaar na 13' I-therapie werden gevon-
den, vergeleken worden met de min of meer bij toeval gevonden carci-
nomen in de primair chirurgisch behandelde groep, dan is door de
behandeling met 131I het aantal carcinomen niet significant gestegen,
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aldus concluderen de auteurs. Echter, de gemiddelde follow-up duur van
de bestraalde patiënten was niet langer dan 8 jaar in 1972. De latentietijd
voor geihduceerde schildkliercarcinomen is volgens de meeste onderzoe-
kers langer.

Safa e.a. (1975) zagen in een groep van 87 kinderen en adolescenten
die met 1 3 11 behandeld waren voor hyperthyreoidie geen carcinomen na
een follow-up die varieerde van 5 tot 24 jaar.
Hoewel er meer carcinomen van de schildklier beschreven zijn na toe-
diening van I 3 1 I betreft dit bijna steeds casuistische mededelingen over
een of enkele patiënten, waaruit geen conclusies getrokken kunnen
worden inzake de inductie van carcinomen.

1.3 ONDERZOEK VAN POPULATIES DIE BLOOTGESTELD ZIJN
GEWEEST AAN KERNBOMEXPLOSIES

1.3.1 Hiroshima en Nagasaki

Na de kernbomexplosies boven Hiroshima en Nagasaki in 1945 is door
de National Academy of Sciences/National Research Council of the
United States de Atomic Bomb Casualty Commission ingesteld (ABCC).
Deze commissie had tot taak om in samenwerking met het National
Institute of Health of Japan de late biologische gevolgen van de explosies
te bestuderen, waarmee in 1947 kon worden begonnen. In het kader van
dit werk werd een systeem ontworpen om de overlevenden in Hiroshima
en Nagasaki periodiek te onderzoeken, onder meer op mogelijk geihdu-
ceerde tumoren.

Socolow e.a. berichtten in 1963 over de resultaten van het onderzoek
op schildkliercarcinoom dat uitgevoerd werd tussen 1958 en 1961. In
die periode werden in Hiroshima 10.780 en in Nagasaki 4.589 personen
uitgebreid onderzocht zowel op functionele als op nodulaire afwijkingen
van de schildklier. De onderzochte personen werden ingedeeld in groepen
naar de afstand tot het hypocentrum waarop zij zich bevonden tijdens de
explosie. Een grote groep niet-blootgestelde personen werd op dezelfde
wijze onderzocht als controlegroep. Bij 355 personen werd een vergro-
ting van de schildklier gevoeld, waarbij in 131 gevallen een biopsie werd
geadviseerd. Zeventig maal werd die ook genomen, waarbij in 17 gevallen
een carcinoom werd vastgesteld. Als criterium voor het nemen van een
biopsie werd een grootte van de nodus van 2 cm gehanteerd. Bij 4
personen was al buiten het kader van dit onderzoek een carcinoom van
de schildklier gevonden. De helft van de carcinomen kwam voor in de
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hoogste dosis-groep. De incidentie van 21 carcinomen op een onder-
zochte groep van ruim 15.000 personen week niet veel af van de inciden-
tie elders in Japan. Wel kwamen veel meer carcinomen voor onder de
leeftijd van 40 jaar. Als mogelijke verklaring veronderstelden de onder-
zoekers dat carcinomen die in aanleg al aanwezig waren, door de bestra-
ling 10-20 jaar eerder klinisch manifest werden.

Parker e.a. rapporteerden in 1974 over de resultaten van het voort-
gezet onderzoek tot 1971. In totaal waren er toen 74 histologisch be-
wezen schildkliercarcinomen vastgesteld, waarvan 40 klinisch en 34 bij
obductie. De klinische carcinomen waren ontdekt bij tweejaarlijks onder-
zoek in het kader van het werk van de ABCC of elders. Al deze tumoren
waren groter dan 2 cm. De obductiecarcinomen werden gevonden bij
routine-onderzoek zonder gebruik van speciale technieken. Bijna 90%
van de klinische carcinomen bij de mannen was van het papillaire type.
Bij de vrouwen was dit 64%. Bij de obductiecarcinomen waren deze per-
centages respectievelijk 67 en 64%. De overige carcinomen waren folli-
culair. De onderzoekers voegden gegevens van Hiroshima en Nagasaki
samen en berekenden de dosis in rad, waarbij de neutronen- en gamma-
straling (in rad) werden opgeteld zonder rekening te houden met een
mogelijk verschil in biologisch effect. Het risico van een schildkliercarci-
noom werd voor de afzonderlijke geslachts-, leeftijds- en dosisgroepen uit-
gedrukt in R (relatief) R (risico) ten opzichte van de controlegroepen. Voor
vrouwen was het R.R. verhoogd, zowel voor klinische (5,0; p < 0,001)
als voor bij obductie gevonden carcinomen (3,1; p < 0,02). Het R.R.
voor mannen was duidelijk verhoogd voor klinische carcinomen (9,4;
p < 0,04), maar niet voor bij obductie gevonden carcinomen (0,75).
Het R.R. steeg met de dosis en was het grootst (± 14) bij de vrouwen die
meer dan 50 rad hadden ontvangen. Bij meisjes jonger dan 10 jaar tijdens
de explosie was het R.R. 8,8 en bij jongens 3,8. Het R.R. was ook ver-
hoogd bij volwassenen. Slechts 1 van de 34 overleden patiënten was ge-
storven aan de gevolgen van het schildkliercarcinoom. Bij de berekening
van de relatieve risico's in deze studie waren de klinische en obductie-
carcinomen bij elkaar gevoegd. De vraag dringt zich echter op of beide
vormen wel vergelijkbaar zijn. De obductietumoren waren vaker van het
papillair scleroserende type, waarvan bekend is dat het maar zelden aan-
leiding geeft tot morbiditeit of mortaliteit.

1.3.2 Marshall-eilanden

De bewoners van enkele atollen van de Marshall-eilanden werden als
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gevolg van een onverwachte draaiing van de wind blootgesteld aan de
fall-out van een bovengrondse kernbomexplosie op het eiland Bikini in
maart 1954 (Conard e.a., 1966). Hetzelfde overkwam 23 Japanse vissers
aan boord van hun schip de "Lucky Dragon". In totaal 243 bewoners
waren blootgesteld aan een "whole-body" gammastraling en inhalatie en
absorptie van radioactief materiaal waaronder 1 3 1 I , I 3 2 I , J 3 3 I en 1 3 5 I .
De dosis in de schildklier door de uitwendige straling varieerde van 4-175
rad, door het opgenomen radioactieve Jodium van 30-1010 rad. De dosis-
bijdrage van het opgenomen Jodium was bij kinderen onder de 10 jaar
groter dan bij oudere kinderen en volwassenen in verband met de gerin-
gere grootte van de schildklier op die leeftijd. Ongeveer 200 atolbewoners
die ten tijde van de explosie elders waren, vormden een ideale controle-
groep. Ruim 20 jaar na de blootstelling waren 7 vrouwen uit de bestraal-
de groep behandeld voor een schildkliercarcinoom tegenover 9 in de niet-
bestraalde groep. Bij kinderen onder de 10 jaar werden minder carci-
nomen, maar meer goedaardige aandoeningen gevonden dan bij ouderen.
De latentieperiode leek korter bij hogere doses. Er werd een absoluut
risico berekend van 3,5 carcinomen per 106 personen per rad per jaar
voor kinderen onder de 10 jaar en van 10,5 voor ouderen.

1.3.3 Utah en Nevada

In het begin van de jaren vijftig werden in Utah en Nevada proeven
genomen met kernbommen die bovengronds tot explosie werden ge-
bracht. Het risico van de directe blootstelling van bevolkingsgroepen
was hierbij gering, maar mogelijk vond wel een besmetting plaats met
1 3 11 via gras en koeiemelk. Tamplin en Fisher (1954) schatten dat door
het drinken van aldus besmette melk dü kinderen in Utah en Nevada
tussen 1952 en 1955 een cumulatieve dosis van 46 rad in de schildklier
hadden ontvangen. Bij de kinderen in Zuidwest-Utah, dat dichter bij het
explosiegebied lag, werd deze dosis op 100 rad geschat. Van 1965 tot
1971 werden 5.179 kinderen onderzocht op afwijkingen in de schild-
klier. Van hen waren er 1.378 blootgesteld en de overigen fungeerden
als controlegroep. Indien door twee onafhankelijk van elkaar werkende
onderzoekers afwijkingen werden gevoeld in de schildklier, volgde nader
scintigrafisch en functioneel onderzoek. Uiteindelijk werden bij 201
kinderen afwijkingen vastgesteld, waarvan de helft beschreven werd als
struma, een derde als thyreoiditis en de rest als benigne noduli. In de
controlegroep werden 2 carcinomen gevonden. Er was geen significant
verschil in de verdeling van de afwijkingen over de groepen. Het totale



25

aantal afwijkingen was aanzienlijk minder dan op grond van de cijfers
van Hempelmann e.a. was verwacht. Als verklaring hiervoor voerden
Rallison e.a. (1974) de mogelijkheid aan dat de dosis niet goed geschat
zou zijn, dat de cijfers van Hempelmann e.a., gebaseerd op uitwendige
bestraling, niet toepasbaar waren voor inwendige bestraling door ' 3 J I
of dat de observatietijd nog te kort was.
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HOOFDSTUK II

RISICOFACTOREN

II . 1 INLEIDING

Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk beschreven onderzoeken
kan getracht worden de factoren die bij het ontstaan van geihduceerde
schildkliercarcinomen een rol spelen, afzonderlijk te bestuderen. Op deze
wijze kan mogelijk worden nagegaan hoe groot de invloed is van risico-
factoren die patiëntgebonden zijn en van factoren die met de bestraling
samenhangen.

Het risico kan als volgt worden uitgedrukt:

aantal geobserveerde carcinomen - aantal verwachte carcinomen
aantal onderzochte personen x aantal rad x aantal risicojaren

In deze formule wordt geen rekening gehouden met mogelijke andere
risicofactoren zoals de leeftijd tijdens bestraling, het geslacht en de soort
straling. Een ander bezwaar is dat de formule een lineair verband sugge-
reert tussen de dosis en het aantal risicojaren enerzijds en het aantal
geihduceerde carcinomen anderzijds, terwijl bijvoorbeeld het risico ge-
durende de eerste jaren na de bestraling veel geringer is dan na 15 jaar.
In haar rapport van 1977 hanteert UNSCEAR het risico per 106 personen

rad voor de gehele geobserveerde risicoperiode. Ook voor de dosis
het aldus geformuleerde verband slechts binnen beperkte grenzen.

Hoewel er weinig bekend is over het dosisgebied boven 2000 rad, wordt
soms gesteld dat boven deze grens het risico zou afnemen (Maxon, 1977).
Zo is het ook zeer de vraag of de genoemde formule beneden 100 rad
geldt.

Hempelmann e.a. (1975) en Parker e.a. (1974) hanteren een relatief
risico (R.R.) voor subgroepen van de onderzochte populatie. Daarmee
geven zij aan hoe groot de kans is op een geïnduceerd carcinoom voor de
betreffende subgroep vergeleken met een controlegroep.

II.2 GESLACHT

De invloed van het geslacht kan worden nagegaan door per geslacht
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het aantal carcinomen in een bestraalde groep te vergelijken met het aan-
tal carcinomen in een controlegroep. Daarbij moeten uiteraard andere
risicofactoren zoals de dosis, de leeftijd tijdens bestraling en de soort
straling voor beide geslachten bekend zijn. Als geen controlegroep ge-
bruikt is, zoals bij het onderzoek van Favus e.a. (1976), kan de ratio be-
rekend worden door de vrouw/man-verhouding van de groep met afwij-
kingen te vergelijken met de vrouw/man-verhouding van de gehele popu-
latie. Aldus kan slechts van een beperkt aantal onderzoeken een goede
indruk verkregen worden van de invloed van het geslacht (tabel II. 1).

Saenger e.a. (1960) vonden in hun bestraalde groep van 42 meisjes en
58 jongens 11 carcinomen, waarvan 6 bij de jongens en 5 bij de meisjes.
Als deze groepen niet verschilden in andere factoren dan bedraagt de
vrouw/man-verhouding voor carcinomen circa 1,1. Op dezelfde wijze
kan een ratio van 2,8 berekend worden voor goedaardige tumoren (tabel
II. 1). Uiteraard kan bij deze kleine aantallen de invloed van het toeval
groot zijn.
De groep van Hempelmann (1975) vond dezelfde verdeling voor goed-
aardige tumoren, maar een hogere vrouw/man-verhouding voor carcino-
men dan Saenger e.a. (1960).

Parker e.a. (1974) vonden dat het relatieve risico voor vrouwen in
Hiroshima en Nagasaki 2,3 maal zo groot was als voor mannen, althans
voor de klinisch vastgestelde carcinomen. Voor de bij obductie gevonden
tumoren was het relatieve risico voor mannen en vrouwen even groot.
De carcinomen op de Marshall-eilanden werden uitsluitend bij vrouwen
aangetroffen (Conard, 1977). De prevalentie van goedaardige aandoe-
ningen was daar bij vrouwen tweemaal zo hoog als bij mannen.

Uit de cijfers van Favus e.a. (1976) en Schneider e.a. (1978) kan een
ratio berekend worden van ongeveer 1,4 zowel voor nodulaire afwijkin-
gen in het algemeen als voor carcinomen.
Bij de reeksen verwezen patiënten kunnen eenvoudig de aantallen vrou-
wen en mannen vergeleken worden (tabel II. 1).

Uit een totaal van bijna 1000 patiënten kan geconcludeerd worden dat
geïnduceerde schildkliercarcinomen ongeveer tweemaal zo vaak bij
vrouwen als bij mannen voorkomen.

II.3 LEEFTIJD TIJDENS BESTRALING

Lange tijd werd aangenomen dat het risico op geïnduceerde carcino-
men uitsluitend verhoogd was na bestraling op de kinderleeftijd. Het
grootste deel van de onderzochte populaties bestaat uit personen die als
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Tabel II. 1 - Geslachtsverdeling van het geïnduceerde schildkliercarcinoom

Clark, 1955
Saenger e.a., 1960
Hiemstra, 1961
Hanforde.a., 1962
Raventos en Winship, 1964
Harper en Paloyan, 1969
Wilson e.a., 1970
Parker e.a., 1974 - klinisch

- obductie
Becker e.a., 1975
Hempelmann e.a., 1975
Conarde.a., 1976
Favuse.a., 1976
Piers, 1976
R oude bush en De Groot, 1977
Paloyan en Lawrence, 1978
Katz, 1979

Totaal

aantal
carcinomen

15
11
8
8

457
47
61
40
34
15
24
7

60
23

107
12
59

983

vrouw/man-verhouding
goedaardige

tumoren

2,8

2,8
2,0
1,4

carcinomen

14
1,1

> 8
7
1,9
3,7
3,6
2,3
1
2
2,3

> 7
(1,4)
6,6
1,7
5
2,9

1,9

kind zijn bestraald (tabel II.2). Hanford beschreef echter in 1962 ook 4
patiënten met een schildkliercarcinoom na bestraling voor hyperthy-
reoidie en tuberculeuze lymfadenitis die ten tijde van de bestraling 18
jaar of ouder waren.
Voor bestudering van het leeftijdseffect is onderzoek nodig waarbij meer-
dere leeftijdsgroepen betrokken zijn. In het ideale geval zouden die ook
nog met onbestraalde groepen vergeleken moeten worden. Geen enkele
van de populaties die om medische redenen bestraald zijn voldoet aan
deze voorwaarden.

Bij het ABCC-onderzoek in Japan kon de invloed van de leeftijd wel
enigszins bestudeerd worden. Parker e.a. (1974) berekenden een relatief
risico van 3,8 voor jongens onder de 10 jaar, van 8,8 voor meisjes van
10-19 jaar en van 2,9 voor volwassen vrouwen. In de andere leeftijdsgroe-
pen was het aantal carcinomen te klein om een relatief risico vast te kun-
nen stellen.
Hoewel op de Marshall-eilanden het aantal bestraalde personen veel
kleiner was en het aantal carcinomen slechts een tiende bedroeg van het
aantal in Japan, kon ook hier een bepaald leeftijdseffect worden vast-
gesteld (Conard, 1977). De meeste carcinomen werden daar gezien in de
groep van 10-18 jarigen. Ook bij volwassenen was het risico groter dan bij
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kinderen onder de 10 jaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij
kinderen onder de 10 jaar minder dan 20% van de dosis in de schildklier
afkomstig was van de uitwendige bestraling, vergeleken met 50% bij de
ouderen. Wel werden in de groep onder de 10 jaar tweemaal zoveel be-
nigne noduli gevonden als bij de ouderen.
Dobyns e.a. (1974) zagen na behandeling met1311 voor hyperthyreoidie
relatief meer tumoren in de groep onder de 20 jaar, vooral als er geen
hypothyreofdie ontstond. Als verklaring hiervoor werd gegeven een groter
regeneratievermogen van de jonge schildklier met een grotere kans op
tumorvorming.

Tabel II. 2 - Leeftijd tijdens bestraling

Uitwendige medische bestraling

Duffy en Fitzgerald, 1950
Simpson e.a., 1955
Clark, 1955
Saengere.a., 1960
Conti e.a., 1960
Hiemstra, 1961
Hanforde.a., 1962
Harper e.a., 1969
Block e.a., 1969
Munting, 1969
Wilson e.a., 1970
Janower en Miettinen, 1971
de Groot en Paloyan, 1973
Modan e.a., 1974
Hempelrnann e.a., 1975
Refetoff e.a., 1975
Favus, Schneider e.a., 1976
Piers, 1976
Greenspan, 1977
Paloyan en Lawrence, 1978
Katz, 1979
Roycee.a., 1979

Inwendige medische bestraling

SheUne e.a., 1959
Dobyns e.a., 1974
Safae.a., 1975

Kernbomexplosies

Socolow e.a., 1963
Parker e.a., 1974
Rallison e.a., 1974
Conard, 1977

4-8 maanden
< ljaar
2 maanden-6 jaar
gemiddeld t 7 jaar
< ljaar
alle leeftijden
alle leeftijden
80% < 15 jaar
19 > 21 jaar, 23 < 21 jaar
75% < 16 jaar
gemiddeld 14 jaar
gemiddeld 4,7 jaar
gemiddeld 7,4 jaar
< 15 jaar
< lOjaar
4,4-4,8 jaar
gemiddeld 5,4 jaar
alle leeftijden
alle leeftijden
12-32 jaar, gemiddeld 18 jaar
vooral adolescenten
gemiddeld 19 jaar

alle leeftijden
alle leeftijden
3-18 jaar

alle leeftijden
alle leeftijden
< 6 jaar
alle leeftijden
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II.4 SOCIO-CULTURELE FACTOREN

In de populatie die door Hempelmann e.a. (1975) was onderzocht,
werd een verhoogd risico van 2,4 voor subgroep C gevonden. Van de 13
carcinomen kwamen er 9 (= 69%) voor bij Joodse kinderen die iets min-
der dan de helft van deze subgroep vormden.
Van de 11 carcinomen in de rest van de populatie werden er 2 bij
Joodse kinderen gezien. In totaal werden 11 van de 24 carcinomen
(= 46%) gevonden bij Joodse kinderen, die slechts 8% van de populatie
uitmaakten. Hieruit kon niet anders geconcludeerd worden dan dat het
risico voor Joodse kinderen 3,4 maal zo groot was als voor niet-Joodse
kinderen. Een afdoende verklaring kan hiervoor niet gegeven worden,
maar moet waarschijnlijk eerder gezocht worden in de leef- en eetge-
woonten van de Amerikaanse Joden in New York dan in de erfelijke aan-
leg. Uit de Israëlische kankerregistraties blijkt namelijk niet dat de inci-
dentie van schildkliercarcinoom onder Israëlische Joden afwijkt van die
van andere landen. Wel is er een verhoogde incidentie bij Israëlische
Joden, die elders zijn geboren (UNSCEAR, 1977).

Uit geen van de andere onderzoeken blijkt een verhoogde of verlaagde
gevoeligheid voor de inductie van schildkliercarcinoom te correleren met
culturele of raciale kenmerken, behalve misschien in Japan. Uit de dosis-
effect-relatie van de studies in Hiroshima en Nagasaki blijkt het risico
uitgedrukt in aantal carcinomen per 106 personen per rad daar aanmer-
kelijk lager te liggen dan elders (UNSCEAR, 1977), terwijl de incidentie
van de spontane schildkliercarcinomen in Japan zeker niet lager is dan in
de meeste andere landen (Cancer Incidence in 5 Continents, UICC, 1977).
Het is echter zeer de vraag of dit verschil kan worden toegeschreven aan
raciale kenmerken gezien andere factoren bij de bestraling in Japan, zoals
bijvoorbeeld de eenmalige totale lichaamsbestraling met gammastraling
en neutronen en de onzekerheden in de dosimetrie.

11.5 FUNCTIONELE TOESTAND SCHILDKLIER

Door de inwerking van ioniserende straling sterft, afhankelijk van de
dosis, een groter of kleiner deel van de schildkliercellen. Deze cellen zijn
daardoor niet meer voor de productie van schildklierhormoon beschik-
baar. Een ander deel wordt door de bestraling wel beschadigd, maar
sterft niet. Deze cellen blijven in staat zich te delen en schildklierhor-
monen te produceren. Deze sub-lethaal beschadigde cellen kunnen bij
verdere deling aanleiding geven tot abnormale groei. Afhankelijk van de
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hoeveelheid cellen die afsterft zal de schildklier voor het handhaven van
een normale hormoonafgifte extra gestimuleerd worden via een verhoogde
T.S.H.-spiegel; daardoor kan het verlies aan cellen door een extra groei-
stimulans worden opgevangen. Mogelijk spelen deze mechanismen een rol
bij het ontstaan van tumoren in de schildklier na bestraling. In dier-
experimenten is gebleken dat bij een verhoogde T.S.H.-productie de kans
op geïnduceerde tumoren toeneemt (Lindsay en Chaikoff, 1964).

Uit het onderzoek van bestraalde menselijke populaties zijn onvoldoen-
de gegevens bekend om de invloed van de functie van de schildklier op de
tumorinductie te kunnen beoordelen. Eén van de 8 patiënten uit het
onderzoek van Hanford e.a. (1962) met een schildkliercarcinoom was
uitwendig bestraald voor hyperthyreoidie. Wilson e.a. (1970) en Katz
(1979) beschijven respectievelijk 2 en 3 vergelijkbare patiënten.
Interessanter in dit verband zijn de onderzoeken van de Thyroid Toxicosis
Study Group en van Safa (tabel II.3). Deze hebben betrekking op patiën-
ten met hyperthyreoidie die daarvoor behandeld werden met l 3 1 I . Daar-
bij moet worden bedacht dat de toegediende dosis zeer hoog was vergele-
ken met de andere onderzoeken en dat de observatieperioden in 1974
en 1975 nog kort waren. Uitgedrukt in het absolute aantal carcinomen
per 106 patiënten per rem per jaar lijkt het risico ongeveer 100 maal zo
klein als by uitwendige bestraling voor andere ziekten (II.8). In hoeverre
dit verklaard kan worden door het grote verschil in dosis is niet duidelijk
omdat behalve uit het onderzoek van Rallison e.a. (1974) en Hamilton
e.a. (1975) niets bekend is over de inductie van carcinomen na bestraling
met lage dosis 131I.

Tabel II. 3 -

Dobynse.a., 1974
Safa e.a., 1975

Schildkliertumoren

patiënten
aantal

16.042
273

na behandeling met ! 3 II voor hyperthyreoidie

carci-
nomen

9
2

benigne
tumoren

77
17

observatie-
periode
(jaar)

8
11

carcinomen
per 106 pers.

rem • jaar

0,05
0,06

II.6 INDICATIES VOOR BESTRALING

In tabel II.4 is een overzicht gegeven van de indicaties voor bestraling.
De incidentie van schildkliercarcinoom onder patiënten met hyperthy-

reofdie is niet groter dan onder de doorsneebevolking (Dobyns, 1974).
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Bestraling van de thymus vond voor het eerst plaats in 1907. Fried-
lander meldde toen goed resultaat van deze behandeling bij een kind met
een status thymo-lymfaticus. Destijds werden veel ademhalingsmoeilijk-
heden bij kinderen, met name plotselinge verstikking, hieraan toegeschre-
ven (Snegireff, 1955, Latourette, 1959, Simpson, 1955). Toen röntgen-
onderzoek op grotere schaal mogelijk was, werd steeds vaker een verbre-
ding van het mediastinum bij kinderen toegeschreven aan een vergroting
van de thymus, behorend bij een status thymo-lymfaticus. Niet alleen
werden bij het stellen van de diagnose ruime criteria gehanteerd, maar
zelfs bleek het onderzoek vaak geheel achterwege en werden pasgeboren
kinderen routinematig bestraald in de overtuiging dat daardoor de kans
op ademhalingsproblemen en een plotselinge verstikkingsdood kleiner
werd. Deze indicatie werd geleidelijk verlaten toen in de jaren vijftig
bekend werd dat deze plotselinge dood een andere oorzaak had. De
meeste bestraalde thymussen zijn dus niet pathologisch geweest. Het
zoeken naar een relatie tussen een ziekte van de thymus en het ontstaan
van tumoren van de schildklier is derhalve niet zinvol.
Ook voor vergroting van de tonsillen en adenoiden werd bestraling op
ruime schaal toegepast, evenals voor lymfadenitis in de hals. In Nederland
werd vooral bestraald bij tuberculeuze lymfadenitis (Van Daal e.a. 1981).
Zoals iedere ontstekingsreactie, reageerde ook een ontsteking van de huid,
zoals die bij acne vulgaris optreedt, vaak goed op bestraling; waarschijn-
lijk door het effect op de leucocyten. Een verband tussen tuberculeuze
lymfadenitis, acne vulgaris en tumoren van de schildklier is niet bekend.

II.7 SOORT STRALING

Bij de medische toepassing van uitwendige straling werd bijna uitslui-
tend röntgenstraling, opgewekt bij spanningen van 75-280 kV, gebruikt.
Radiummoulages zijn bij de beschreven behandelingen zo weinig toege-
past, dat die buiten beschouwing gelaten kunnen worden.
Jodium 131 geeft zowel beta- als gammastraling af. De bijdrage van de
betastraling aan de dosis in de schildklier is ongeveer 10 maal zo groot
als die van de gammastraling.

Bij de kernbomexplosie in Japan kwam de grootste hoeveelheid
straling vrij in de vorm van gamma- en neutronenstraling. Doordat de
explosies op grote hoogten plaatsvonden was de bestraling van de overle-
venden door geihduceerde radioactiviteit gering (Hollingworth, 1960).
In Hiroshima was 23-35% van de straling neutronenstraling; in Nagasaki,
waar een plutoniumbom werd gebruikt, was dit minder dan 2%. Door dit
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Tabel II.4 - Indicaties voor bestraling

Uitwendige medische bestraling

Duffy en Fitzgerald, 1950
Simpson e.a., 1955
Clark, 1955

Saengere.a., 1960
Conti e.a., 1960
Hiemstra, 1961

Hanforde.a., 1962

Harper e.a., 1969

Block e.a., 1969

Munting, 1969

Wilson e.a., 1970

Janower en Miettinen, 1971
Modan e.a., 1974
Hempelmann e.a., 1975
Refetoff e.a., 1975

Becker e.a., 1975
Favus, Schneider e.a., 1976/78

Piers, 1976

Greenspan, 1977

Paloyane.a., 1978
Royce e.a., 1979

Inwendige medische bestraling

Sheline e.a., 1959
Dobynse.a., 1974
Safae.a., 1975

vergrote thymus
vergrote thymus
vergrote thymus, tuberculeuze lymfadenitis,
vergrote tonsillen en sinusitis
vergrote thymus
vergrote thymus
tuberculeuze lymfadenitis, struma, vergrote
thymus e.a.
vergrote thymus, hyperthyreoidie en tuber-
culeuze lymfadenitis
vergrote thymus, vergrote tonsillen, acne
vulgaris e.a.
acne vulgaris, keloid, tuberculeuze lymfade-
nitis en sinusitis
tuberculeuze lymfadenitis, mondbodemfis-
tel e.a.
vergrote thymus, vergrote tonsillen, acne
vulgaris e.a.
vergrote thymus
tinea capitis
vergrote thymus
vergrote tonsillen, vergrote thymus, acne
vulgaris e.a.
vergrote tonsillen e.a.
vergrote tonsillen, tuberculeuze lymfadenitis,
bronchitis e.a.
tuberculeuze lymfadenitis, haemangioom,
cervicale artrose, mammacarcinoom e.a.
vergrote thymus, vergrote tonsillen, acne
vulgaris, hyperthyreoiaie, e.a.
acne vulgaris
vergrote tonsillen, tuberculeuze lymfadenitis
e.a.

- hyperthyreoiaie
- hyperthyreoidie
- hyperthyreoi'die

verschil in het aandeel van de neutronenstraling kon een relatief verschil
in leukemie-inducerend vermogen berekend v/orden tussen neutronen-
en gammastralen. Dit verschil varieert met de dosis en is groter in het lage
dosisgebied. Of dit ook geldt voor de inductie van solide tumoren staat
niet vast maar lijkt wel aannemelijk op basis van de verdeling van sommige
carcinomen over beide steden (UNSCEAR, 1977). Dat het carcinoom-
inducerend effect van hoge LET-straling varieert en groter wordt in het
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lage dosisgebied is voor verscheidene tumoren bij proefdieren bevestigd
(UNSCEAR, 1977).

De bewoners van de Marshall-eilanden waren blootgesteld aan uitwen-
dige gammastraling en radioactieve isotopen waaronder Strontium 90,
Barium 140, Jodium 131, 132, 133 e-i 135, Rubidium 103, e.a. (Conard,
1977).

Terwijl bij andere onderzoekers (Dobyns e.a., 1974, Safa e.a. 1975 en
Rallison e.a. 1974) gebleken is d a t 1 3 ' I minder effectief is in het induce-
ren van schildkliercarcinoom dan uitwendige straling, komt het aantal
carcinomen op de Marshall-eilanden overeen met een risico dat even
groot is als bij uitwendige bestraling. Conard (1977) geeft hiervoor als
verklaring de bijdrage van de andere isotopen dan 1 3 1I . De straling daar-
van zou veel verder in de schildklier doordringen dan de beta-straling
van 1 3 1 I .

II.8 DOSIS

Bij veel studies over geihduceerde schildkliercarcinomen is gezocht
naar het verband tussen de dosis en het ontstaan van een carcinoom. De
dosis is vaak niet nauwkeurig bekend omdat de bestralingsgegevens geheel
of gedeeltelijk ontbreken bij de medische bestralingen of omdat gewerkt
moest worden met schattingen op grond van de afstand tot het hypo-
centrum zoals in Japan. Daarbij kunnen per individu grote onnauwkeurig-
heden ontstaan afhankelijk van de plaats en afscherming.

De groep van Hempelmann (1966) heeft de techniek, gebruikt voor
thymusbestraling, gereconstrueerd en dosismetingen verricht aan een
fantoom. Daarbij bleek dat bij een gebruik van één voor-achterwaarts
veld de schildklier wel in de directe bundel lag als dat veld groot was
(10 x 10 cm2 ), maar dat dit niet het geval was bij kleinere velden ( 6 x 8
cm2 of kleiner). In die gevallen bedroeg de dosis in de schildklier slechts
ongeveer 10% van die in de directe bundel. Conti e.a. (1960) gaven als
mogelijke verklaring voor het ontbreken van geihduceerde carcinomen in
hun groep het gebruik van een tubus van 4 x 4 cm2 , die op het manu-
brium sterni werd gecentreerd. Daarbij lag de schildklier waarschijnlijk
niet in de directe bundel. Ook Modan e.a. (1974) gebruikten een fan-
toom om de dosis in de schildklier nauwkeurig te meten. Juist bij dit
onderzoek was dat noodzakelijk omdat de dosis in de schildklier niet
ho^er was dan 6 a 7 rad.

De dosis in de schildklier bij de uitwendige medische bestralingen
reikte meestal van ongeveer 100 tot ongeveer 1000 rad (tabel II.5).
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Slechts in enkele gevallen werd een hogere dosis dan 1500 rad toegediend.
Bij de kinderen die in Utah en Nevada werden onderzocht, bedroeg de
dosis in de schildklier gemiddeld niet meer dan 45 rad. Bij een klein
groepje werd de dosis op meer dan 100 rad geschat.
De dosis bij de patiënten van de Thyroid Toxicosis Study Group was ge-
middeld 8755 rem.
In Hiroshima en Nagasaki werd de dosis bij meer dan 97% van de over-
ledenen in de Adult Health Study Group geschat op minder dan 300 rad.
Slechts bij de kinderen jonger dan 10 jaar op Rongelap (één van de
Marshall-eilanden) werd een dosis in de schildklier door uitwendige en in-
wendige straling samen van meer dan 1000 rad berekend. Bij alle an-
deren was die lager, tot ± 45 rad bij de bewoners van Utirik die ouder
dan 10 jaar waren.

Geen van de onderzoeken bij menselijke populaties heeft voor geihdu-
ceerde schildkliercarcinomen voldoende meetpunten over een groot dosis-
traject opgeleverd om de vorm van de dosis-effect-relatie met zekerheid
vast te kunnen stellen. Hempelmann e.a. (1975) vonden 3,0 carcinomen
per 106 personen per rad per jaar voor de hele groep en 4,8 carcinomen
voor subgroep C. De meetpunten kwamen het best overeen met een
lineaire dosis-effect-relatie. Gezien echter de onzekerheid waarmee de
dosis vooral in het middengebied berekend moest worden, zou het ver-
band ook niet-lineair kunnen zijn.
Volgens de UNSCEAR (1977) ligt het risico voor de meeste onderzoeken
in de orde van grootte van 50-150 carcinomen per 106 personen per rad
voor de eerste 25 jaar na de bestraling, behalve in Hiroshima en Nagasaki,
waar het risico kleiner of veel kleiner was, afhankelijk van de methode
van berekening. Schmitz-Feuerhake e.a. (1978) en Maxon e.a. (1977)
hebben de gegevens van een aantal onderzoeken samengevoegd en aldus
dosis-effect-curves geconstrueerd die een lineair verband suggereren tus-
sen 6 a 7 rad en 1500 rad. Het is echter de vraag of al die meetpunten
wel met elkaar vergelijkbaar zijn, omdat de dosis door sommige onder-
zoekers nauwkeurig werd gemeten en door anderen met meer of minder
nauwkeurigheid werd geschat. Bovendien zijn de betreffende populaties
vaak zeer verschillend onderzocht. Soms is het onderzoek gebaseerd op
klinisch manifeste carcinomen die al behandeld waren, zoals bij Saenger
e.a. en Hempelmann e.a.. In andere gevallen werden bestraalde personen
zonder klachten opgespoord en zorgvuldig klinisch onderzocht. Tachtig
procent van de aldus gevonden carcinomen uit het onderzoek van Favus
e.a. (1975) was kleiner dan 1,5 cm en kan niet zonder meer vergeleken
worden met carcinomen die aanleiding hadden gegeven tot klinische
verschijnselen.
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Tabel II. 5 - Dosis in de schildklier

Uitwendige medische bestraling

Clark, 1955 200-725 r in lucht
Saenger e.a., 1960 72% < 600 r
Hanford e.a., 1962 500-1500 r in lucht
Pincus e.a., 1967 625 rad
Harper e.a., 1969 100-800 r, gemiddeld 150 r
Wilson e.a., 1970 115 -6000 R
Janower en Miettinen, 1971 78% 400 R
Modan e.a., 1974 6-7 rad
Hempelmann e.a., 1975 95% < 500 rad
Refetoff e.a., 1975 < 1500 rad
Becker e.a., 1975 < 625 rad
Favus, Schneider e.a., 1976/78 825 + 32 R
Piers, 1976 150-3000 R
Royce e.a., 1979 720 rad

Inwendige medische bestraling

Dobyns e.a., 1974 gemiddeld 8755 rem
Safa e.a., 1975 gemiddeld 9000 rem

Kernbomexplosies

Rallison e.a., 1974 gemiddeld 46 rem
Parker e.a., 1974 > 97% < 300 rad
Conard, 1977 < 1400 rad < 10 jaar;

< 300 rad > 10 jaar

Tenslotte is het de vraag of alleen de dosis in de schildklier als risico-
factor beschouwd kan worden. Mogelijk wordt het risico mede bepaald
door het volume dat bestraald is. In dat verband zou bestraling van het
gehele lichaam zoals in Japan een ander risico kunnen opleveren dan be-
straling van alleen het gebied van de schildklier.

II.9 FRACTIONERING EN DOSISTEMPO

De invloed van zowel de fractionering als het dosistempo kan niet be-
studeerd worden bij menselijke populaties omdat geen vergelijkbare
groepen voorhanden zijn. De enige die hierover iets zegt, is Hempelmann,
die de indruk heeft dat fractionering over een periode van meer dan een
week een sparend effect heeft op de schildkliercarcinoom-inductie
(Hempelmann in De Groot, 1977).
Naar de invloed van deze factoren is onderzoek gedaan bij de inductie
van leukemieën, lymfomen, ovarium- en longtumoren bij muizen en
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mamma- en huidtumoren bij ratten. Daaruit kan geconcludeerd worden
dat voor lage LET-straling de tumorinductie kleiner wordt met toene-
mende bestralingstijd en dat door fractionering de tumorinductie toe-
neemt. Deze effecten zijn kwantitatief minder van belang bij hoge LET-
straling (UNSCEAR, 1977).

11.10 LATENTIETDD

In het algemeen wordt als latentietijd voor geïnduceerde tumoren ge-
hanteerd de tijd tussen het begin van de bestraling en het stellen van de
diagnose. Deze tijd moet uit verscheidene gedeelten bestaan. Allereerst
de echte latentietijd vanaf de bestraling tot aan het ontstaan van de
tumor, dit is het tijdstip waarop de maligne cel gaat uitgroeien tot een
tumor. Deze tijd kan beter worden aangeduid als de inductie tijd. Vervol-
gens heeft de tumor een bepaalde tijd nodig om uit te groeien tot een
klinisch waarneembare grootte. Op de derde plaats duurt het een bepaalde
tijd voordat een patiënt na de ontdekking van een knobbel in de hals
medische hulp zoekt. Winship (1952) vond bij een groot aantal schild-
kliercarcinomen dat het interval tussen het ontdekken van de tumor en
de behandeling gemiddeld twee jaar bedroeg.

Indien de latentietijden in verschillende onderzoeken met elkaar ver-
geleken worden, moet rekening gehouden worden met het stadium waarin
de tumor werd vastgesteld. Patiënten merken een knobbel in de schild-
klier meestal niet op voordat deze 1,5 cm in diameter is. Bij zorgvuldige
palpatie kunnen tumoren van 0,75-1,0 cm worden gevoeld. Scintigrafisch
onderzoek kan al tumoren van 0,5 cm zichtbaar maken. Uiteraard kunnen
bij microscopisch onderzoek nog veel kleinere tumoren gezien worden.
Hempelmann e.a. (1975) onderzochten uitsluitend tumoren die al aan-
leiding hadden gegeven tot klinisch onderzoek en behandeling, dus tu-
moren die groter waren dan 1,5 cm. Als ander uiterste kan het onderzoek
van Favus e.a. (1976) genoemd worden, waarbij 81% van de tumoren
kleiner was dan 1,5 cm en 35% zelfs kleiner dan 0,5 cm.

Hempelmann e.a. zochten naar een relatie tussen de dosis en de duur
van de latentieperiode en kregen de indruk dat bij lagere doses de latentie-
periode voor goedaardige tumoren langer werd. Er was geen verband tus-
sen de dosis en de latentietijd voor carcinomen. Er zijn wel aanwijzingen
dat er een relatie is tussen de leeftijd tijdens de bestraling en de duur van
de latentieperiode. Naarmate de bestraling op jeugdiger leeftijd plaats-
vond, zou de latentietijd korter zijn volgens Raventos en Winship (1964).
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Andere onderzoekers (Beach en Dolphin, 1962, Block e.a., 1969) zagen
dit verschijnsel niet.

Overziet men de duur van de latentieperioden die in de literatuur wor-
den opgegeven, dan neemt die in de loop der jaren geleidelijk toe (tabel
II.6). Clark gaf in 1955 6,9 jaar op, Saenger e.a. in 1960 12,8 jaar en
Hazen e.a. in 1966 respectievelijk 12 en 8 jaar. Refetoff e.a. in 1975
berekenden een gemiddelde van 24,3 jaar en Favus e.a. in 1976 27,5 jaar.
Waarschijnlijk is dit een gevolg van de toeneming van de observatieperiode
die aanvankelijk korter was dan de gemiddelde latentietijd.
Het is moeilijk aan te geven wat de minimale latentietijd is omdat in een
enkel individueel geval nooit met zekerheid vastgesteld kan worden dat
het om een geihduceerd carcinoom gaat.
Na vergelijking van een aantal studies wordt pas een duidelijke stijging
van de aantallen gezien na ongeveer 5 jaar (Schmitz-Feuerhake e.a., 1978).

Tabel II.6 - Latentietijd van het geïnduceerde schildkliercarcinoom

spreiding
in jaar

gemiddeld
in jaar

Uitwendige medische bestraling

Clark, 1955
Saenger e.a., 1960
Hiemstra, 1961
Hanforde.a., 1962
Munting, 1969
Wilson e.a., 1970
Janower en Miettinen, 1971
Modane.a., 1974
Hempelmann e.a., 1975
Refetoff e.a., 1975
Becker e.a., 1975
Favus e.a., 1976
Schneider e.a., 1978
Piers, 1976
Greenspan, 1977
Katz, 1979

Kern bomexplosies

Parker e.a., 1974
Conard, 1977

3-23
10-25
10-27
5-46
1-37

5-37

6-45
5-40
13-57

13-26
11-22

6,9
12,8
18,1
17,3
22,5
10,5
23,5
12,3
24
24,3
24,5

vóór 1974 19,2
na 1974 27,5

21,7
22

16.2
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HOOFDSTUK III

PATHOLOGISCHE ANATOMIE, KLINISCH BELOOP EN
BEHANDELING VAN HET GEÏNDUCEERDE

SCHILDKLIERCARCINOOM

HIJ INLEIDING

Omdat de geïnduceerde schildkliercarcinomen zich in symptomatologie
niet onderscheiden van de niet-geihduceerde tumoren zal niet nader op
dit aspect worden ingegaan. Om dezelfde reden zal de diagnostiek niet
worden behandeld. Wel zal het klinisch beloop en de mortaliteit van deze
tumoren worden vergeleken met die van niet-geihduceerde schildklier-
carcinomen. De behandeling, zal worden besproken voor zover die ver-
schilt met de behandeling van niet-geihduceerde tumoren.

III.2 HISTOLOGISCHE INDELING

Voor de histologische indeling van de schildkliertumoren wordt de
laatste jaren algemeen gebruik gemaakt van de indeling die Woolner e.a.
in 1961 hebben opgesteld en die nader is uitgewerkt en overgenomen
door Meissner en Warren in 1969, de American Thyroid Association en
de World Health Organisation in 1974. In tabel III. 1 is het deel weer-
gegeven, dat voor deze studie van belang is.

Tabel III.l - Indeling van epitheliale schildkliertumoren volgens de
World Health Organisation

A. benigne

B. maligne

- 1. folliculair adenoom
2. andere

- 1. folliculair carcinoom
2. papillair carcinoom
3. plaveiselcelcarcinoom
4. ongedifferentieerd carcinoom

5. medullair carcinoom

a. spoelcel-type
b. reuscel-type
c. kleincellig type
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Munting (1969) heeft in zijn proefschrift de oudere indeling vergeleken
met de nieuwe, waardoor het mogelijk is ook de tumoren uit de oudere
literatuur in te delen volgens de huidige inzichten. Verwarring bestaat
nog wel over het gemengd papillair-folliculaire carcinoom, dat door veel
pathologen nog als een aparte tumor wordt geclassificeerd. Sommigen
delen deze tumor in bij die groep waarvan het celtype overweegt, anderen
beschouwen het alleen dan als een folliculair carcinoom als er vrijwel
geen papillaire formaties in voorkomen. Volgens de WHO-classificatie
dient deze vorm als een papillair carcinoom beschouwd te worden op
grond van het klinisch gedrag en de prognose.

In tabel III.2 is een groot aantal geïnduceerde carcinomen ingedeeld,
waarbij de categorie gemengde tumoren is gehandhaafd omdat uit de be-
treffende literatuur niet is op te maken wat voor tumoren hiermee be-
doeld werden. Gelet op het bovenstaande kan echter worden aangenomen
dat dit in de meeste gevallen tumoren betreft die zich gedragen als een
papillair carcinoom.

Tabel III.2 - Histologische indeling v?n geihduceerde schildklicrcarcinomen

auteur

Uitwendige medische bestraling

Clark, 1955
Saengcr e.a., 1960
Hiemstra, 1961
Hanford e.a., 1962
Harper e.a., 1969
Block e.a., 1969
Wilson e.a., 1970
Becker e.a., 1975
Refetoff e.a., 1975
Piers, 1976
Favuse.a., 1976
Schneider e.a., 1978

Roudcbush en De Groot, 1977
Greenspan, 1977
Paloyane.a., 1978

Kernbomexplosies

Parker ca., 1974
klinisch
obductie

Conard, 1977

Totaal

aantal
carcinomen

15
11
8
8

44
42
61

7
7

23
60 na 1974
64 vóór 1974
25 na 1974

107
46
12

40
34

7

621

papillair

4
4
7
7

25
27
49

2
1

16
23
15
12
21
41

2

31
28

3

318

folli-
culair

6
1

5
12
12
3
2
7
3
5
2

13
5
2

9
6
1

94

ge-
mengd

3

1
13

2
4

34
35
9

69

8

3

181

andere/
onbekend

2
6
1

1
3

9
2
4

28
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De cijfers van de Thyroid Toxicosis Study Group zijn in dit verband niet
goed bruikbaar omdat van de 19 carcinomen in de groep van 19.186 pa-
tiënten die met 131I behandeld waren, er 10 gevonden werden bij patiën-
ten die al noduli in de schildklier hadden vóór de bestraling. De verdeling
van de 19 was als volgt: 7 papillaire, 4 folliculaire, 1 gemengd, 4 anaplas-
tisch en 3 andere carcinomen. Drie van de vier patiënten met een anaplas-
tisch carcinoom hadden al noduli vóór de bestraling.

In totaal zijn van de 621 carcinomen in tabel III.2 slechts 94 (15%)
folliculair, alle andere zijn van het papillaire of gemengde type. In de
groep van 28 onbekende tumoren bevinden zich enkele andere typen
zoals het anaplastisch carcinoom. Afgezien van deze enkele uitzondering
worden geen medullaire, anaplastische of andere schildkliercarcinomen
na bestraling beschreven.

III.3 DE PRIMAIRE TUMOR

Slechts een enkele auteur vermeldt de omvang van de beschreven car-
cinomen. De grootte van de primaire tumor is echter van belang in ver-
band met de klinische betekenis van het carcinoom. Uit de studie van
Woolner (1960) kan worden geconcludeerd dat papillaire carcinomen
kleiner dan 1,5 cm zich klinisch zeer goedaardig gedragen, nooit op af-
stand metastaseren en de levensduur niet of nauwelijks beihvloeden.
Carcinomen kleiner dan 1 cm komen vaak voor zonder aanleiding te
geven tot klinische verschijnselen. Indien van een schildklierpreparaat
10-30 blokjes van 3 mm dikte gemaakt worden en per blokje 1 coupe
wordt bekeken, dan worden de volgende prevalenties gevonden (Samp-
son 1977):

Fukanaga & Yatani

Ludwig & Nishyama
Sampson

— Hawai'
— Canada
- Polen
- Columbia
— Verenigde Staten
- Hiroshima & Nagasaki

24,2%
6,0%
9,1%
5,6%

13,0%
17,9%

Ook Sampson en Edis (1977) concluderen dat deze tumoren klinisch
niet van betekenis zijn en niet behandeld behoeven te worden zolang ze
zich klinisch niet manifesteren.
Sampson (1969) vond bij de blootgestelde bevolking in Hiroshima en
Nagasaki significant meer van deze microcarcinomen bij hogere dosis,
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ook bij ouderen dan 45 jaar. De prevalentie was bij mannen even groot
als by vrouwen. Wel waren de tumoren bij vrouwen groter. Hieruit con-
cludeerde hij dat de bestraling beschouwd kan worden als de oorzakelijke
factor en dat onder invloed van geslachtshormonen (bevorderende factor)
de tumoren bij vrouwen sneller uitgroeien.

Van geïnduceerde carcinomen die retrospectief zijn opgespoord kan
worden aangenomen dat deze een zodanige omvang hadden dat er klach-
ten of verschijnselen waren. Deze tumoren zullen dus in het algemeen
minstens 1,5 a 2 cm groot geweest zijn ten tijde van de behandeling.
Van de 60 carcinomen die Favus e.a. in 1976 opgespoord hadden waren
er slechts 11 groter dan 1,5 cm, de overige waren kleiner. Vijfendertig
procent was zelfs kleiner dan 0,5 cm. Schneider e.a. (1978) vonden
dat van de carcinomen uit deze populatie die vóór het opsporingsonder-
zoek, dus vóór 1974, al waren behandeld, 32% groter was dan 1,5 cm
en ruim 20% kleiner dan 0,5 cm. Roudebush en De Groot (1977) be-
schreven 107 patiënten van wie meer dan de helft een tumor had die
groter was dan 1,5 cm. Hier was slechts 12% kleiner dan een halve centi-
meter. De klinische carcinomen in Hiroshima en Nagasaki waren alle
groter dan 2 cm. Van de 7 carcinomen op de Marshall-eilanden waren er
2 groter dan 2 cm, 3 ongeveer 1 cm en 2 kleiner dan 1 cm.

Veel van de geihduceerde carcinomen blijken multifocaal te zijn. Van
de 42 carcinomen die Block e.a. (1969) beschreven waren er 15 multi-
focaal in één of beide schildklierkwabben. Bij Wilson e.a. (1970) waren
dit er 17 van de 61, bij Refetoff e.a. (1975) 5 van de 7, bij Paloyan e.a.
(1978) 6 van de 12, bij Roudebush (1977) 44 van de 107 en bij Favus
e.a. (1976) 28 van de 60. Roudebush en De Groot (1977) vonden in dit
opzicht een significant verschil tussen de groep geihduceerde carcinomen
en de groep niet-geihduceerde carcinomen, die respectievelijk in 46 en
16% van de gevallen multifocaal waren. Overigens lijkt ook dit verschijn-
sel sterk afhankelijk te zijn van de toegepaste detectiemethode.
Clark (1955) vond zelfs bij 90% van de papillaire schildkliercar^inomen
microscopische tumorhaardjes in de contra-laterale kwab. Gesteld kan
worden dat 30-50% van de geïnduceerde carcinomen multifocaal is.

III.4 METASTASERING

Van de 15 carcinomen van Clark (1955) beperkte één tumor zich tot
de schildklier, alle andere waren uitgebreider met metastasen in de hals-
lymfklieren of de longen (tabel III.3). Bij 4 van de 8 patiënten met een



43

carcinoom die Hiemstra (1961) beschreef werden metastasen in dehals-
lymfklieren gevonden. Bij Harper en Paloyan (1969) was dit het geval
bij 36 van de 44 patiënten, 5 van hen hadden ook longmetastasen. Het
percentage patiënten met lymfkliermetastasen bedroeg bij Block e.a.
(1969) en Wilson e.a. (1970) respectievelijk 50 en 68. Dertien procent
van de patiënten van Wilson e.a. had ook longmetastasen. Met het lage
cijfer van Roudebush (1977) als uitzondering varieert het percentage
lymfkliermetastasen van bijna 30 tot ruim 80. Het percentage longmetas-
tasen ligt aanzienlijk lager, gemiddeld onder de 10.

Tabel III. 3 - Metastasen van geihduceerde schildkliercarcinomen

Clark, 1955
Hiemstra, 1961
Hanforde.a., 1962
Harper e.a., 1962
Block e.a., 1969
Wilson e.a., 1970
Favuse.a., 1976
Roudebush en

De Groot, 1977
Greenspan, 1977
Paloyan e.a., 1978

aantal
carci-

nomen

15
8
8

44
42
61
60

107
46
12

halslymf-
k lieren

4
5

36
21
42
17

20
4

longen

5

8

halslymf-
klieren

en longen

14

15

111.5 BEGELEIDENDE PATHOLOGIE SCHILDKLIER

De geïnduceerde carcinomen zijn zelden de enige afwijking die bij
pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevonden. In de onderzoeken
van Block e.a. (1969), Wilson e.a. (1970), Refetoff e.a. (1975), Becker
e.a. (1975), Hempelmann e.a. (1975) en Favuse.a. (1976) worden naast
de carcinomen colloid noduli, adenomen, hyperplasieën, fibrose en ont-
stekingsverschijnselen beschreven.
Spitalnik en Straus (1978) vergeleken de schildklieren van 68 patiënten
die geopereerd waren naar aanleiding van het opsporingsonderzoek in
Chicago met 38 schildklierpreparaten van personen die niet bekend waren
met afwijkingen van de schildklier en die ook niet bestraald waren. Zij be-
schreven daarbij behalve de carcinomen ook een hele reeks goedaardige
aandoeningen in de bestraalde groep. In bijna alle preparaten zagen zij
dysplasie en in de helft van de gevallen adenomateuze hyperplastische
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noduli. Ontstekingsverschijnselen werden in 67% en fibrose in 25% van
de preparaten gezien.

De verhouding tussen de prevalentie van goedaardige nodulaire afwij-
kingen en carcinomen kan bij die onderzoeken worden nagegaan, waarbij
personen met een verhoogd risico werden onderzocht en vervolgens be-
handeld (tabel III.4 en III.5). Pincus e.a. beschreven in 1967 de bevin-
dingen bij het klinisch onderzoek van de 261 patiënten van subgroep C
uit het onderzoek van Hempelmann e.a.. De prevalentie bedroeg 28%
voor noduli en 4,6% voor carcinomen. Van de 100 klinisch onderzochte
patiënten van Refetoff e.a. (1975) hadden er 26 palpabele noduli. Bij 7
van de 15 geopereerde patiënten werd een carcinoom gevonden. Favus
e.a. (1976) vonden ongeveer dezelfde verhouding. Op 1056 personen
waren er 270 met nodulaire afwijkingen van wie er 182 geopereerd wer-
den. Bij hen werden 60 carcinomen gevonden. Schneider e.a. (1978)
vonden dat bij 209 patiënten die vóór hetzelfde opsporingsonderzoek
waren geopereerd in 37% van de gevallen een carcinoom aanwezig was.
Opvallend is de lage prevalentie zowel voor noduli als voor carcinomen
die Royce e.a. (1979) vonden. Een mogelijke verklaring voor dit verschil
is te vinden in de methode van onderzoek. De helft van de noduli in
Chicago was aanvankelijk alleen scintigrafisch zichtbaar. Royce en mede-
werkers daarentegen lieten alleen scintigrafisch onderzoek verrichten in-
dien er noduli palpabel waren. Een andere verklaring kan volgens Royce
gezocht worden in verschillen in samenstelling van de onderzochte
groepen.

Tabel III.4 - Prevalenties van noduli en carcinomen in de schildklier na bestraling

aantal onderzochte prevalentie prevalentie
personen noduli carcinomen

Pincus e.a., 1967
Refetoff e.a., 1975
Favus e.a., 1976
Royce e.a., 1979

268
100

1056
214

28,0
26,0
25,5
6,1

4,6
7,0
5,6
-

Tabel III.5 - Percentages carcinomen bij patiënten met noduli in de schildklier na bestraling

aantal geopereerde carcinomen
patiënten aantal percentage

Refetoff e.a., 1975 15 7 47
Favus e.a., 1976 180 60 33
Schneider e.a., 1978 209 77 37
Katz, 1979 142 59 41
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III.6 KLINISCH BELOOP EN MORTALITEIT

Het ziektebeloop van de geïnduceerde carcinomen onderscheidt zich
globaal niet van dat van de niet-geihduceerde papillaire en folliculaire
schildkliercarcinomen. In dit verband kan verwezen worden naar het on-
derzoek van Roudebush en De Groot (1977) die het natuurlijk beloop
van 107 schildkliercarcinomen na bestraling vergeleken met dat van 72
carcinomen zonder bestraling. Er waren geringe verschillen in leeftijds-
opbouw, man/vrouw-verhouding en raciale kenmerken tussen de twee
groepen, die overigens identiek waren. Met name de verdeling van de car-
cinoomtypen en de grootte van de primaire tumor was in beide groepen
gelijk. Bij de carcinomen na bestraling werden meer recidieven gezien (9
versus 1%). De prognose was in beide groepen even goed. Slechts één
patiënt was aan het schildkliercarcinoom overleden bij een gemiddelde
duur van de follow-up van 10 en 12 jaar voor beide groepen. Ook andere
onderzoekers beschrijven slechts enkele patiënten die aan een geihduceerd
carcinoom overleden. Drie van de 42 patiënten die Block e.a. (1969) be-
studeerden en één van de 40 patiënten die Parker e.a. (1974) observeer-
den, overleden aan hun schildkliercarcinoom.

Geconcludeerd kan worden dat de mortaliteit van het geihduceerde
schildkliercarcinoom slechts enkele procenten bedraagt.

III.7 MULTIPELE GEÏNDUCEERDE TUMOREN IN HALSGEBIED

Behalve in de schildklier kunnen ook in andere halsorganen tumoren
worden geihduceerd. Soms komen bij dezelfde patiënten verschillende
tumoren gelijktijdig of na elkaar voor.
Saenger e.a. (1960) vonden behalve 11 schildkliercarcinomen ook 2
speekselkliercarcinomen. Block e.a. (1969) zagen bij 2 patiënten met een
schildkliercarcinoom ook maligne tumoren van de bestraalde huid. Becker
e.a. (1975) constateerden bij 2 patiënten met tumoren van de schildklier
tevens een menggezwel van de glandula parotis. Hempelmann e.a. (1975)
vonden in hun populatie meer tumoren in andere organen dan in de
schildklier. Een significante verhoging werd gezien in de groep met een
dosis van meer dan 200 R. Roudebush (1977) constateerde bij 3 van de
107 patiënten met een schildkliercarcinoom na bestraling ook adenomen
van de bijschildklieren. Swelstad e.a. (1978) beschreven 18 patiënten met
multipele tumoren in de hals na bestraling. Daarbij waren 13 speeksel-
kliertumoren, 8 adenomen van de bijschildklieren en 8 tumoren van de
schildklier. Katz (1979) opereerde 142 bestraalde patiënten wegens een
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koude nodus in de schidklier; 13 van hen hadden tevens een adenoom of
hyperplasie van de bijschildklieren. Bovendien hadden 4 patiënten een
menggezwel van de parotis, één een carcinoom van de parotis, één een
carcinoom van een andere speekselklier en 6 een mammacarcinoom. Van
Daal (1979) beschreef 3 patiënten die ieder achtereenvolgens tumoren
in de schildklier, de huid en de hypopharynx ontwikkelden.

De onderzoeken van Tisell e.a. (1977), Russ e.a. (1979) en Nishiama
e.a. (1979) tonen een verband aan tussen vroegere bestraling en hyper-
parathyreoidie. De latentietijd daarvan is gemiddeld zeker 10 jaar langer
dan die voor schildkliertumoren. De hyperparathyreoidie berust op een
adenoom of hyperplasie van de bijschildklieren, die vaak gelijktijdig
voorkomen met geïnduceerde tumoren van de schildklier.

III.8 BEHANDELING

Het beleid inzake de operatieve behandeling van noduli na bestraling
verschilt sterk. Sommige chirurgen opereren al indien op het scintigram
koude gebieden zichtbaar zijn, zelfs indien die niet te voelen zijn (Fratkin
en Sharpe, 1977). Kaplan (1977) opereert al wanneer de schildklier vaster
aanvoelt dan normaal of diffuus vergroot is. Crile (1977) daarentegen
opereert alleen wanneer bij aspiratiebiopsie de noduli verdacht maligne
zijn. Een belangrijk criterium voor operatie is de reactie van de afwijkin-
gen op suppressie met Thyranon. Indien afwijkingen na 6-12 maanden
suppressie duidelijk kleiner zijn geworden of verdwenen zijn, dan kan de
indicatie voor operatie vervallen.

Ook over de omvang van de operatie lopen de standpunten uiteen.
Crile (1977) verwijdert de kwab met afwijkingen, de isthmus en het
grootste deel van de andere kwab. Anderen, zoals Kaplan (1977), Paloyan
en Watt (1977) bevelen een totale of bijna totale thyreofdectomie aan
wegens de multipliciteit van geïnduceerde carcinomen, de onbetrouwbaar-
heid van vriescoupe-onderzoek, de grote kans op recidivering en de grote
kans op complicaties bij een tweede operatie.

Crile (1980) is van mening dat de grotere kans op complicaties (be-
schadiging van de nervus recurrens en hypoparathyreoidie) van de radicale
ingrepen niet opweegt tegen de kleine kars op recidivering na subtotale
verwijdering gevolgd door Thyranon substitutie.
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HOOFDSTUK IV

HET PROEFONDERZOEK

IV. 1 INLEIDING

Op de afdeling Radiotherapie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden
zijn de patiënten- en bestralingsgegevens vanaf 1920 bewaard gebleven.
Vóór 1940 werden bijna alle patiënten bestraald voor ziekten die tegen-
woordig als goedaardig worden beschouwd. Naar aanleiding van de hoge
risico's die bij onderzoeken in de Verenigde Staten gevonden werden
(UNSCEAR, 1977) en de confrontatie met enkele patiënten bij wie zich
achtereenvolgens tumoren ontwikkelden in drie organen (Van Daal, 1979),
werd de vraag gesteld of niet de gehele populatie die in het hoofd-hals-
gebied bestraald was als een groep met een verhoogd risico beschouwd
moest worden; en of het niet zinvol zou zijn de nog levende patiënten
uit die populatie op te sporen en te onderzoeken. Tevens zou bij een
dergelijk onderzoek meer inzicht verworven kunnen worden in de dosis-
effect relaties en latentietijden voor geïnduceerde tumoren in verschil-
lende organen. Omdat niet bekend was hoe groot de populatie was, welk
percentage nog in leven was en hoeveel mensen bereid zouden zijn zich
te laten onderzoeken, werd eerst een proefonderzoek gedaan.

UNSCEAR heeft in haar rapport van 1977 een aantal voorwaarden ge-
formuleerd waaraan dergelijke onderzoeken moeten voldoen indien zij
een bijdrage willen leveren aan de kennis over de bestralingscarcinogenese.
1. De follow-up moet mogelijk zijn tot enkele tientallen jaren na de

bestraling.
2. De diagnosen en doodsoorzaken moeten te achterhalen en betrouw-

baar zijn.
3. De dosis, het dosistempo en de fractionering behoren per individu be-

kend te zijn.
4. De dosisverdeling mag niet te veel variëren.
5. Een goede controlegroep moet beschikbaar zijn.
6. Het verschil in aantallen maligne tumoren tussen de bestraalde groep

en de controlegroep moet groot genoeg zijn om statistische bewerking
mogelijk te maken.

Dit hoofdstuk is in een andere versie verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,
125, 110-144, 1981: Van Daal, W.A.J., B.M. Goslings, J. Hermans, D.J. Ruiter, Chr.F. Sepmeijer,
M. Vink en W.A. Van Vloten: De uitvoerbaarheid van een onderzoek naar de late gevolgen van
bestraling in het hoofd-halsgebied.
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7. Zo mogelijk moet de carcinoominductie voor verschillende stralen-
kwaliteiten en doses bestudeerd worden.
Ten aanzien van de eerste vier voorwaarden werden geen problemen

verwacht bij de Leidse populatie. Tevoren stond vast dat geen goede con-
trolegroep beschikbaar zou kunnen zijn. Echter, ook op een andere wijze
is vergelijking mogelijk indien het verschil met de normale, bekende
prevalentie groot genoeg is. De gebruikte stralenkwaliteit was voor de
gehele populatie nagenoeg gelijk, zodat onderzoek naar die factor niet
mogelijk zou zijn; mogelijk wel naar het verband tussen het aantal carci-
nomen en de dosis.

IV.2 VRAAGSTELLING

Met het doel om uiteindelijk na te gaan of het zinvol zou zijn patiën-
ten met een mogelijk verhoogde kans op schildkliercarcinoom op te spo-
ren en te onderzoeken, werden voor het proefonderzoek de volgende
vraagstellingen geformuleerd.
1. Hoeveel van de patiënten die lang tevoren in het hoofd-halsgebied

bestraald zijn wegens goedaardige ziekten, zijn nog in leven?
2. Kunnen deze patiënten worden opgespoord en zijn zij bereid zich te

laten onderzoeken?
3. Kunnen van de overledenen en de patiënten die niet voor onderzoek

komen relevante gegevens achterhaald worden?
4. Hoeveel door de bestraling geïnduceerde afwijkingen van de schildklier

kunnen worden verwacht?

IV.3 METHODEN VAN ONDERZOEK EN PATIËNTENGEGEVENS

IV.3.1 De kleine steekproef

Hoewel de gegevens bekend zijn vanaf 1920 werd 1932 als eerste be-
stralingsjaar gekozen omdat pas vanaf dat jaar de bestralingsapparatuur
geijkt werd. Van elk vijfde jaar werd het totaal aantal patiënten geteld
die in het hoofd-halsgebied bestraald waren. Van dit aantal werd a-select
ruim 10% gekozen, resulterend in totaal 98 patiënten (tabel IV. 1).
Deze 98 patiënten vormen ongeveer 2,5% van de gehele bestraalde popu-
latie die dus uit ongeveer 3920 patiënten moet bestaan.
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Tabel IV. 1 — Selectie van patiënten voor het proefonderzoek

jaar

1933
1938
1943
1948
1953
1958
1963

Totaal

totaal aantal
patiënten

148
162
151
169
172
87
22

914

aantal in
steekproef

16
17
17
19
17
10
2

98

IV.3.2 Indicaties voor bestraling

De meeste patiënten waren bestraald voor tuberculeuze klierontste-
kingen (tabel IV.2). Toen tuberculostatica beschikbaar kwamen, ver-
dween deze indicatie geleidelijk. Vooral in de jaren vijftig zijn veel pa-
tiënten bestraald voor cervicale artrose. Dit was een indicatie die uitslui-
tend bij oudere mensen voorkwam en in de jaren zestig werd verlaten
toen aangetoond was dat deze behandeling geen nuttig effect had. Voor-
dat hyperthyreoidie inwendig bestraald kon worden door middel van
l 3 1 I , vond het vaak uitwendig plaats. Hemangiomen die bij de geboorte
aanwezig waren, werden om cosmetische redenen bestraald, totdat men
zich realiseerde dat zij zonder bestraling ook verdwenen.

Tabel IV.2 - Resultaat van de opsporing van patiënten voor het proefonderzoek per indicatie

indicatie

tuberculeuze lymfadenitis
cervicale artrose
hyperthyreoidie
haemangioom
papiUoom larynx
andere

totaal

totaal zonder
cervicale artrose

onderzocht

13
9
1
5
1
1

30

21

afgezegd

11
5
3

1

20

15

geen
contact*

4
1

1

6

5

overleden

14
23
4

1
2

42

19

totaal

40
38
8
5
2
5

98

60

•Patiënten die niet konden worden opgespoord en
patiënten die niet reageerden, zijn samengevoegd.
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IV.3.3 Bestralingsgegevens

Alle patiënten waren behandeld met orthovolt röntgenstraling met een
kwaliteit van ongeveer 1 mm Cu halveringsdikte, behalve de hemangioom-
patiënten. Bij hen was zachtere röntgenstraling toegepast (1-2 mm Al
HVD). In enkele gevallen was bestraald met behulp van radiumnaalden.
De focus-huis afstand bedroeg in de regel 30 a 40 cm bij een veldgrootte
van 6 x 8, 8 x 10, 10 x 15 of 20 x 24 cm2. Deze laatste tubus werd uit-
sluitend gebruikt bij de bestraling van cervicale artrose. Bij de behande-
ling van hemangiomen werden ronde tubi gebruikt van enkele centimeters
diameter en een focus-huid afstand van 25 cm.
Slechts bij uitzondering was in de status vermeld dat een bepaald deel
van het veld tijdens de bestraling werd afgedekt. De fractiedosis varieerde
met uitzondering van een enkele extreme waarde van 0,7 - 4,0 Gy. Het
aantal fracties werd meestal bepaald door het resultaat van de behande-
ling. De tijd tussen de opeenvolgende fracties bedroeg als regel 3 a 4
weken. Op deze wijze kon de behandeling bij tuberculeuze lymfklieront-
steking enkele jaren duren, waarbij de totale toegediende dosis soms tot
meer dan 70 Gy opliep. De totale bestralingsperiode bij alle 98 patiën-
ten duurde gemiddeld 269 dagen. Ten behoeve van dit onderzoek werd
de dosis berekend in het midden van beide schildklierkwabben (SI + Sr)
en in een punt in de mediaanlijn (R) (figuur IV. 1). Omdat de dosis in de
schildklier moeilijker te hanteren is, werd de dosis in het punt R op de
mediaanlijn als referentie gebruikt. De gemiddelde dosis was in Sr gelijk
aan, en in SI ongeveer 0,5 Gy hoger dan de dosis in punt R.
Bij het berekenen van de dosis werd uitgegaan van een standaarddoor-
snede door de hals onder het niveau van de stembanden. De omtrek van
deze doorsnede varieerde uiteraard met de leeftijd (tabel IV.3). Bij de
indicatie tuberculeuze lymfklierontsteking werd bovendien rekening ge-
houden met een verdikking van de hals aan de aangedane kant, die even-
eens varieerde met de leeftijd (tabel IV.3). Als centrum van de zijwaartse
bundels werd het niveau van de vaat-zenuwstreng genomen omdat zich
daar de meeste lymfklieren bevinden. De lange zijde van de tubus werd
gekozen in de lengterichting van de hals. Met behulp van procentuele
dieptedosis-curven werd voor iedere patiënt afzonderlijk de dosis in de
genoemde punten zo nauwkeurig mogelijk berekend.
Tot 1940 werd de dosis in de archieven geregistreerd in het aantal mi-
nuten dat werd bestraald, daarna in de eenheid van exposie: r. Alle
eenheden werden omgerekend in Gy volgens de formule: 105 r komt
overeen met 1 Gy.
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FIG. IV. 1. Doorsnede van de hals op het niveau van de schildklier

Onzekerheid bestaat over het tijdstip waarop een nieuwe buis in ge-
bruik werd genomen. Dit moet in het jaar 1933 gebeurd zijn, de exacte
datum is niet bekend. Aangenomen is dat dit 1 september was. Hierdoor
is door ons bij hoogstens 10 patiënten de gegeven dosis bij een klein aan-
tal fracties een factor 2 te hoog of te laag berekend.

Tabel IV. 3 - Omtrek van de hals per leeftijdsgroep

leeftijd in
jaar

l t /m 3
4 t/m 9

10 t/m 14
15 t/m 18
ouder dan 18

halsomtrek
in cm*

26
29
33
37,5
40,5

afstand huid-
schildklier in cm

1.3
1,5
1,7
2,0
2,2

afstand huid-
schildklier bij tbc in cm

2,6
3,0
3,4
4,0
4,4

•Gebaseerd op een maatsysteem uit de kledingindustrie.
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IV.3.4 Opsporing en benadering van patiënten

In het eerste kwartaal van 1978 werd via de bevolkingsregisters achter-
haald welke oud-patiënten nog in leven waren. Deze patiënten en hun
huisartsen werden per brief (bijlagen 1 en 2) zorgvuldig ingelicht over het
doel en de procedure van het onderzoek en hen werd verzocht hun mede-
werking te verlenen. Indien op de eerste oproep niet werd gereageerd,
volgde een tweede brief of werd de patiënt telefonisch benaderd. Aan
patiënten die niet konden of wilden komen, werd gevraagd een aantal
schriftelijke vragen te beantwoorden. Zo nodig werden daarna nadere
inlichtingen ingewonnen bij huisarts of specialist. Van de overleden
patiënten werd getracht de doodsoorzaak en andere diagnosen te ach-
terhalen uit de archieven van het Academisch Ziekenhuis te Leiden
of het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze laatste weg was mogelijk
door toestemming van de hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid.

Tabel IV.4 geeft een overzicht van de gemiddelde dosis in punt R, de
leeftijd tijdens de bestraling en het aantal latentiejaren voor alle patiën-
ten en voor de verschillende opkomst- en indicatiecategoriën afzonderlijk.
Tevens is de mediane dosis in de mediaanlijn vermeld omdat die nogal
eens afwijkt van de gemiddelde dosis. Bij de leeftijd tijdens de bestraling
is de standaarddeviatie vermeld om een indruk te geven van de spreiding
binnen de afzonderlijke categoriën.

Tabel IV.4 - Bestralingsgegevens per opsporings- en indicatiegro«p van het proefonderzoek

aantal dosis in punt
RinGy

leeftijd tijdens
bestraling

in jaar

duur
observatie-

periode in jaar*

alle patiënten

onderzochten
afzeggers
geen contact
overleden

tuberculose
cervicale artrose
overige

98

30
20
6

42

40
38
20

gemid-
deld

7,1

4,5
7,4
7,1
9,0

9,0
3,0

10,9

mediaan

4,0

2,8
5,0
3,8
3,6

6,6
2,8
1,6

gemid-
deld

36

25
33
28
47

25
57
19

standaard
deviatie

22

20
16
21
20

16
9

17

gemid-
deld

27

32
34
34
18

34
18
29

* Voor overleden patiënten het aantal jaren vanaf de eerste bestraling tot het jaar van overlijden.
Voor andere patiënten tot 1978.
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In figuur IV.2 zijn frequentieverdelingen naar de dosis in punt R weer-
gegeven voor alle patiënten en voor 3 indicatiecategoriën afzonderlijk.
Van de 30 patiënten die op de polikliniek gezien werden, waren er 2 al
eens geopereerd wegens nodulaire afwijkingen in de schildklier (tabel V.7,
patiënt 9 en 19). Bij het huidige onderzoek werden bij 6 patiënten noduli
gevoeld, die scintigrafisch als koude gebieden werden afgebeeld. Bij één
patiënt met dubieus palpabele afwijkingen werd het onderzoek na een
halfjaar herhaald. Toen was geen duidelijke nodulus meer te voelen.

x Alle patiënten
A Cervicale artrose
o Tuberculeuze lymfadenitis
• Andere indicaties

10,00
i—i—i—i—i—i—i—i—i—r

15,00 20,00 25,00 «0,00 70,00 G y

FIG. IV.2. Cumulatieve frequentieverdeling van de dosis in punt R per indicatie en voor alle
patiënten

x .a voortgezet onderzoek van de 6 patiënten met noduli in de schild-
klier werd aan 4 van hen chirurgische exploratie geadviseerd. Bij de
overige 2 patiënten werd hiervan afgezien in verband met hun hoge leef-
tijd (75 en 78 jaar). Bij 2 van de 4 te opereren patiënten (tabel V . l l ,
patiënt 16 en 33) werd wegens dubbelzijdige afwijkingen een subtotale
of totale strumectomie verricht, bij de derde patiënt (tabel V. 11, patiënt
35) werd volstaan met hemistrumectomie en bij de vierde patiënt (tabel
V.l i, patiënt 19) waren tijdens de operatie geen bijzonderheden aan de
resterende schildklier zichtbaar. Wel werd bij deze patiënt een adenoom
van de bijschildklieren verwijderd. Bij de laatste patiënt was reeds in
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1964 beiderzijds subtotale strumectomie verricht wegens nodulaire af-
wijkingen.
De patholoog-anatoom zag in het destijds verwijderde schildklierweefsel
een nodulaire dysplasie zonder tekenen van maligniteit. Behalve het
reeds genoemde adenoom van de bijschildklier werd bij nog een patiënt
een vergrote bijschildklier verwijderd. Deze toonde het pathologisch-
anatomisch beeld van een hyperplasie.

Van de 51 opgeroepen patiënten konden of wilden 20 niet voor onder-
zoek komen wegens hoge leeftijd, invaliditeit, ziekte of gebrek aan tijd.
Zestien van hen retourneerden wel een ingevulde vragenlijst. Daaruit
bleek dat 4 patiënten gemiddeld ruim 20 jaar na de bestraling behandeld
waren wegens goedaardige aandoeningen van de schildklier.

IV.3.5 Onderzoek van patiënten

Patiënten die bereid waren voor onderzoek naar Leiden te komen,
werden op één middag poliklinisch onderzocht door een radiotherapeut,
een keel-, neus- en oorarts, een internist en een huidarts. Tevens werd de
schildklier scintigrafisch onderzocht door middel van Technetium99 per-
technetaat. Na intraveneuze injectie van 3 mCi van dit radiofarmacon
werden één voor-achterwaartse en twee schuine opnamen gemaakt met
een gammacamera voorzien van een pinholecollimator. Per opname
werden 100.000 counts geteld.

Indien door meer dan één onderzoeker nodulaire afwijkingen in de
schildklier werden gevoeld die overeenkwamen met koude gebieden op
het scintigram, werd nader specialistisch onderzoek geadviseerd via ver-
wijzing door de huisarts. Als noduli werden gevoeld die scintigrafisch
niet als koud gebied zichtbaar waren of omgekeerd, indien koude gebie-
den bij palpatie niet als noduli waren gevoeld, volgde herhaling van het
onderzoek na een half jaar. Bij onveranderde bevindingen volgde dan
geen nader onderzoek. De uitslag van het onderzoek werd schriftelijk aan
de oud-patiënten meegedeeld, waarbij zo nodig het advies was gevoegd
contact op te nemen met de huisarts. Deze laatste werd eveneens schrif-
telijk ingelicht en zo nodig geadviseerd de patiënt voor nader onderzoek
te verwijzen naar de polikliniek Endocrinologie van het Academisch
Ziekenhuis Leeden of naar een internist/endocrinoloog elders.
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IV.4 RESULTATEN

In tabel IV.2 zijn de resultaten van de opsporing naar bestralingsindi-
catie weergegeven. Daaruit blijkt dat in 1978 42 van de 98 patiënten
overleden waren, van wie meer dan de helft behoorde tot de groep die
voor cervicale artrose was bestraald. Vijf patiënten bleken geëmigreerd
en 51 patiënten konden worden aangeschreven. Vijftig patiënten reageer-
den op de oproep, van wie 20 niet voor onderzoek wilden of konden
komen. Dertig patiënten werden onderzocht.

De doodsoorzaak van 36 van de 42 overleden patiënten kon worden
achterhaald. Twee patiënten bleken overleden te zijn aan een carcinoom
in het bestraalde gebied, namelijk door een ongedifferentieerd schildklier-
carcinoom, dat doorgegroeid was tot in de pharynx en de trachea, en
door een hoog oesophaguscarcinoom, waarschijnlijk ontstaan in de regio
postcricoidea. Elf patiënten waren overleden aan een maligne tumor
buiten het bestraalde gebied, 16 aan ziekten van hart en bloedvaten en
7 aan pneumonie, diabetes of andere ziekten.

In totaal kwamen van 82 van de 98 patiënten (= 84%) bruikbare ge-
gevens beschikbaar (tabel IV.5).

Tabel IV.5

onderzocht
afgezegd
geen contact
overleden

totaal

- Bruikbare informatie per

aantal patiënten

30
20
6

42

98

opsporingsgroep van het proefonderzoek

beschikbare informatie

30
16

36

82

percentage

100
80
0

86

84

IV.5 DISCUSSIE

Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek kan worden verwacht
dat van de gehele bestraalde populatie van ongeveer 4000 patiënten er
ongeveer 1700 overleden zijn en dat 1200 patiënten zich voor onderzoek
melden. Het elders berekende risico voor de inductie van schildkliercar-
cinoom van 50 - 150 gevallen per 104 personen per gray voor de eerste
25 jaar, is geldig voor een dosis tot maximaal 15 - 20 Gy (hoofdstuk I en
II). Omdat 90% van de patiënten (figuur IV. 1) binnen dit dosisgebied
valt, moet dit aantal ook voor deze populatie gelden.
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Van de 30 poliklinisch onderzochte patiënten waren er in totaal 7 met
reeds behandelde of nieuw gevonden nodulaire afwijkingen. In een groep
van 1200 patiënten zouden dit er dus ongeveer 280 zijn. Indien bij 1 op
de 3 van deze patiënten een carcinoom gevonden zou worden, zoals elders
het geval was, dan zou dat overeenkomen met de zojuist genoemde dosis-
effect relatie. Dat bij de geopereerde patiënten van dit proefonderzoek
geen carcinomen zijn gevonden, kan bij dat kleine aantal toevallig zijn,
ook indien de 4 patiënten uit de groep afzeggers meegeteld worden. Op-
vallend is dat bij 2 van de 5 geopereerde patiënten ook nodulaire hyper-
plasie of een adenoom van de bijschildklier werd gevonden. Zoals in
hoofdstuk III werd opgemerkt, komt dit soort aandoeningen van de bij-
schildklieren vaak gelijktijdig met geïnduceerde schildkliertumoren voor.

Voor de beoordeling van de haalbaarheid van de wetenschappelijke
doelstelling van het onderzoek, namelijk het verwerven van meer inzicht
in dosis-effect relaties en latentietijden van geïnduceerde schildklier-
tumoren, is het van belang dat over zo volledig mogelijke gegevens wordt
beschikt; niet alleen van de onderzochte patiënten, maar ook van de
overledenen en van de groep die niet kon of wilde komen. Van 86% van
de overleden patiënten kan naar verwachting de doodsoorzaak achter-
haald worden; van meer dan 80% van de 800 afzeggers kan bruikbare
schriftelijke informatie verwacht worden. Van de naar schatting 200
patiënten die geëmigreerd zijn, komen geen gegevens beschikbaar, even-
min als van de ongeveer 40 patiënten die op geen enkele wijze op de ver-
zoeken om medewerking reageren.

Bij vergelijking van de bestralingsgegevens, de leeftijd tijdens de bestra-
ling en de duur van de observatieperiode van de verschillende categoriën
(tabel IV.4), valt op dat de gemiddelde dosis in punt R bij de overledenen
hoger is (9,0 Gy) dan gemiddeld in de gehele populatie. Omdat de me-
diane dosis echter lager is (3,6 Gy) dan die van de gehele groep (4,0 Gy)
wordt het verschil waarschijnlijk verklaard door een enkele patiënt met
een extreem hoge dosis. Omat de gemiddelde dosis in de mediaanlijn in
de poliklinisch onderzochte groep (4,5 Gy) ruim 30% lager is dan in de
gehele populatie (7,1 Gy), kan bij een lineaire dosis-effect relatie voor ge-
induceerde tumoren worden aangenomen dat het aantal geïnduceerde
tumoren in de poliklinisch onderzochte groep evenredig lager is dan in de
gehele populatie.

De kleine groep van wie geen verdere gegevens te achterhalen waren in
verband met emigratie of omdat er geen reactie op de oproep kwam,
onderscheidt zich niet van de gehele populatie, behalve in de duur van de
observatieperiode. Op grond hiervan is niet te verwachten dat door het
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ontbreken van deze gegevens de resultaten van een groter onderzoek
beïnvloed zullen worden.

De patiënten overleden gemiddeld 18 jaar na de bestraling. De media-
ne latentietijd van de meeste gefnduceerde tumoren in het hoofd-hals-
gebied ligt rond de 25 jaar (tabel 2 van de Inleiding). Dit zou betekenen
dat minder dan de helft van de geïnduceerde tumoren in de groep van de
overledenen zich tijdens het leven kon manifesteren. Het aantal gevonden
tumoren in deze groep is dus waarschijnlijk minder dan de helft van het
aantal werkelijk geïnduceerde tumoren.

Uit de frequentieverdeling van de dosis blijkt dat bij 10% van de pa-
tiënten meer dan 17 Gy in de mediaanlijn is toegediend. Dit betekent dat
onderzoek naar het verband tussen de dosis en het ontstaan van geïndu-
ceerde tumoren in principe niet beperkt behoeft te blijven tot het lage
dosisgebied.

De ene patiënt die overleed aan een schildkliercarcinoom was 22 jaar
tevoren bestraald voor cervicale artrose met een dosis van 2,5 Gy in de
schildklier. Het is echter de vraag of dit carcinoom als geïnduceerd be-
schouwd kan worden omdat het anaplastisch was. Bijna alle tot nu toe
beschreven geïnduceerde schildkliercarcinomen zijn namelijk van het
papillaire of folliculaire type (tabel III.2).

Zoals uit tabel IV.4 blijkt, is in de groep die voor cervicale artrose was
bestraald, de dosis gemiddeld veel lager en de duur van de observatie-
periode korter dan bij andere indicaties. Omdat op grond hiervan veel
minder geïnduceerde afwijkingen verwacht kunnen worden en omdat
deze patiënten in 1978 gemiddeld 73 jaar oud waren, is voortgezet on-
derzoek van deze categorie minder nuttig gezien vanuit het belang van de
patiënten. Vanuit de wetenschappelijke vraagstelling zou onderzoek van
deze patiënten misschien wel zinvol kunnen zijn, bijvoorbeeld om de
invloed van de leeftijd tijdens de bestraling op de inductie van tumoren
na te gaan. Uiteraard moet het belang van de patiënt in dit geval doorslag-
gevend zijn.

Zonder de cervicale artrosegroep bestaat de populatie uit ongeveer
2400 patiënten, van wie er bijna 800 overleden zijn. Van de ongeveer
1600 nog levende patiënten kunnen er ruim 800 op de polikliniek ver-
wacht worden.

IV.6 CONTROLEGROEP

Om nauwkeurig te weten hoeveel van de gevonden tumoren aan de
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bestraling toegeschreven kunnen worden, zou de populatie vergeleken
moeten worden met een controlegroep. Die zou moeten bestaan uit een
even grote groep bloedverwanten met dezelfde leeftijd en man/vrouw-
verdeling. Bovendien zouden die dezelfde aandoening in het hoofd-hals-
gebied gehad moeten hebben zonder daarvoor bestraald of anderszins
behandeld geweest te zijn. Omdat aan deze voorwaarden onmogelijk vol-
daan kan worden, moet volstaan worden met een andere methode van
vergelijking. De incidentiecijfers van kankerregistraties zijn alleen bruik-
baar als die beschikbaar zijn per leeftijdsgroep. Daarbij moet wel rekening
gehouden worden met het feit, dat deze cijfers meestal gebaseerd zijn op
klinisch evidente ziektegevallen en niet op vroegtijdige onderzoeken,
waarbij ook tumoren gevonden worden die nog geen klachten veroorza-
ken. Er zijn cijfers beschikbaar over nodulaire afwijkingen in de schild-
klier in niet-bestraalde populaties, verkregen met een vergelijkbare detec-
tiemethode als bij dit onderzoek. Maxon e.a. (1977) hebben deze cijfers
gecombineerd waarbij bleek dat de prevalentie van de schildkliernoduli
een functie is van de leeftijd (figuur IV.3). Bij een leeftijd van 57 jaar (de
gemiddelde leeftijd van de 30 poliklinisch onderzochte patiënten) be-
draagt die ruim 4%. De prevalentie in dit proefonderzoek van 7 op de 30,
of 11 op de 46 (24%), indien de enquêtegegevens worden meegeteld, is
dus bijna zesmaal zo hoog als bij een niet-bestraalde populatie verwacht
zou mogen worden. Deze prevalentie komt overeen met die uit soort-
gelijke onderzoeken zoals die van Pincus e.a., Refetoff e.a. en Favus e.a.
(tabel III.4).

A TUNBRIDGE (29)
o VANDER (30)
O MORTENSENOl)
O TROWBRIDGE (32)
V RALLISONO4)

10 20 30 40 50 60
AGE (YEARS)

70 80 90 0 0

FIG. IV.3. De prevalentie van "spontane" noduli in de schildklier, ontleend aan Maxon, H.R.
e.a.: Ionizing Irradiation and the Induction of Clinically Significant Disease in the
Human Thyroid Gland, The Am. J. of Med. (1977).
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IV.7 CONCLUSIES

1. Op grond van de uitkomsten van dit proef onderzoek kan worden ver-
wacht, dat van de ongeveer 4000 patiënten die tussen 1932 en 1963
bestraald zijn in het Academisch Ziekenhuit te Leiden voor goed-
aardige aandoeningen in het hoofd-halsgebied er ongeveer 1700 over-
leden zijn, van wie meer dan de helft uit de groep die voor cervicale
artrose is bestraald.

2. De prevalentie van nodulaire afwijkingen in de schildklier is in de
onderzochte groep zesmaal zo hoog als bij een niet-bestraalde popula-
tie verwacht zou mogen worden. Op grond hiervan kunnen bij ongeveer
750 van de ongeveer 2200 nog levende patiënten nodulaire afwijkin-
gen in de schildklier, worden verwacht. Indien, zoals elders, bij één op
de drie bestraalde patiënten met noduli in de schildklier een carci-
noom aanwezig is, zou bij ongeveer 250 van deze 2200 patiënten een
carcinoom gevonden kunnen worden. Dat bij de 9 geopereerde patiën-
ten uit dit proefonderzoek geen carcinoom gevonden is, kan toevallig
zijn.

3. Van meer dan 80% van de nog levende patiënten kunnen bruikbare
gegevens verwacht worden, hetzij via poliklinisch onderzoek (ruim
50%), hetzij via schriftelijke informatie (ongeveer 30%). Van de over-
leden patiënten kan in ongeveer 85% van de gevallen de doodsoorzaak
achterhaald worden. Bruikbare gegevens zijn te verwachten van onge-
veer 85% van de gehele bestraalde populatie.

4. Bij patiënten die voor cervicale artrose zijn bestraald, kunnen op grond
van de toegediende dosis en de korte observatie tijd minder geihduceer-
de afwijkingen verwacht worden. Omdat deze patiënten bovendien
in 1978 gemiddeld al 73 oud waren, is het niet zinvol deze groep in
een voortgezet onderzoek te betrekken. Zonder patiënten met cervicale
artrose, bestaat de populatie uit 2400 patiënten, van wie er naar ver-
wachting nog ongeveer 1500 in leven zijn.
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HOOFDSTUK V

DE GROTE STEEKPROEF

V.l INLEIDING

Op grond van de uitkomsten van het proefonderzoek werd besloten
het onderzoek van patiënten die tussen 1932 en 1963 bestraald waren
voor goedaardige ziekten in het hoofd-halsgebied voort te zetten met uit-
zondering van patiënten die bestraald waren voor cervicale artrose. Door
deze populatie steekproefsgewijs en gefaseerd te onderzoeken zou de
voortgang van het onderzoek tussentijds kunnen worden aangepast aan
de uitkomsten van het voorafgaande deel. Aldus werden in de eerste fase
605 personen (25% van de populatie) opgespoord, waarbij de patiënten
van het proefonderzoek zijn inbegrepen. In dit hoofdstuk wordt het
resultaat van het onderzoek van dit deel van de populatie beschreven. In
de volgende hoofdstukken zal dit resultaat nader worden uitgewerkt.

V.2 DOEL- EN VRAAGSTELLING

Het doel van het onderzoek was na te gaan: 1. is het risico van de in-
ductie van schildkliercarcinoom groot genoeg om alle bestraalde patiën-
ten op te sporen, te onderzoeken en eventueel te behandelen? en 2. hoe
groot is het risico in verhouding tot bepaalde risicofactoren zoals de leef-
tijd tijdens bestraling en de toegediende dosis?

V.3 METHODEN VAN ONDERZOEK EN PATIËNTENGEGEVENS

V.3.1 Selectie van patiënten

Uit de oorspronkelijke patiëntenadministratie werd met behulp van de
toevalstabellen van Fisher en Yates (1953) uit elk vijfde jaar vanaf 1932
en 1933 een aantal patiënten geselecteerd tot 25% van de totale popula-
tie. Daarbij werd het aantal patiënten per jaar gekozen in verhouding tot
het totaal aantal personen uit dat jaar dat voor onderzoek in aanmerking
kwam. Dat ook 10 patiënten uit 1934 werden onderzocht berust op een
abuis bij de selectieprocedure. Uit 1935 en 1949 werden twee patiënten
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onderzocht die zichzelf naar aanleiding van persberichten over het onder-
zoek hadden aangemeld. Omdat dit kleine aantal van 12 patiënten de
a-selectiviteit van de steekproef niet beihvloedt, werden zij bij de bewer-
king van de resultaten meegerekend. Aldus werden 605 personen geselec-
teerd (tabel V.l).

Tabel V. 1 - Aantal patiënten in de grote steekproef per jaar van eerste bestraling en per indicatie

jaar tuberculeuze hyper- haeman- tubair overige totaal
lymfadenitis thyreoi'die gioom catarre

1932-35
1937-38
1942-43
1947-48
1952-53
1957-58
1962

122
123
124
37
2
2

26
37
10
—
-
—

-
—
14
13
5
-
1

1
—
4
12
3
2

13
15
10
15
9
4
1

162
175
162
77
19
8
2

totaal 410(68%) 73(12%) 33(6%) 22(4%) 67(11%) 605(100%)

V.3.2 Opsporing en onderzoek van patiënten

Van de geselecteerde patiënten werd via de bevolkingsregisters achter-
haald of zij nog in leven waren en in Nederland woonden. Indien de be-
trokkenen geëmigreerd waren, werd van verdere opsporing afgezien. In
totaal werden 360 personen benaderd met het acMes zich in Leiden te
laten onderzoeken (tabel V.2). Zoals in het proefonderzoek werd ook
aan deze personen en hun huisarts een brief gestuurd met een uiteenzet-
ting over het doel en de procedure van het onderzoek (bijlagen 1 en 2).
Zonodig werden de patiënten ook telefonisch benaderd.

Uiteindelijk meldden zich 257 personen voor poliklinisch onderzoek.
Dit werd op dezelfde wijze uitgevoerd als beschreven is in hoofdstuk
IV.3.4.
Van de 360 personen aan wie was verzocht zich te laten onderzoeken,
lieten 87 personen (24%) weten dat zij niet onderzocht wilden of konden
worden. De meesten van hen (49) gaven wel rechtstreeks of via hun huis-
arts inlichtingen over hun gezondheid en eventuele ziekten van de schild-
klier. In 16 gevallen (4%) liet de aangeschrevene niets van zich horen en
kon ook telefonisch niet benaderd worden. Van de overledenen werd uit
de archieven van het Centraal Bureau voor de Statistiek of het Academisch
Ziekenhuis Leiden de doodsoorzaak achterhaald.
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Tabel V.2 - Resultaat van de opsporing van patiënten vooi de grote steekproef

(populatie ± 2400)
i

•
aantal in steekproef

605(100%)

in leven in overleden 179 geëmigreerd 66
Nederland 360 (30%) (11%)

(59%)

doodsoorzaak doodsoorzaak
bekend 149 niet bekend 30

(25%) (5%)

I I I
onderzocht 257 afgezegd 87 geen reactie 16

(42%) (14%) (3%)

I J
met inlichtingen 49 zonder inlichtingen 38

(8%) (6%)

V.3.3 Criteria voor nader onderzoek en behandeling

De criteria voor nader specialistisch onderzoek van de schildklier
werden tijdens het onderzoek niet veranderd (hoofdstuk IV.3.5). Patiën-
ten kwamen in aanmerking voor operatieve exploratie indien de criteria
aanwezig waren die daarvoor algemeen gehanteerd worden. Daarbij
waren de grootte van de nodus, de consistentie, de groeisnelheid en soms
het echografisch en cytologisch onderzoek van doorslaggevende beteke-
nis. Bij een solitaire vaste nodus die in korte tijd was ontstaan, werd eer-
der tot exploratie besloten dan bij multipele, weke noduli die al vele
jaren aanwezig waren. Bij de operaties in het Academisch Ziekenhuis
Leiden werd alleen de kwab verwijderd met macroscopische afwijkingen,
waarbij de isthmus en de lobus pyramidalis werden meegenomen. Indien
in de resterende kwab afwijkingen werden gezien, werd daarvan een aspi-
ratiebiopsie genomen. Bij een carcinoom groter dan 1,5 cm werd een
totale thyroiüectomie gedaan. Bij kleinere carcinomen werd de normale
kwab niet verwijderd.
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Elders werd soms een ander beleid gevolgd zoals bijvoorbeeld in het
Academisch Ziekenhuis te Groningen, waar ook een totale thyreoidec-
tomie werd verricht, indien geen carcinoom werd aangetroffen.

V.3.4 Pathologisch-anatomisch onderzoek

Van de patiënten die al geopereerd waren vóór het opsporingsonder-
zoek werden de schildklierpreparaten zoveel mogelijk verzameld en door
één onderzoeker herbeoordeeld. Indien mogelijk werden nieuwe coupes
gemaakt. De schildklierpreparaten van de patiënten die naar aanlei-
ding van het opsporingsonderzoek werden geopereerd, werden door
dezelfde patholoog-anatoom onderzocht. Daarbij werden de preparaten
in de lengterichting van de kwab opgesneden in plakjes van 3 mm dikte.
Vervolgens werden uit het gehele preparaat coupes genomen en beoor-
deeld. Gemiddeld werden aldus per kwab ongeveer 25 coupes onderzocht.
Het lukte meestal niet op dezelfde wijze ook de preparaten te bewerken
van patiënten die niet in het Academisch Ziekenhuis Leiden waren ge-
opereerd. Wel werden alle preparaten van elders in Leiden opnieuw beoor-
deeld, waarbij de criteria van de WHO gehanteerd waren (hoofdstuk III.2).
Een carcinoom werd als occult beschouwd indien het kleiner was dan
1,5 cm.

V.3.5 Indicaties voor bestraling

Behalve de reeds bekende indicaties (hoofdstuk IV.3.2) kwamen de
volgende voor: papilloom larynx, spondylitis ankylopoëtica, tubair
catarre, acne vulgaris, vergrote adenofden, furunkel, syringomyelie,
artritis kaakgewricht, cheilitis, myogelosen, actinomycose, verbranding,
kelofd, hydrocephalus, lupus tonsillen, hydradenitis, heesheid, lichen
verrucosis, parotistumor, ulcus rodens, retropharyngeaal abces, naevus,
hyperplasie thymus en onbekend.
Om praktische redenen zijn bij de bewerking van de gegevens de weinig
voorkomende indicaties bij elkaar gevoegd tot de indicatiecategorie
"overige" (tabel V. 1). De indicatie tubair catarre omvat ook de patiën-
ten die bestraald waren voor vergrote tonsillen.

De verdeling van de indicaties over de opsporingscategoriën kan af-
gelezen worden uit tabel V.3. De poliklinisch onderzochte groep is blijk-
baar niet helemaal een juiste afspiegeling van de steekproefpopulatie om-
dat de indicatie hyperthyreofdie onder- en de indicatie haemaiigioom
oververtegenwoordigd is (x2 = 49, df = 12, p < 0,01).



Tabel V.3 - Verdeling van de patiënten per indicatie en opsporingscategorie in de grote steekproef

indicatie.

tubeiculeuze
lymfadenitis

hyper-
thyreoidie

haemangioom

tubair caterre

overige

totaal

onderzocht

aantal

173

16

26

14

28

257

%

67

6

10

6

11

100

afgezegd

aantal

61

15

4

3

4

87

%

70

17

5

3

5

100

geen

aantal

58

8

2

4

10

82

contact*

%

70

10

3

5

12

100

overleden

aantal

118

34

1

1

25

179

%

66

19

< 1

< 1

14

100

totaal

aantal

410

73

33

22

67

605

%

68

12

5

4

11

100

* Patiënten die niet konden worden opgespoord en patiënten die niet reageerden, zijn samengevoegd.



65

De geslachtsverdeling per opsporings- en indicatiecategorie is weer-
gegeven in de tabellen V.4 en V.5. De vrouw/man-verdeling in de gehele
groep (54 - 46) komt ongeveer overeen met die van de bevolking. Een-
zelfde verdeling wordt gezien in de opsporingsgroepen, behalve bij de
afzeggers, bij wie relatief meer vrouwen voorkomen (62 - 38). In de
indicatiegroepen wordt alleen bij tuberculeuze lymfadenitis een gemid-
delde verdeling gezien (53 - 47). Bij de andere indicaties wisselt de ver-
deling, samenhangend met het verschil in voorkomen van de betreffende
indicatie bij mannen en vrouwen.

Tabel V.4 - Geslachtsverdeling per opsporingscategorie in de grote steekproef

vrouwen

aantal

mannen

aantal

totaal

aantal

onderzocht
afgezegd
geen contact
overleden

132
54
45
95

51
62
55
53

125
33
37
84

49
38
45
47

257
87
82

179

100
100
100
100

totaal 326 54 279 46 605 100

Tabel V.5 - Geslachtsverdeling per indicatie in de grote steekproef

tuberculeuze
lymfadenitis
hyperthyreoidie
haemangioom
tubair catarre
overige

totaal

vrouwen

aantal

219
59
20

5
23

326

%

53
81
61
23
34

54

mannen

aantal

191
14
13
17
44

279

%

47
19
39
77
66

46

totaal

aantal

410
73
33
22
67

605

%

100
100
100
100
100

100
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V.3.6 Bestralingsgegevens

De soort bestraling en de techniek die bij de bestraling werd toegepast
is beschreven in hoofdstuk IV.3.3.
Voor alle 605 patiënten werd de dosis in de schildklier op dezelfde wijze
berekend als bij het proefonderzoek (IV.3.3).

De gegevens die als risicofactor voor nader onderzoek in aanmerking
komen, zoals de leeftijd waarop de bestraling plaatsvond, de dosis in
punt R, de duur van de bestralingsperiode en het aantal fracties, zijn
weergegeven in de vorm van cumulatieve frequentieverdelingen per
opsporings- en indicatiecategorie. De leeftijd bij bestraling verschilde
sterk per opsporingsgroep met als uitersten de overledenen en de poli-
klinisch onderzochte groep (mediaan respectievelijk 39 en 14 jaar, figuur
V.l). Ook per indicatie zijn er grote verschillen (figuur V.2). De mediane
leeftijd bij hyperthyreofdie was 33 jaar en bij haemangiomen 0,3 jaar.
Die voor tuberculeuze Iymfadenitis was 20 jaar, ongeveer gelijk aan die
van de gehele groep (21 jaar). Relatief kleiner zijn de verschillen in dosis
tussen de opsporingsgroepen (figuur V.3). Bij de overledenen was de me-
diane dosis ruim 2 Gy hoger dan bij de onderzochten en ruim 3 Gy hoger
dan bij de overige groepen. Per indicatie zijn de verschillen weer groter
(figuur V.4). Bij hyperthyreofdie was de mediane dosis erg hoog (18 Gy),
vooral vergeleken met de haemangiomen, tubair catarre en de overige
indicaties (respectievelijk 0,5, 0,7 en 2,2 Gy). Het aantal fracties en de
duur van de bestralingsperiode hangen nauw samen met de dosis. Maar
blijkbaar is deze samenhang niet constant zoals kan worden geconclu-
deerd uit de figuren V.5 tot en met V.8. Terwijl de dosis bij de over-
ledenen hoger is dan bij de onderzochten, is het aantal fracties in beide
groepen gelijk (figuur V.6). Zo ook is het mediane aantal fracties bij
hyperthyreoi'die groter dan bij tuberculeuze Iymfadenitis (9 - 6, figuur
V.8), maar de duur van de bestralingsperiode is in de laatste groep
langer (133 - 201 dagen, figuur V.7). Blijkbaar werd bij hyperthyreoiUie
in korte tijd hoog gedoseerd en bij tuberculeuze Iymfadenitis over langere
tijd lager.

De duur van de observatieperiode is het aantal jaren vanaf de eerste
bestraling tot 1979 of tot het jaar van overlijden. De geëmigreerden zijn
hierbij buiten beschouwing gelaten omdat van hen niet bekend is of zij
nog in leven zijn. Overeenkomstig deze definitie is de duur van de obser-
vatieperiode van de overledenen veel korter dan voor de andere opspo-
ringsgroepen (figuur V.9). Deze periode is voor de categorie "overige
indicaties" korter dan voor de andere indicatiegroepen (figuur V.10).
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Zoals ook uit tabel V. 1 al blijkt, komen deze indicaties relatief vooral
uit de latere jaren van de bestralingsperiode, terwijl tuberculeuze lymfa-
denitis en hyperthyreoidie veel vaker uit de vroegere jaren afkomstig zijn.

In tabel V.6 zijn de dosis in punt R, de leeftijd tijdens bestraling en
de duur van de observatieperiode per indicatie- en opsporingsgroep weer-
gegeven.

100-1

8 0 -

6 0 -

• Onderzochten

o Afzeggers
A Geen contact
x Overledenen

aantal
257

87
82
179

med laan
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10 20 30 40 50 60 70 80 jaar

FIG. V.l. Cumulatieve frequentieverdeling van de leeftijd tijdens bestraling per opsporingsgroep
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V.2. Cumulatieve frequentieverdeling van de leeftijd tijdens bestraling per indicatie
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FIG. V.3. Cumulatieve frequentieverdeling van de dosis in punt R per opsporingsgroep
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FIG. V.4. Cumulatieve frequentieverdeling van de dosis in punt R per indicatie
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FIG. V.5. Cumulatieve frequentieverdeling van de duur van de bestralingsperiode per opspo-
ringsgroep
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FIG. V.6. Cumulatieve frequentieverdeling van het aantal fracties per opsporingsgroep
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lymfadenitis
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x Tubair catarre
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FIG. V.7. Cumulatieve frequentieverdeling van de duur van de bestralingsperiode per indicatie
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FIG. V.8. Cumulatieve frequentieverdeling van het aantal fracties per indicatie
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FIG. V.9. Cumulatieve frequentieverdeling van de duur van de observatieperiode per opsporings-
groep (exclusief geëmigreerden en 4 overledenen van wie het jaar van overlijden niet
bekend is)
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FIG. V.10. Cumulatieve frequentieverdeling van de duur van de observatieperiode per indicatie



72

Tabel V.6 — Bestralingsgegevens pei opsporings- en indicatiegroep in de grote steekproef

aantal dosis in punt
RinGy

leeftijd tijdens duur observatie-
bestraling in jaar periode in jaar*

gemid-
deld

mediaan gemid- standaard
deld deviatie

gemiddeld

alle patiënten

onderzochten
afzeggers
geen contact
overleden

605

257
87
82

179

11,1

10,2
10,4
9,1

13,6

7,1

7,0
6,0
6,1
9,3

25

15
22
22
40

18

11
13
17
17

33

39
40
39
22

tuberculeuze
lymfadenitis
hyperthyreoïdie
haemangioom
tubair cataire
overige

410
73
33
22
67

11,7
20,1

1,3
1,7
5,3

8,3
18,0
0,5
0,7
2,2

24
35

3
16
28

17
12
10
12
17

34
35
31
32
27

* Voor overleden patiënten het aantal jaren vanaf de eerste bestraling tot het jaar van overlijden.
Voor de andere patiënten tot 1979.

V.4 RESULTATEN

V.4.1 De poliklinisch onderzochte groep

Zesendertig van de 257 personen die op de polikliniek werden onder-
zocht, vertelden dat zij bekend waren met aandoeningen van de schild-
klier. Van hen waren er 25 aan de schildklier geopereerd. De relevante
gegevens van deze patiënten zijn bijeen gebracht in tabel V.7. Het interval
tussen de eerste bestraling en de eerste verschijnselen bedroeg gemiddeld
25 jaar, tussen de eerste bestraling en de operatie bijna 30 jaar. In drie
gevallen werd volstaan met extirpatie van de nodus. Bij 10 patiënten
werd een hemithyreoidectomie gedaan en bij 8 patiënten een sub-totale
thyreoidectomie. Viermaal werd de schildklier totaal verwijderd. In vijf
gevallen waren geen preparaten voor revisie beschikbaar, maar was er nog
wel een verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek. In twee ge-
vallen ontbrak ook dat. Bij 3 van de 25 geopereerde patiënten zou een
carcinoom zijn gevonden (patiënt 114, 254 en 607), hetgeen éénmaal bij
revisie werd bevestigd (patiënt 114). Van de twee andere gevallen waren
geen preparaten meer beschikbaar.

Bij patiënt 114, een vrouw geboren in 1925, werd in 1975, 43 jaar na
de bestraling, door de huisarts een multinodulair struma ontdekt waarin



Tabel V.7 - Patiënten uit de poliklinisch onderzochte groep die al vóór het opsporingsonderzoek waren geopereerd wegens nodulaire afwijkingen van
de schildklier, gerangschikt naar de aard van de operatie

S-2,
•S-a
:s> en

11 h
SS

5

3 s

IJ

ai
• • - »

o.
o.o

.2, o

Q.ë %
o e w

If I

§

•o

i
235
436
628

9
34
118
120
127
146
222
474
533
604
19
108
155
214
239
359
459
492
114
254
S16
607

M
V
V
V
V
M
V
V
M
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
M
V

13
9
1
8
4
4
8
8
5
1
11
12
13
10
13
5
12
9
34
18
14
7
12
6
10

59
56
33
54
45
50
49
55
46
47
57
53
49
51
55
42
59
55
70
64
56
54
54
48
46

tbc
tbc
hemangioom
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
hyper
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc

15,3
15.6

1,9
4,3

17,3
3,0
9,6

48,7
30,1
0,5
7,1

21,7
1,9

13,5
13,6
12,1
10,9
38,5
7,6

34,2
29,3
29,5
25,7
42,0
11,5

1960*
1965
1977
1973
1958
1971
1969
1963
1971*
1972
1958
1976
1969
1964*
1959
1955
1968*
1951
1974
1951
1965
1975
1969
1978
1967

extirpatie
extirpatie
extirpatie
hemi
hemi
hemi
hemi
hemi
hemi
hemi
hemi
hemi
hemi
subtotale
subtotale
subtotale
subtotale
subtotale
subtotale
subtotale
subtotale
totale
totale
totale
totale

26
33
29
32
15
37
21
19
33
32
20
36
25
20
20
12
18
12
30
15
28
43
32
41
24

27
33
30
40
20
38
31
31
33
39
25
38
26
26
22
13
36
18
31
18
28
43
32
41
24

adenoom+
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie

dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie*
aden. hyper.
dysplasie
7
dysplasie"1"
foil. care,
pap. carc.+

dysplasie
pap. carc.+

hyperplasie bijschildklier

adenoom bijschildklier

hyperplasie bijschildklier
hyperparathyreoMie

hyperplasie bijschildklier

**Volstaan is met de meest kenmerkende diagnose; *Ook later nog geopereerd, zie tabel V.l 1; +Geen revisie mogelijk,
aden. hyper. = adenomateuze hyperplasie; foil. care. = folliculair carcinoom; pap. care. = papillair carcinoom.
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bij nader specialistisch onderzoek een carcinoom werd vermoed. Er
volgde een totale thyreoidectomie. Links en rechts werd een dysplasie
gezien met in de rechterkwab ook haarden van folliculair carcinoom met
infiltratieve groei. Er waren geen halskliermetastasen gevonden tijdens
de operatie. Na de operatie moest patiënte nog behandeld worden met
1 3 1I omdat gebleken was dat een groot deel van de linkerkwab was
achtergebleven. De maximale afmeting van het gebied met de carcinoom-
haardjes was 2 cm.

Patiënt 254, een vrouw geboren in 1925, werd in 1969, 32 jaar na de
bestraling, onderzocht in verband met nerveusiteit en vermagering. In het-
zelfde jaar werd zij voor het eerst geopereerd aan de schildklier. Wat bij
deze ingreep gedaan is, kon niet achterhaald worden. In 1973, nadat
patiënte dik en traag was geworden, werd de schildklier totaal verwijderd.
Daarbij zou een papillair-folliculair carcinoom gevonden zijn. Later wer-
den links en rechts in de hals nog klieren verwijderd, waarin geen metas-
tasen werden aangetroffen. Bij het huidige onderzoek werd geen tumor
gevonden. De grootte van het carcinoom was niet bekend. Evenmin kon-
den preparaten teruggevonden worden met een carcinoom. Bij de operatie
in 1973 was een bijschildklier verwijderd, waarin het beeld van hyper-
plasie was gezien.

Patiënt 607, een vrouw geboren in 1933, werd in 1977, 24 jaar na de
bestraling, naar de internist verwezen wegens hoofdpijn. Deve vond nodu-
laire afwijkingen in de schildklier, waarvoor in twee tempi een totale
thyreofdectomie werd gedaan wegens een papillair carcinoom. Nadere
gegevens over de grootte van het carcinoom en de preparaten waren niet
te achterhalen. Thans werd bij patiënte geen tumor gezien. Wel waren
er duidelijke aanwijzingen voor een hyperparathyreoidie.

De resultaten van de revisie van de 18 pathologisch-anatomische pre-
paraten van deze groep geopereerde patiënten zijn gedetailleerd weer-
gegeven in de eerste kolom van tabel V.8. In de tweede en derde kolom
van deze tabel zijn op dezelfde wijze de gegevens verzameld van de 29
patiënten die naar aanleiding van het huidige onderzoek werden geope-
reerd en van de 7 patiënten die al eerder geopereerd waren en het huidige
onderzoek afzegden. Deze groepen komen later ter sprake. In bijna alle
18 schildklierpreparaten werd dysplasie en fibrose gevonden en slechts
éénmaal een (folliculair) carcinoom. Bij 10 van de 25 patiënten die al
eerder geopereerd waren, werden bij het huidige onderzoek opnieuw
noduli gevonden.

In totaal werden bij 62 van de 257 personen (24%) die poliklinisch
werden onderzocht, één of meer noduli gevoeld die als koude gebieden
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op het scintigram werden afgebeeld (tabel V.9). Aan al deze patiënten
werd het advies gegeven zich nader te laten onderzoeken. Bij 26 personen
was slechts de palpatie of het scintigram afwijkend, ook na herhaling van
het onderzoek een half jaar later. Zij kregen geen advies voor nader spe-
cialistisch onderzoek.

Van deze 62 patiënten waren er op 1 mei 1981 29 geopereerd (tabel
V. 10). Van deze operaties vonden er 21 plaats in het Academisch Zieken-
huis te Leiden en 2 in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. In het
Academisch Ziekenhuis te Nijmegen, het Academisch Ziekenhuis te Rot-
terdam, het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut, het St. Elisabeth
Ziekenhuis te Leiderdorp, in het Zeeweg Ziekenhuis te Velzen en in het
Ziekenhuis Antoniushove te Leidschendam werd ieder één patiënt ge-
opereerd. De gegevens van deze 29 patiënten zijn verzameld in tabel V.l 1.

Tabel V.8 — Pathologische anatomie van de geopereerde patiënten

dysplasie
adenomateuze hyper-
plastische noduli
< 2 mm
lymfocytair infïltraat
fibrose
verkalking
adenoom (solitair)
carcinoom:
-papiflair > 1,5 cm

< 1,5 cm
-folliculair

poliklinisch onderzocht

vóór*
opsporing
geopereerd
aantal: 18

16 (88)**

11 (61)

12 (66)
17 (94)
9 (50)
1 ( 5)

1 ( 5)

:na
opsporing
geopereerd
aantal: 29

23

21

13
26

8
3

1
2
1

(79)

(72)

(45)
(90)
(27)
(10)

( 3)
( 7)
( 3)

afzeggers

aantal: 7

4

3

2
5
1
0

3

(57)

(42)

(28)
(71)
(14)
( 0)

(42)

*Van 7 patiënten waren geen preparaten voor revisie beschikbaar
* "Tussen haakjes het percentage van het totaal aantal preparaten

Het interval tussen de eerste bestraling en de operatie bedroeg gemiddeld
bijna 42 jaar. Zestienmaal werd een hemistrumectomie verricht, vijfmaal
een subtotale en zesmaal een totale thyreoïdectomie. In één geval werd
volstaan met exploratie van de schildklier omdat tijdens de ingreep geen
noduli werden gevonden (patiënt 19). Bij deze patiënt die ook al in het
proefonderzoek werd beschreven, werd wel een adenoom van één van
de bijschildklieren verwijderd.
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Tabel V.9 - Resultaat van het poliklinisch ondeizoek van de schildklier per indicatie

tuberculeuze
lymfadenitis
hyperthyreoidie
haemangioom
tubair catarre
overige

totaal

+ •

aantal

49
7
0
1
5

62

28
44
0
7

18

24

H

aantal

22
1
4
0
1

26

%

13
6

15
0
0

10

aantal

104
8

22
13
22

169

totaal

173
16
26
14
28

257

++ palpatie en scintigram abnormaal
+ — palpatie of scintigram abnormaal
— palpatie en scintigram normaal

Van de overige 33 patiënten met noduli in de schildklier was exploratie
in 3 gevallen niet geïndiceerd wegens te hoge leeftijd (72, 75 en 78 jaar)
en 13 patiënten weigerden nader onderzoek of operatie. Bij 15 patiënten
was operatieve exploratie en behandeling na het specialistisch onderzoek
niet geïndiceerd omdat de kans op een carcinoom te klein werd beoor-
deeld. In mei 1981 waren nog 2 patiënten in onderzoek.

Het pathologisch-anatomisch onderzoek van de 29 patiënten die naar
aanleiding van het opsporingsonderzoek werden geopereerd, toonde vaak
dysplasie en fibrose (tabel V.8). Het aantal adenomen en carcinomen
was ook hier beperkt (10 en 13%). De carcinomen werden gevonden bij
de volgende patiënten.

Patiënt 107, een vrouw geboren in 1912, had nooit klachten van de
schildklier gehad. Bij haar werd een solitaire, koude nodus van 2 a 3 cm
in de rechterkwab gevonden. Bij de operatie werd volstaan met een hemi-
thyreoidectomie omdat het vriescoupe-onderzoek geen maligne weefsel
toonde. Bij het paraffine-onderzoek na de operatie werd echter naast de
nodulaire dysplasie een microscopische haard van een papillair carcinoom
gezien.

Patiënt 117, een man geboren in 1929, had tevoren geen klachten ge-
had van de schildklier. Bij hem werden 41 jaar na de bestraling multipele
koude noduli gevonden in een diffuus vergrote schildklier. Vooral rechts
voelden de noduli vast aan. Tijdens de daarop volgende operatie werd in
het vriescoupemateriaal in geen van beide kwabben carcinoomweefsel
gevonden. De rechterkwab werd volledig verwijderd, de linker subtotaal.
Bij het pathologisch-anatomisch onderzoek na de operatie werd behalve
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dysplasie links en rechts, ook een microscopisch klein papillair carci-
noom links gevonden.

Patiënt 146, een man geboren in 1933, werd 33 jaar na de bestraling
geopereerd wegens een chronische röntgendermatitis in de hals. Bij het
pre-operatieve onderzoek werd een tweetal vaste koude noduli in de
linkerschildklierkwab gevonden die nog geen klachten hadden veroor-
zaakt. In verband hiermee werd de linkerschildklierkwab verwijderd. Bij
pathologisch-anatomisch onderzoek werd dysplasie gevonden. Tien jaar
later werd hij wegens een cysteuze zwelling onder de kaak, waarin bij
cytologisch onderzoek schildkliercarcinoom was aangetoond, opnieuw
geopereerd. Hierbij werden het resterende deel van de schildklier en een
lymfklier met de cysteuze zwelling verwijderd. De patholoog-anatoom
zag een multicentrisch folliculair carcinoom van 1 a 2 cm, waarvan de
cysteuze zwelling een metastase was.

Patiënt 148, een vrouw geboren in 1924, had geen klachten van de
schildklier. Wel was zij bij een internist in onderzoek wegens nierklachten
en hypercalciaemie. Bij het onderzoek van de schildklier werd in de rech-
terkwab een dubieuze weke nodus gevoeld van 1 a 2 cm; in de linkerkwab
was een duidelijke, zeer vaste nodus te voelen van ruim 1 cm. De laatste
nodus kwam overeen met een koud gebied op het scintigram. Bij de
operatie, 41 jaar na de bestraling, werd de linkerkwab verwijderd, nadat
het vriescoupe-onderzoek geen carcinoom had opgeleverd. Bij het post-
operatieve pathologisch-anatomisch onderzoek bleek de nodus te berus-
ten op dysplasie; eromheen echter werd een diffuus groeiend papillair
carcinoom gevonden, dat doorgroeide tot aan de bloedvaten. Er was in-
groei in de lymfvaten. Door de diffuse groeiwijze waren de afmetingen
van het carcinoom niet goed aan te geven.

Tabel V.10 - Resultaat van het nader specialistisch onder-
zoek van de schildklier bij 62 verwezen patiënten *

geopereerd AZL/elders 29
nader onderzoek of operatie geweigerd 13
contra-indicatie 3
operatie (nog) niet geïndiceerd 15

nog in onderzoek 2

totaal 62

*Stand van het onderzoek per 1 mei 1981
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Tabel V . l l — Patiënten die naar aanleiding van het opsporingsonderzoek
gerangschikt naar de aard
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19
35

107

109
121
140
142
148

179
226
2^3
256
299
380
397
498
501
541
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115
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235
580

16
136
146

202

214
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V
V
V

M
V
M
M
V

M
V
M
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V
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V
V
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11
21

19
18
12
8
9

5
21

7
6

21
18
7

24
6
8

5
6
9

13
27

1
5
5

6

12
18
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9
le
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ti
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51
47
67

65
65
54
49
55

42
67
49
48
58
50
51
66
48
49

46
48
50

59
64
47
47
46

53

59
50

K
to e

in
di

ca
ti

be
st

ra
lii

tbc
tbc
tbc

acne vulgaris
tbc
tbc
tbc
tbc

tbc
hyper
tbc
tbc
tbc
tbc
tbc
hyper
tbc
tbc

tbc
tbc
tbc

tbc
hyper
tbc
tbc
tbc

adenoid

tbc
tbc

es

pu
nt

do
si

s i
n

in
G

y

13,5
10,0
31,0

0,6
11,7
16,7
22,6

6,6

4,9
31,8
17,4
9,2
8,6
6,3

28,8
17,0
2,4
6,4

7,1
9,1

10,3

15,3
4,9
3,0

16,8
30,1

8,5

10,9
5,0

ir
at

ie
ja

ar
 o

p
e

1979*
1978
1979

1979
1979
1979
1979
1979

1981
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980

1978
1979
1979

1979*
1980
1978
1979
1981*

1979

1979*
1980

*Dit was niet de eerste operatie van de schildklier (zie tabel V.7);
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werden geopereerd wegens nodulaire afwijkingen van de schildklier,
van de operatie

at
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pe
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rd

 o

exploratie
hemi rechts
hemi rechts

hemi links
hemi rechts
hemi links
hemi rechts
hemi links

hemi rechts
hemi rechts
hemi rechts
hemi rechts
hemi links
hemi rechts
hemi rechts
hemi links
hemi rechts
hemi rechts

subtotale
subtotale
subtotale

subtotale
subtotale
totale
totale
totale

totale

totale
totale

•ai
:n

 v
an

to
t e

e

3 2P
ed £ ai

" • - > ****< • * *

aa
nt

al
be

st
ra

l
op

er
at

26
35
46

46
47
42
41
41

39
46
42
42
37
32
44
43
43
42

40
42
41

27
38
45
42
33

46

36
33

Ji o

pa
th

o]
an

at
oi

di
ag

nc
dysplasie
dysplasie
dysplasie, pa-
pillair carci-
noom 0,5 cm
dysplasie
dysplasie
adenoom
dysplasie
dysplasie en
difuus papillair
carcinoom 2 cm
adenoom
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
adenoom
dysplasie
dysplasie
dysplasie
adenomateuze
hyperplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie, papi-
lair carcinoom
0,5 cm
dysplasie
dysplasie
dysplasie
dysplasie
folliculair car-
cinoom 1-2 cm
adenomateuze
hyperplasie
dysplasie
adenoom

1
1o
'S

adenoom bijschüdklier

adenoom bijschildklier

hyperplasie bijschildklier
hyperplasie bijschildklier

hyperthyreoidie
hyperplasie bijschildklier

**Volstaan is met de meest kenmerkende diagnose.
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V.4.2 De groep, die het poliklinisch onderzoek afzegde

Van de 360 aangeschreven personen reageerden 87 met de mededeling
dat zij niet voor onderzoek wilden of konden komen. Hiervoor werden
uiteenlopende redenen opgegeven met als meest voorkomende: ouder-
dom, ziekte, invaliditeit, gebrek aan motivatie en gebrek aan tijd. Tevens
liet een aantal mensen weten dat zij al onderzocht of behandeld waren
voor afwijkingen van de schildklier en heronderzoek niet nodig vonden.
Meer dan de helft van deze 87 personen gaven wel nadere inlichtingen
over hun gezondheid, soms werden inlichtingen verkregen via de huisarts.
Van 10 personen met ziekten van de schildklier waren er 7 geopereerd.
De gegevens van deze patiënten zijn verzameld in tabel V.12.
Vijfmaal was een hemithyreoidectomie gedaan, éénmaal een subtotale
en éénmaal een totale thyreoidectomie. Het interval tussen de bestraling
en de operatie bedroeg gemiddeld 32,2 jaar. Alle preparaten konden
worden herbeoordeeld, waarbij driemaal een (occult) papillair carcinoom
werd gevonden (tabel V.8).

Patiënt 180, een vrouw geboren in 1916, werd in 1960, 34 jaar na de
bestraling, geopereerd wegens een knobbel in de hals. Er werd een hemi-
thyreofdectomie gedaan. Bij het oorspronkelijke pathologisch-anatomisch
onderzoek werd geen carcinoom gevonden, echter wel bij de revisie in
Leiden. De grootte van het carcinoom was daarbij niet te bepak Pa-
tiënte maakte het sindsdien goed volgens de behandelend internist. Er
zouden geen tekenen van een recidief zijn.

Patiënt 535, een vrouw geboren in 1932, bemerkte in 1968, 31 jaar na
de bestraling, een knobbel links in de hals. Bij onderzoek werd in de
rechterbovenpool een hard knobbeltje ter grootte van een erwt gevoeld.
Bij operatie bleek deze harde knobbel van kalk te zijn. De rechterkwab
werd verwijderd met als uitslag van het pathologisch-anatomisch onder-
zoek: nodulaire dysplasie. Bij revisie in het kader van het late-effecten
onderzoek werd nog een papillair carcinoom gevonden met een diameter
van minder dan een halve cm.

Patiënt 547, een man geboren in 1928, bemerkte in 1978, 40 jaarna
de bestraling, een dikte in de buurt van de schildklier. Bij nader onder-
zoek werd een multi-nodulaire struma gevonden. In de rechterkwab en
isthmus waren drie koude gebieden zichtbaar. In verband met de bestra-
ling in de voorgeschiedenis werd een totale thyreoidectomie verricht. De
patholoog-anatoom zag naast een nodulaire dysplasie, ook een papillair
carcinoom van 0,3 cm. Vermeld dient te worden dat deze patiënt in
1957 en in 1973 werd geopereerd wegens basocellulaire carcinomen van



Tabel V.I2 — Patiënten die geopereerd waren aan de schildklier in de groep die het poliklinisch onderzoek afzegde,
gerangschikt naar de aard van de operatie
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de bestraalde huid en in 1976 geopereerd en bestraald werd wegens een
muco-epidermofd carcinoom van de tongbasis.
De gedetailleerde beschrijving van het pathologisch-anatomisch onder-
zoek van de 7 gereviseerde preparaten is eveneens in tabel V.8 opgenomen.

V.4.3 De overledenen

Van 30 van de 179 overleden patiënten kon de doodsoorzaak niet
worden achterhaald. In 4 gevallen omdat het jaar van overlijden niet be-
kend was en in de overige gevallen omdat zij overleden vóór 1950, het
jaar waarin de centrale archivering van de doodsoorzaken begon.
Aan een maligne tumor overleden 47 patiënten, van wie 11 aan een tumor
in het bestraalde gebied. Daarbij waren 2 schildkliercarcinomen, waarvan
de diagnose bevestigd kon worden (patiënt 493 en 613, tabel V.16). Eén
patiënt (473, tabel V.16) was bekend met een schildkliercarcinoom,
maar overleed aan een tumor in de lever. Aan ziekten van hart en
bloedvaten overleden 37 patiënten, aan ziekten van de hersenen 22
patiënten, aan longziekten 15, aan ongevallen 10 en door andere oorza-
ken 18 patiënten.

Van de 3 patiënten met een schildkliercarcinoom zijn de volgende ge-
gfcvens te vermelden.

Patiënt 473, een vrouw geboren in 1921, kwam in 1975, 42 jaar na de
bestraling, bij een internist wegens pijn in de stuit. Daarvoor kon geen
verklaring worden gevonden, maar wel werd een multinodulair struma
vastgesteld. In twee tempi werd daarna een totale thyroi'dectomie gedaan
wegens een papillair carcinoom van 1,5 cm doorsnede. Meteen na de
laatste ingreep werd patiënte anaemisch en manifesteerde zich een tumor
rechts boven in de buik met ascites. Korte tijd later overleed patiënte aan
deze tumor. Bij obductie werd een groot ongedifferentieerd carcinoom
in de rechter leverkwab gevonden dat doorgegroeid was in de vena cava
inferior en het pericard. De herkomst van deze tumor kon niet worden
vastgesteld. Dat het een metastase van het schildkliercarcinoom geweest
zou zijn, is wel erg onwaarschijnlijk, gezien de localisatie, het ongedif-
ferentieerde karakter en het feit dat verder geen enkele metastase werd
gevonden, met name niet in de longen en het skelet.

Patiënt 493, een vrouw geboren in 1909, werd in 1964, 27 jaar na de
bestraling, door een keuringsarts verwezen wegens een multinodulair
struma met retrosternale uitbreiding en verplaatsing van de trachea.
In 1965 werd een hemistrumectomie links gedaan. De patholoog-ana-
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toom zag een adenomateuze hyperplasie zonder tekenen van maligniteit.
In 1968 manifesteerde zich een knobbeltje boven het jugulum sterni. Er
volgde een totale strumectomie en verwijdering van de knobbel zover dat
mogelijk was, want de tumor was doorgegroeid in de bovenste drie
trachearingen. De uitslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek
luidde: folliculair schildkliercarcinoom met een subcutane metastase.
Patiënte werd nabestraald, zowel met 131I als uitwendig, omdat de tumor
niet radicaal verwijderd was. In totaal werd 100 mCi I 3 1 I en 60 Gy door
middel van een telecobalt-apparaat toegediend. Een halfjaar na deze be-
handeling moest patiënte weer worden opgenomen wegens slikklachten.
Bij laryngoscopie bleek de ingang van de slokdarm geheel door tumor-
weefsel afgesloten. Biopsieën daaruit leverden geen goed materiaal voor
onderzoek. Patiënte overleed een maand later aan deze tumor. Bij her-
beoordeling van de preparaten uit 1965 werd thans een folliculair carci-
noom gezien met een doorsnede van 1,5 cm.

Patiënt 6*3, een vrouw geboren in 1926, overleed in 1975, 37 jaar na
de bestraling, aan een schildkliercarcinoom. Nadere gegevens over het kli-
nische beloop konden niet worden achterhaald omdat de betreffende
status was zoekgeraakt na de laatste opname in het ziekenhuis.

V.4.4 Overzicht van de resultaten

In de tabellen V. 13 tot en met V. 15 is schematisch een overzicht gege-
ven van de resultaten van het poliklinisch onderzoek van 257 patiënten,
van het onderzoek naar de doodsoorzaken en van het onderzoek van de
groep die het poliklinisch onderzoek afzegde. Tenslotte zijn in tabel V.16
de gegevens verzameld van alle 13 patiënten met een carcinoom van de
schildklier. Het betreft 3 carcinomen bij patiënten uit de poliklinisch
onderzochte groep die al geopereerd waren vóór de opsporing, 4 carci-
nomen die naar aanleiding van het opsporingsonderzoek werden gevon-
den, 3 carcinomen in de groep die het poliklinisch onderzoek afzegde en
3 carcinomen in de groep overledenen.
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Tabel V.13 — Overzicht van het resultaat van het poliklinisch onderzoek van 257 personen

257 onderzochte personen
(100%)

met noduli 77 zonder noduli 108
(30%) (70%)

(nog niet) |
geopereerd 28 geopereerd 50

(11%) (19%)

vóór opsporing 21 4 n.a.v. opsporing 25
(8%) 1% (10%)

1 , 1
I

goedaardig 43 kwaadaardig 7
(17%) (3%)

i

I \
> 1,5 cm 2 < 1,5 cm 5

(1%) (2%)

Tabel V. 14 - Overzicht van het resultaat van het onderzoek naar de doodsoorzaak van
179 overleden patiënten

179 overleden patiënten
(100%)

oorzaak niet oorzaak
bekend 30 bekend 149

(17%) (83%) i—hart-en bloedvaten

I . I
kwaadaardige andere

tumor 47 oorzaak 102-
(26%) (57%)

I I
buiten bestraald in bestraald

gebied 36 gebied 11
(20%) (6%)

37 (21%)
— hersenen 22(12%)

• ademhalingsorganen
15 ( 8%)

— ongevallen 10 ( 5%)
— overige 18(10%)

I I
schildklier 2 andere organen 9

(1%) (5%)
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Tabel V.I 5 - Overzicht van het resultaat van het onderzoek van de groep die het poliklinisch
onderzoek afzegde

87 personen
(100%)

1
zonder

inlichtingen 38
(44%)

I
geopereerd aan

de
schildklier 7

1

1
met

inlichtingen 49
(56%)

1 I
goedaardig 4 kwaadaardig 3

(5%) (3%)

< 1^ cm 3
(3%)

>

1
niet geopereerd

aan de
schildklier 42

1
14 cm 0
(0%)

Tabel V.16 - De patiënten met een schildklieicarcinoom in de yerschillende opsporingsgroepen
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HOOFDSTUK VI

ONDERZOEK NAAR RISICOFACTOREN

VI. 1 INLEIDING

De resultaten die in het vorige hoofdstuk voor de verschillende opspo-
ringsgroepen beschreven zijn, dienen nader bewerkt te worden in verband
met de mogelijke risicofactoren die in hoofdstuk II beschreven zijn. Er
zijn te weinig carcinomen gevonden om de risicofactoren in verband met
deze tumoren te analyseren. In plaats daarvan is een verband gezocht
russen deze factoren en nodulaire afwijkingen in het algemeen.

VI.2 STATISTISCHE METHODEN

De evaluatie van mogelijke risicofactoren is op twee manieren uitge-
voerd. Bij de eerste is voor elke subgroep van de onderzochte risicofactor
het percentage noduli geregistreerd. Deze percentages zijn door middel
van chikwadraat-toetsen vergeleken. Deze werkwijze wordt verder aan-
geduid als de procentuele methode. Bij de tweede evaluatie, verder de
actuariële methode genoemd, is de periode at risk in rekening gebracht,
in analogie met de analyse van overlevingsgegevens (beginpunt: radio-
therapie, eindpunt: optreden noduli c.q. afsluitdatum onderzoek). Deze
methode is uitgevoerd met het overlevingsprogramma opgenomen in het
computerprogramma pakket SPSS (Huil en Nie, 1979). Zoals zal blijken,
behoeven beide methoden niet tot dezelfde uitspraak te leiden voor één
en dezelfde risicofactor. Het is mogelijk dat de curves in de actuariële
methode zeer systematisch van elkaar verschillen over het hele tijdstraject,
doch zo weinig dat de procentuele methode geen significante verschillen
detecteert. Andersom kunnen bijvoorbeeld bij de langste observatieperio-
des verschillen ontstaan, die groot zijn voor de procentuele methode,
echter over het hele tijdstraject gezien tot niet belangrijk verschillende
curves aanleiding geven. Hoewel de actuariële methode wat meer geëigend
is voor de hier beschouwde gegevens, lijkt het toch informatief ook de
(attractief eenvoudige) procentuele methode te rapporteren.
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VI.3 DE POLIKLINISCH ONDERZOCHTE GROEP

In de groep van 257 poliklinisch onderzochte personen waren 62 pa-
tiënten met koude noduli geselecteerd voor nader onderzoek (hoofdstuk
V). Onder hen waren 10 van de 25 personen die al eerder aan de schild-
klier waren geopereerd. Inclusief de 15 geopereerde patiënten bij wie nu
geen noduli werden vastgesteld, zijn in deze groep dus bij 77 van de
257 personen na de bestraling noduli in de schildklier vastgesteld. De in-
vloed van iedere risicofactor op het ontstaan van noduli in de poliklinisch
onderzochte groep is nagegaan.

VI.3.1 Latentietijd

In figuur VI. 1 is het optreden van noduli in de tijd weergegeven volgens
de actuariële methode. Daaruit blijkt dat de incidentie van noduli stijgt
met de duur van de observatieperiode. Bij een observatieperiode van 47
jaar heeft 70% van de patiënten nodulaire afwijkingen. De helft van deze
noduli is opgetreden na een latentietijd van 42 jaar (figuur VI. 1). De inci-
dentie neemt vóór 40 jaar minder snel toe dan daarna. Hierbij moet
worden opgemerkt, dat niet voor alle patiënten precies hetzelfde begrip
'latentietijd' gehanteerd is. Strikt genomen is de latentietijd voor de sub-
klinische noduli, die pas werden opgemerkt bij het opsporingsonderzoek,
systematisch korter genomen in vergelijking met de klinische noduli, die
al op een andere wijze waren gevonden.

100-1

8 0 -

~ 60-

O
C

4 0 -

2 0 -

0 10 20 30 40 so jaar

FIG. VI. 1. De incidentie van noduli (n = 77) in de poliklinisch onderzochte groep (n = 257),
berekend volgens de actuariële methode
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VI.3.2 Geslacht

Voor de 132 vrouwen en de 125 mannen die poliklinisch werden
onderzocht, bedroeg de incidentie voor de gehele observatieperiode res-
pectievelijk 39 en 21% (tabel VI. 1). Blijkbaar is het risico voor vrouwen
tweemaal zo hoog als voor mannen. Dit verschil is in hoge mate signifi-
cant indien berekend volgens de actuariële methode (x2 = 9,9, df = 1,
p < 0,01). Ook berekend volgens de procentuele methode is het verschil
significant (x2 = 9,7, df = 1, p < 0,01). De tijd waarbinnen de helft van
de noduli gevonden werd, is voor beide geslachten gelijk (figuur VI.2).

Tabel VI. 1 - Het aantal patiënten met noduli per geslacht in de poliklinisch onderzochte groep

vrouw
man

totaal

onderzocht

132
125

257

aantal

51
26

77

met noduli
%

39
21

30

X1 = 9 , 7 - d f = l - p < 0 , 0 1

100 n

8 0 -

-5 6 0 -

O

2 0 -

Vrouwen
Mannen

50 jaar

FIG. VI.2. De incidentie van noduli in de poliklinisch onderzochte groep per geslacht, berekend
volgens de actuariële methode
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VI.3.3 Indicaties

In tabel VI.2 zijn de onderzochte personen gegroepeerd naar indicatie.
Van de personen die bestraald waren voor hyperthyreoidie en tubercu-
leuze lymfadenitis, kreeg 44, respectievelijk 37% in de loop der observa-
tieperiode nodulaire afwijkingen. Bij de andere indicaties is dit percentage
aanzienlijk lager (4-15%). Het verschil bij vergelijking van alle indicaties
is zeer significant, indien berekend volgens de procentuele methode
(x2 = 20,7, df = 4, p < 0,0!). Berekend volgens de actuariële methode is
er geen significant verschil (x2 = 3,9, df = 4, p > 0,10). Zoals in hoofd-
stuk V is opgemerkt, is er een groot verschil in dosis tussen de indicaties
hyperthyreoidie en tuberculeuze lymfadenitis enerzijds en de andere
indicaties. De hier gevonden verschillen kunnen daardoor geheel ver-
klaard worden.

Tabel VI.2 - Het aantal patiënten met noduli per indicatie in de poliklinisch onderzochte groep

onderzocht met noduli
aantal %

tuberculeuze lymfadenitis
hyperthyreoidie
haemangioom
tubair catarre
overige

totaal

173
16
26
14
28

257

64
7
1
1
4

77

37
44

4
8

14

30

x2 = 20,7-df=4-p<0,01

VI.3.4 Leeftijd tijdens bestraling

In tabel VI.3 blijkt dat naarmate de patiënten jonger waren tijdens de
bestraling meer noduli gevonden werden. Het verschil is echter niet sig-
nificant bij vergelijking van alle vijf leeftijdsklassen, noch volgens de
actuariële, noch volgens de procentuele methode berekend (x2 = 4,8,
df = 4, p > 0,10, respectievelijk x2 = 5,5, df = 4, p > 0,10). Bij ver-
deling van de patiënten in twee groepen, namelijk ouder of jonger dan
20 jaar tijdens de bestraling, ontstaat wel een significant verschil, zowel
berekend volgens de actuariële methode (x2 = 4,7, df = 1, p <0,05), als
volgens de procentuele methode (x2 = 5,0, df = 1, p < 0,05, tabel VI.4).
De tijd waarbinnen de helft van de noduli gevonden werd, is ook voor
deze groep ongeveer 42 jaar (figuur VI.3).
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Tabel VI. 3 - Het aantal patiënten met noduli per leeftijdsgroep
in de poliklinisch onderzochte groep

leeftijd
tijdens
bestraling in jaar

0 - 1 0
10-20
20-30
30-40
40-50

onderzocht

84
87
59
21
6

met noduli

aantal

30
29
13
4
1

36
33
22
19
17

totaal 257 77 30

X2 = 5 , 5 - d f = 4 - p > 0,10

Tabel VI.4 - Het aantal patiënten met noduli in de poliklinisch onderzochte groep bij
verdeling in 2 leeftijdsgroepen

leeftijd
in jaar

<20
>20

totaal

onderzocht

171
86

257

aantal

59
18

77

met noduli
%

34
21

30

X2 = 5 , 0 - d f = l - p < 0 , 0 5

VI.3.5 Dosis

In tabel VI.5 zijn de klinisch onderzochte patiënten verdeeld in vijf
klassen naar de dosis in punt R. Er is een evidente trend aanwezig:
naarmate de dosis hoger was, is de kans op noduli groter. Bij vergelijking
van de vijf dosisklassen blijkt het verschil significant te zijn indien bere-
kend volgens de actuariële methode (x2 = 13,1, df = 4, p = 0,01). Ook bij
berekening volgens de procentuele methode is een significant verschil
aantoonbaar (x2 = 34,4, df = 4, p < 0,01). De tijd waarin de helft van de
noduli was vastgesteld, ligt voor alle klassen in de buurt van de 42 jaar,
behalve voor de groepen 5-10 Gy en 10-15 Gy, waarvoor deze respec-
tievelijk 47 en 38 jaar is (figuur VI.4).

Bij een gemiddelde leeftijd van ruim 51 jaar in de poliklinisch onder-
zochte groep is de prevalentie van spontane noduli 4% (Maxon, figuur
IV.3). Gebruik makend van deze prevalentie resteren, na afronding van
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het aantal spontane noduli in de groep van 257 onderzochte patiënten
op 10, voor de gehele groep 67 geïnduceerde noduli. De gemiddelde
dosis in punt R was 10,2 Gy, de mediane dosis 7,0 Gy. Aldus kan een
absoluut risico berekend worden per eenheid van dosis voor de gehele ob-

1 Q4 fin
servatieperiode van 38,5 jaar: x = 255 noduli per 104 per-

257 10,2 104 6 7

sonen per Gy, of indien de mediane dosis gehanteerd wordt: x —=
372 noduli per 104 personen per Gy. Omdat in dit geval de gemiddelde
dosis sterk beinvloed wordt door enkele uitzonderlijk hoge waarden, kan
beter de mediane dosis als representatief voor de onderzochte groep
worden beschouwd.

Tabel VI. 5 — Het aantal patiënten met noduli in de poliklinisch onderzochte groep pei dosisgroep

dosis in punt R
inGy

0- 5
5-10

10-15
15-25

> 25

onderzocht

101
59
36
31
30

ital

12
18
15
14
18

met noduli
%

12
30
42
45
60

totaal 257 77 30

X2 = 3 4 , 4 - d f = 4 - p < 0 , 0 1

O
c

100 -i

80-
< 20 jaar
> 20 jaar

45 so j aa r

FIG. VI. 3. De incidentie van noduli in de poliklinisch onderzochte groep per leeftijdsgroep,
beiekend volgens de actuariële methode
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100 -i

so jaar

FIG. VI.4. De incidentie van noduli in de poliklinisch onderzochte groep per dosisgroep, berekend
volgens de actuariële methode

VI.3.6 Combinatie van geslacht, leeftijd tijdens bestraling en dosis

Bij de bestudering van de groep poliklinisch onderzochte patiënten
op één risicofactor tegelijk blijkt een duidelijke invloed van het geslacht,
de indicatie, de leeftijd en de dosis. Tevens werden combinaties van twee
of meer risicofactoren onderzocht. Hierbij werd alleen getoetst volgens
de actuariële methode. Bij vergelijking van vier geslachts- en leeftijds-
groepen (tabel VI.6, figuur VI.5) ontstaat een sterk significant verschil
in de kans op noduli (x2 = 16,5, df = 3, p < 0,01). De meeste noduli
werden gevonden bij de vrouwen jonger dan 20 jaar tijdens de bestraling.
Voor deze groep is het risico meer dan vijfmaal zo groot als voor mannen
ouder dan 20 jaar.
Geen significantie wordt gezien bij vergelijking van het geslacht in vijf
dosisklassen afzonderlijk, behalve voor het geslacht in de laagste dosis-
categorie, en voor de leeftijd in vijf dosisklassen, met uitzondering van de
leeftijd in de groep van 15-25 Gy. Het verdwijnen van de significantie in
deze gevallen is waarschijnlijk het gevolg van een ongelijke verdeling van
geslachts- en leeftijdsgroepen over de dosisklassen en de opsplitsing in vijf
klassen, waardoor de aantallen te klein worden. Indien de dosisklassen
onderling worden vergeleken zijn de verschillen in de kans op noduli
significant voor mannen (x2 = 9,5, df = 4, p < 0,05) en voor de groep
jonger dan 20 jaar (x2 = 14,4, df = 4, p < 0,01). Voor vrouwen en voor
de groep ouder dan 20 jaar is de invloed van de dosis niet significant
(X2 =5,9, df= 4, p > 0,1, respectievelijk x2 = 0,8, df = 4, p > 0,1).
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FIG. VI.5. De incidentie van noduli in de poliklinisch onderzochte groep per geslacht en leef-
tijdsgroep, berekend volgens de actuariële methode

Tabel VI.6 - Het aantal patiënten met noduli in de poliklinisch onderzochte groep
per geslacht- en leeftijdsgroep

vrouw
man

totaal

onderzocht

82
89

171

< 20 jaar

met
aantal

36
23

59

noduli
%

44
26

34

onderzocht

50
36

86

> 20 jaar

met noduli
aantal %

15 30
3 8

18 21

VI.4 DE GEOPEREERDE PATIËNTEN EN DE PATIËNTEN MET EEN
CARCINOOM

In de poliklinisch onderzochte groep waren 25 personen al geopereerd
vóór de opsporing en werden 29 personen, onder wie 4 van de 25 die al
eerder geopereerd waren, naar aanleiding van het huidige onderzoek ge-
opereerd (tabel V.7 en V.l 1). In totaal werden dus bij 50 personen 54
operaties uitgevoerd wegens nodulaire afwijkingen van de schildklier.
In tabel VI.7 zijn deze groepen op een aantal kenmerken vergeleken met
de 207 niet-geopereerde patiënten. De 4 patiënten die meer dan één keer
werden geopereerd zijn alleen meegeteld in de groep die vóór de opspo-



Tabel VI.7 - Risicofactoren van de niet-geopereerde patiënten, de geopereerde patiënten en de patiënten met een carcinoom
in de poliklinisch onderzochte groep

aantal
V/M-verhouding

Indicaties
- tuberculeuze lymfadenitis
- hyperthyreoidie
- haemangioom
- tubair catarre
- overige
leeftijd radiotherapie in jaar
dosis in punt R in Gy
aantal fracties
duur bestralingsperiode in dagen
duur observatieperiode in jaar
aantal jaren van eerste

bestraling tot operatie

niet
geopereerd

207
0,86

130
12
25
13
27
16,6 ( 17,0)*
9,0 ( 5,7)
9,4 ( 6,4)

374 (125)
37 ( 37)
-

geopereerd
vóór

opsporing

25
5,2

23
1
1

9,8 ( 9,2)
17,8 ( 13,6)
13,9 ( 11,7)

714 (465)
42 ( 42)
30 ( 31)

geopereerd
na

opsporing

25
1,5

20
3

1
1

11,9 ( 8,7)
11,9 ( 9,1)
10,4 ( 8,3)

504 (203)
41 ( 42)
41 ( 42)

geopereerd
zonder

carcinoom

43
2,6

36
4
1
1
1

10,9 ( 8,7)
13,9 ( 10,0)
11,4 ( 9,2)

534 (212)
42 ( 42)
35 ( 37)

geopereerd
met

carcinoom

7
2,5

7

10,4 ( 9,2)
20,7 ( 25,7)
17,1 ( 22,7)

1067 (1230)
43 ( 43)
38 ( 41)

•gemiddeld met tussen haakjes de mediaan
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ring werd geopereerd. Bovendien zijn in deze tabel de 7 geopereerde pa-
tiënten met een carcinoom vergeleken met de 43 geopereerde patiënten
bij wie geen carcinoom was gevonden.

In de geopereerde groepen zijn de vrouwen in de meerderheid waarbij
de vrouw/man-verhouding varieert van 1,5 tot 5,2. De geopereerde pa-
tiënten waren gemiddeld 7 jaar jonger tijdens de bestraling dan de niet-
geopereerde. De dosis in punt R is bij de geopereerden vóór de opsporing
meer dan dubbel zo hoog als bij de niet-geopereerden (mediaan 13,6,
respectievelijk 5,7 Gy). De mediane dosis bij de patiënten met een carci-
noom is meer dan dubbel zo hoog als bij de patiënten zonder een carci-
noom en zelfs bijna vijfmaal zo hoog als bij de niet-geopereerden (5,7,
respectievelijk 25,7 Gy). De operaties vóór de opsporing vonden gemid-
deld ruim 10 jaar eerder plaats dan de operaties na de opsporing.
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HOOFDSTUK VII

ALGEMENE DISCUSSIE EN CONCLUSIES

VII. 1 INLEIDING

De belangrijkste doelstelling van het onderzoek was om na te gaan of
het zinvol zou zijn personen met een mogelijk verhoogde kans op een
carcinoom van de schildklier op te sporen en eventueel te behandelen.
Daarnaast zouden ook aspecten van meer wetenschappelijke aard bestu-
deerd worden. In de algemene discussie worden deze doelstellingen af-
zonderlijk besproken. Bij de gezondheidszorgaspecten ligt de nadruk op
de kosten en baten voor de nog levende personen "at risk" en de gemeen-
schap. Bij de wetenschappelijke doelstelling zal worden ingegaan op het
verband tussen de bestraling en het aantal tumoren als gevolg daarvan.
Daarbij worden ook de gegevens van de overledenen en de niet-opspoor-
bare personen betrokken.

VII.2 GEZONDHEIDSZORGASPECTEN

VII.2.1 Kosten-Baten

Het aantal van 77 patiënten met noduli op een totaal van 257 onder-
zochte personen komt overeen met de verwachting op grond van het
proefonderzoek indien de patiënten met cervicale artrose buiten beschou-
wing worden gelaten (hoofdstuk IV). Indien, zoals elders, in 1 op de 3
schildklieren een carcinoom gevonden zou zijn, dan zouden bij de 50
geopereerde patiënten ongeveer 17 carcinomen moeten zijn aangetroffen.
In werkelijkheid was dit slechts zevenmaal het geval. Daarvan waren 2
carcinomen kleiner dan 0,5 cm. De klinische betekenis van deze occulte
carcinomen is gering omdat de levensverwachting er niet door beihvloed
wordt (hoofdstuk III). Van de overige 5 patiënten met een carcinoom
waren er 3 al behandeld vóór het opsporingsonderzoek. Onderzoek van
257 oud-patiënten heeft dus slechts 2 nieuwe carcinomen van klinische
betekenis opgeleverd. Dit zou betekenen dat bij de ongeveer 750 res-
terende personen van de gehele populatie die zich voor onderzoek zou-
den melden, nog 6 niet behandelde carcinomen zouden kunnen worden
gevonden.
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Door behandeling van het papillaire en folliculaire schildkliercarci-
noom in een vroeg stadium kan een winst in overleving geboekt worden
van ten hoogste 10-20%. Opsporing en onderzoek van het resterende
deel van de populatie zou derhalve betrekkelijk weinig winst in levens-
verwachting opleveren in verhouding tot de kosten, zoals uit onder-
staande berekening duidelijk wordt. De poliklinisch onderzochte groep
was in 1979 gemiddeld 51 jaar. Gesteld dat de levensverv/achting bij deze
leeftijd 76 jaar is, dan kan door vroegtijdige opsporing en behandeling
van 8 carcinomen ten hoogste 10-20% van 8 x 2 5 jaar = 20-40 jaar ge-
wonnen worden. De geldelijke kosten die daarvoor gemaakt moeten
worden, zouden ongeveer viermaal zo hoog zijn als de kosten van het
onderzoek van de steekproef van 25%, die als volgt waren:

opsporing adressen van patiënten
en huisartsen
1 e onderzoek polikliniek,
honorarium 4 artsen
scintigrafisch onderzoek
polikliniekruimte en assistentie
reiskosten en inkomstenderving
patiënten

ƒ

ƒ
f
f

f

2 0 -

2 0 0 -
200,-

40,-

120,-

2e onderzoek polikliniek,
honorarium specialist
laboratorium- en röntgen-
onderzoek
reiskosten en inkomstenderving
patiënten

operaties en ziekenhuisopnamen
inkomstenderving patiënten

ƒ 580,- x 257 = ƒ 149.060.-

ƒ 7 5 -

ƒ 425,-

ƒ 120,-

ƒ 620,- x 56 = ƒ 34.720-

ƒ5000-
ƒ3000-

ƒ 8 0 0 0 - x 29= ƒ232.000-

ƒ415.780,-
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Onderzoek van de gehele populatie zou ongeveer 4 x ƒ 415.000,— =
ƒ 1.660.000,— kosten, waar ten hoogste 20-40 levensjaren tegenover
zouden staan. Elk gewonnen levensjaar zou dus minimaal ƒ 40.000,—
ƒ 80.000,-kosten.

Niet of moeilijk in maat en getal uit te drukken zijn andere kosten,
zoals de ongerustheid en angst die het onderzoek kan veroorzaken, de
spanning en de problemen van de operatie en hospitalisatie, de blijvende
complicaties zoals beschadiging van de nervus recurrens en hypopara-
thyreoïdie. Bij de 29 operaties naar aanleidingvan het opsporingsonder-
zoek is bij één patiënt een blijvende beschadiging van de nervus recurrens
en hypoparathyreoidie opgetreden. Bij een andere patiënt ontstond kort
na de operatie een levensbedreigende situatie door een bloeding in het
operatie terrein.

De belangrijkste winst van het onderzoek is de verworven kennis van
de omvang van het risico en van de behandeling van noduli bij bestraalde
patiënten. Hierdoor kan veel van de naar schatting 60.000 potentiële
patiënten die in Nederland nog in leven zijn (Van Daal, 1979), een me-
disch ingrijpen bespaard blijven. Indien door de uitkomst van het huidige
onderzoek 50 patiënten niet geopereerd worden, bij wie dit anders wel
gebeurd zou zijn, dan zijn de thans gemaakte kosten van ƒ 415.000,—
terugverdiend.

VII.2.2 Behandeling van noduli na bestraling

Het is merkwaardig dat, vergeleken met soortgelijke onderzoeken elders,
zo weinig carcinomen zijn gevonden in verhouding tot het aantal noduli.
Verderop in dit hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan. Voor de
practische gezondheidszorg is van belang dat de incidentie van noduli
na bestraling sterk verhoogd is, maar dat de kans dat deze noduli kwaad-
aardig zijn, niet groter dan ongeveer 10% is.
In het algemeen, dus zonder bestraling in de voorgeschiedenis, berusten
noduli in de schildklier ook in 10-15% van de gevallen op een carcinoom
(Thijs, 1973). Geconcludeerd kan dus worden dat de kans dat bij de nog
levende Leidse patiënten met noduli na bestraling een carcinoom gevon-
den wordt, niet groter is dan bij niet-bestraalde patiënten met noduli.
Omdat na bestraling bijna uitsluitend carcinomen van het papillaire
type en geen anaplastische of medullaire carcinomen worden gezien
èn omdat papillaire carcinomen zich betrekkelijk goedaardig gedragen, is
een afwachtende diagnostische procedure verantwoord.
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Hoewel de geïnduceerde carcinomen vaker multifocaal zouden zijn
dan de niet-geihduceerde, is behandeling van microscopisch kleine haard-
jes niet nodig en kan volgens sommigen (Crile, 1980; Vink, 1979) vol-
staan worden met verwijdering van alleen de kwab met macroscopische
afwijkingen, de isthmus en de lobus pyramidaüs. In dit beleid is een totale
thyreoidectomie zoals door velen geadviseerd wordt, vaak niet geihdi-
ceerd omdat de grotere kans op complicaties niet opweegt tegen de
geringe kans op recidivering (zie hoofdstuk III.8). Voorwaarde is wel dat
de patiënten na de ingreep gedurende de rest van hun leven substitutie-
therapie krijgen.

De verschillende zienswijzen inzake de chirurgische behandeling komen
ook bij de eigen patiënten naar voren. In de heelkundige kliniek van het
Academisch Ziekenhuis te Groningen is men voorstander van een totale
thyreoïdectomie bij noduli na bestraling. Deze ingreep is bij beide pa-
tiënten die in Groningen zijn geopereerd (136 en 214, tabel V. l l ) uit-
gevoerd. De afdeling Heelkunde van het Academisch Ziekenhuis te
Leiden adviseert alleen verwijdering van de kwab met macroscopische
afwijkingen, meestal resulterend in een hemi- of subtotale thyreoidecto-
mie, zoals bij de meeste patiënten van dit onderzoek heeft plaatsgevon-
den. Recidivering van nodulaire afwijkingen kan in die gevallen afdoende
voorkomen worden door substitutietherapie. In dit verband moet worden
opgemerkt dat niet één van de patiënten met recidief noduli, die eerder
geopereerd waren, substitutietherapie kreeg. Dat operaties in een hals
met sterke bestralingsfibrose technisch moeilijk kunnen zijn en meer
kans geven op complicaties, kan soms een argument zijn om bij patiën-
ten met éénzijdige afwijkingen, bij wie een hoge dosis röntgenstraling
toegediend is, meteen een (sub)totale thyreoidectomie te doen.

VII.3 WETENSCHAPPELIJKE ASPECTEN

Om meer inzicht te verwerven in het verband tussen risicofactoren en
de inductie van tumoren zijn meer gegevens nodig dan van de poliklinisch
onderzochte groep alleen. Daarvoor moet ook bekend zijn hoeveel tu-
moren voorkwamen bij de afzeggers, de geëmigreerden en de overledenen.

Vergeleken met het proefonderzoek was in het voortgezet onderzoek
de opkomst voor het poliklinisch onderzoek beter (34 respectievelijk
41%). Mogelijk is dit een gevolg van de aandacht die de dagbladen aan
het onderzoek besteedden begin 1979. Veel oud-patiënten lieten althans
weten dat de publiciteit van betekenis was geweest voor hun besluit aan
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het onderzoek mee te doen. De afzeggers hebben echter minder vaak in-
lichtingen verstrekt dan op grond van het proefonderzoek was verwacht
(56 versus 80%). Hiervoor is geen verklaring gevonden. Het is dus moge-
lijk dat erin die groep meer dan 7 personen aan de schildklier geopereerd
zijn. De groep afzeggers kan vergeleken worden met de poliklinisch
onderzochte groep wat betreft het aantal schildklieroperaties vóór de
opsporing. In beide gevallen gaat het om noduli die aanleiding hadden
gegeven tot klachten en medische behandeling. In totaal is dat bij 32 van
306 patiënten (257 in de poliklinisch onderzochte groep en 49 afzeggers
met inlichtingen) het geval geweest.

Van de overledenen is weliswaar bijna altijd de doodsoorzaak bekend,
maar niet de bijkomende ziekten en operaties. Uit een recent onderzoek
is gebleken dat de betrouwbaarheid van doodsoorzakenverklaringen niet
groot is. In ongeveer 30% van de gevallen zou de opgegeven oorzaak on-
juist zijn (Steffelaar, 1981). Omdat van de overledenen het aantal schild-
klieroperaties niet bekend is, kan niet het werkelijke aantal geïnduceerde
tumoren voor de gehele populatie berekend worden. Er kan namelijk
selectie binnen de populatie opgetreden zijn. Dit betekent dat niet aange-
toond kan worden dat de in het vorige hoofdstuk berekende risico's van
toepassing zijn op de gehele bestraalde populatie. Het gevonden lagere
risico op noduli in de oudere leeftijdsgroep zou bijvoorbeeld een gevolg
kunnen zijn van een opeenhoping van noduli in dat deel van die leeftijds-
categorie dat overleden is.

VII.3.1 De incidentie van noduli

Bij de 257 poliklinisch onderzochte personen werden 67 van de 77
gevonden noduli als geihduceerd beschouwd (hoofdstuk VI). Bij een ob-
servatieperiode van 38,5 jaar is dat 1,8 per jaar op 257 personen, hetgeen
een incidentie oplevert van 0,7%. Dit komt ongeveer overeen met de in-
cidentie die Maxon e.a. (1977) berekenden voor geïnduceerde noduli op
grond van de onderzoeken van onder anderen Hempelmann e.a. en Col-
man e.a.. Overigens is het zeer de vraag of de noduli van Hempelmann e.a.
en Colman e.a. wel vergelijkbaar zijn. Eerstgenoemden onderzochten een
populatie door middel van een schriftelijke enquête op operaties van de
schildklier. Colman e.a, spoorden bestraalde personen op zonder klachten
en onderzochten die zeer nauwkeurig door middel van palpatie en scin-
tigrafie. Veel noduli werden daarbij pas in tweede instantie gevoeld, na
inzage van het scintigram. In Leiden werden alleen koude noduli geselec-
teerd die bij palpatie minstens 1 cm groot waren. Indien in Leiden de-



101

zelfde criteria gehanteerd zouden zijn als in Chicago, dan zouden 20
noduli meer gevonden zijn. Bij de criteria van Hempelmann e.a. onge-
veer 50 minder

De zuiverste vergelijking ontstaat door het aantal geopereerden van
Hempelmann en van Schneider e.a. te vergelijken met het aantal perso-
nen in Leiden dat al geopereerd was vóór opsporing (tabel VII. 1). In dat
geval is de incidentie het laagst bij de Leidse patiënten en komt overeen
met die van Schneider e.a. Indien alleen echter de 12 patiënten (tabel
V.7 en V.12) met noduli geteld worden die gedurende de eerste 28 jaar
na de bestraling geopereerd werden, dan is de incidentie in Leiden slechts
de helft van die van Schneider e.a. (tabel VII. 1). Bij vergelijking van het
aantal noduli na opsporing van bestraalde personen zonder klachten
komt de incidentie in Leiden ongeveer overeen met die in Chicago (Favus
e.a., tabel VII.2). Daarbij moet echter wederom bedacht worden dat in
Chicago ruimere criteria werden gehanteerd (zie boven).

De vrouw/man-verhouding in de groep met noduli was in Leiden 1,9,
hetgeen overeenkomt met de onderzoeken elders, behalve dat in Chicago
waar de verhouding slechts 1,4 was (tabel II. 1).

De invloed van de leeftijd tijdens bestraling op de inductie van noduli
en carcinomen kon nog niet eerder met zekerheid worden vastgesteld. In
Japan was het relatieve risico voor carcinomen het grootst bij meisjes
tussen de 10 en 19 jaar tijdens de bestraling. Op de Marshall-eilanden was
het risico voor noduli het grootst bij bestraling onder de 10 jaar. Het
risico in Leiden neemt af met toenemende leeftijd tijdens bestraling. De
verschillen zijn echter niet significant bij verdeling in vijf leeftijdsgroepen,
maar wel bij verdeling in twee groepen van ouder of jonger dan 20 jaar.
Voor mannen is de invloed van de leeftijd groter dan voor vrouwen.

Voor de gehele poliklinisch onderzochte groep is er een significant
verschil in de kans op noduli per dosisgroep. Zoals in het vorige hoofd-
stuk al opgemerkt is, verdwijnt deze significantie indien tegelijkertijd ook
de leeftijd en het geslacht als variabelen worden ingevoerd. Hieruit moet
geconcludeerd worden dat er een samenhang kan zijn tussen deze drie
factoren en dat die niet altijd in dezelfde richting werken. Bijvoorbeeld
is dat het geval in de laagste dosisgroep waarin relatief minder vrouwen
voorkomen (45 tegen 59) en meer jongeren dan ouderen (75 onder de
20 jaar en 29 ouder dan 20 jaar). Het grotere risico door het grote aantal
jongeren wordt gecompenseerd doordat er meer mannen in deze groep
voorkomen. Bij vergelijking van de dosisgroepen onderling is er een sig-
nificante stijging van het risico met de dosis voor mannen (p < 0,05) en
voor jongeren (p < 0,01). Voor vrouwen is het risico dus groter dan voor
mannen, maar is blijkbaar minder of geheel niet afhankelijk van de dosis.
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Tabel VII. 1 - Incidentie van schüdklieroperaties na bestraling zonder opsporingsonderzoek

Schneider
e.a., 1978
Hempelmann
e.a., 1975
Leiden,
1981
Leiden,*
1981

+

aantal
personen

2189

2872

306+

306

operaties

aantal

209

77

32

12

%

9,5

2,6

10,4

3,9

jaren
observatie

28

25

38

28

dosis in
Gy

8,7

1,2

7,0

7,0

incidentie
perjaar
perGy

3,9 x 10"'

8,9 x 1 0 '

3,9x10"'

1,9 x 10"'

•Alleen de operaties die gedurende de eerste 28 jaar na de bestraling plaats vonden.

Tabel VII.2 - Incidentie van noduli na opsporing van bestraalde patiënten zonder klachten

aantal patiënten met noduli jaren dosis in incidentie
personen observatie schildklier per jaar

aantal % in Gy per Gy

Pincus
e.a., 1967
Refetoff
e.a., 1975
Favus
e.a., 1976
Royce
e.a., 1979
Leiden,
1981

268

100

1056

214

257

80

26

270

13

62

30

26

25

6

24

33

24

27

t

38

4,6

7,5

8,0

7,5

7,0

19 x 1 0 '

14 x 10"'

11 x 10"'

9 x 10"2

Voor ouderen is het risico kleiner dan voor jongeren en evenmin afhan-
kelijk van de dosis.

De mediane latentietijd wordt bepaald door de duur van de observatie-
periode (hoofdstuk II) omdat het aantal patiënten met noduli blijft
stijgen naarmate de bestraling langer geleden is (figuur VI. 1). Voor de 32
patiënten die vóór de opsporing al waren geopereerd, bedroeg de laten-
tietijd gemiddeld 30 jaar. Tussen de eerste verschijnselen en de operatie
verliep gemiddeld 5 jaar. De 29 patiënten die na de opsporing geopereerd
werden, waren gemiddeld 41 jaar tevoren bestraald.
Vergelijkt men deze cijfers met die van Chicago, dan ziet men een verschil
van ruim 10 jaar voor de operaties vóór, en van 14 jaar voor de operaties
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na opsporing (hoofdstuk II). Hieruit kan geconcludeerd worden dat bij
de populatie in Chicago nog veel noduli in de komende jaren kunnen
ontstaan, of dat er andere factoren zijn, waardoor de noduli in de Vere-
nigde Staten eerder manifest worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan de leeftijd tijdens bestraling, de duur van de bestralings-
periode en het aantal fracties. De meeste patiënten in de Verenigde
Staten werden op zeer jeugdige leeftijd (< 5 jaar) bestraald (tabel II.2).
De gemiddelde leeftijd van de poliklinisch onderzochte Leidse patiënten
was 15 jaar (tabel V.6). De mediane dosis was in Leiden niet hoger dan in
Chicago (mediaan 7 Gy, respectievelijk 8 Gy, tabel II.5), zodat daardoor
het verschil in latentietijd niet verklaard kan worden. Wel werd de dosis
in Leiden over een langere tijd toegediend, waardoor het risico kleiner
zou kunnen zijn (hoofdstuk II), tot uiting komend in een langere latentie-
tijd. Hoe groot de invloed van deze factoren op de latentietijd in werke-
lijkheid is, kan niet verder worden uitgewerkt omdat daarvoor te weinig
patiënten onderzocht zijn.

VII.3.2 De incidentie van carcinomen

Het totaal aantal gevonden carcinomen (13, tabel V.16), is te laag om
het verband met mogeÜjke risicofactoren te analyseren. Wel kan worden
vastgesteld dat de gevonden incidentie veel hoger is dan in een niet-
bestraalde populatie verwacht zou kunnen worden. De jaarlijkse inciden-
tie van spontane schildkliercarcinomen voor een groep personen met
eenzelfde geslcahts- en leeftijdsopbouw als de bestraalde groep, bedraagt
± 1,3 per 100.000 personen (Pater en De Waard, 1979, Waterhouse,
1974). Voor een periode van 38 jaar is de incidentie voor 306 personen
(257 poliklinisch onderzochte personen en 49 afzeggers met inlichtingen):

306
38 x 1.3 x = 0,15 carcinomen. Indien de personen van wie

100.000
geen gegevens bekend zijn, niet worden meegeteld en ook de occulte en
de drie carcinomen die na de opsporing werden gevonden buiten be-

4
schouwing worden gelaten, dan is de incidentie = 27 maal zo hoog
als verwacht op grond van de kankerregistratie op een aantal plaatsen in
Nederland en Groot Britannië.

Terwijl het aantal onderzochte patiënten met noduli 8 maal zo hoog
was als verwacht, blijkt dat het aantal carcinomen 27 maal zo hoog is. Dit
verschil kan waarschijnlijk verklaard worden doordat de normale aantal-
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len waarmee vergeleken is - in het ene geval ontleend aan een onderzoek
van Maxon e.a. en in het andere geval aan Nederlandse en Britse kanker-
registraties-niet geheel vergelijkbaar zijn. Mogelijk is de prevalentie van
noduli volgens Maxon e.a. aan de hoge en de incidentie van de centrale
kankerregistraties aan de lage kant. Hetgeen ook aannemelijk wordt als
men bedenkt dat in het eerste geval ook subklinische nodulaire afwijkin-
gen geteld zijn en in het laatste geval alleen klinisch geregistreerde carci-
nomen. Overigens wordt de prevalentie van Maxon e.a. gesteund door het
onderzoek van Royce e.a. (1979), die in een niet-bestraalde groep van
ruim 200 personen een prevalentie van noduli van 6% vonden.

UNSCEAR berekende 50-150 geihduceerde carcinomen per 106

personen per rad (of 104 personen per Gy) voor 26 jaar (tabel 1, Inleiding).
Voor de groep van 257 poliklinisch onderzochte patiënten en 49 afzeg-
gers die inlichtingen verstrekten (bij wie de dosis in de schildklier mediaan

104 1
6-7 Gy was) bedraagt de incidentie 10 x x — = 47 carcinomen

per 104 personen per Gy voor een observatieperiode van 38 jaar. In wer-
kelijkheid is de incidentie waarschijnlijk hoger omdat de 49 afzeggers
niet op dezelfde wijze zijn onderzocht als de poliklinische groep. Daaren-
tegen is de observatieperiode in Leiden 12 jaar langer dan bij de onder-
zoeken van UNSCEAR. De carcinomen werden in Leiden gemiddeld pas
37 jaar na de bestraling geopereerd. Slechts één carcinoom werd korter
dan 30 jaar na de bestraling vastgesteld. Na een periode van 26 jaar na de
bestraling zou bij de Leidse patiënten dus slechts één carcinoom zijn ge-
vonden, overeenkomend met een incidentie van minder dan 10 carcino-
men per 104 personen per Gy.

Bij de Leidse patiënten is net als voor de noduli in het algemeen ook
de latentietijd voor carcinomen gemiddeld veel langer dan elders (37 jaar,
tabel V.16 en VI.7). Raventos en Winship (1964) suggereerden dat de
latentietijd afhankelijk zou zijn van de leeftijd tijdens de bestraling vol-
gens de formule: de latentietijd = 9,4 + 0,27 x de leeftijd tijdens de
bestraling. Dit zou voor de Leidse patiënten een latentietijd van 13,4 jaar
opleveren. Het is duidelijk dat deze formule hier niet geldig is. Hempel-
mann (1977) meende een verband te zien met de dosis. De latentietijd
zou korter zijn bij hogere doses. Het aantal carcinomen in Leiden is te
klein om deze factor betrouwbaar te analyseren, maar het feit dat de
latentietijden bij de patiënten met de hoogste doses (29,5, 10,3, 31,0
en 45,2 Gy, tabel V.16) het langst waren (respectievelijk 43, 43, 46 en
40 jaar, tabel V.16) maakt dit verband minder waarschijnlijk. Dit ver-
band werd wel gezien bij de tioduli in het algemeen. De patiënten die
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vóór de opsporing al waren geopereerd en bij wie de latentietijd dus
korter was, hadden gemiddeld een hogere dosis in punt R ontvangen
(tabel VI.7).

Alle carcinoompatiënten op één na waren bestraald voor tuber-
culeuze lymfadenitis. Bij deze indicatie was de bestralingsperiode ta-
melijk lang omdat maar één keer per drie a vier weken werd bestraald
en duurde gemiddeld bijna 7 maanden. Mogelijk zou dit een verklaring
kunnen zijn, zowel voor de lage incidentie van carcinomen als voor de
lange latentietijden.

Ook bij de patiënten met een carcinoom overtreft het aantal vrouwen
sterk het aantal mannen (10-3, tabel V.16). De gemiddelde dosis in
punt R was bij deze patiënten aanzienlijk hoger dan bij de rest van de
bestraalde populatie (tabel V.16). Opvallend is dat de dosis bij de patiën-
ten met een carcinoom in de poliklinisch onderzochte groep ook meer
dan dubbel zo hoog was als bij de geopereerde patiënten zonder carci-
noom (tabel VI.7). Blijkbaar is de kans op een carcinoom het grootst in
de hoogste dosisgroep. Dit zou betekenen dat bij doses boven 20 Gy de
inductie van carcinomen niet afneemt, zoals soms wordt gesteld (Maxon,
1977). De leeftijd bij de bestraling lag onder het gemiddelde van de
gehele onderzochte populatie (12 respectievelijk 25 jaar) en de verdeling
papillair-folliculair carcinoom is globaal hetzelfde als elders (9-3 en
1 onbekend).

Terwijl elders (tabel III.5) op iedere drie patiënten met noduli één
carcinoom werd gevonden, is dat in Leiden slechts het geval in 1 op de
5 a 6 patiënten met noduli. Operaties bij 50 patiënten leverden slechts
5 klinisch relevante en 2 occulte carcinomen op. Indien de 7 operaties
worden meegeteld van de groep afzeggers, dan werden bij 57 patiënten
10 carcinomen gevonden, waarvan 5 occulte. Een groot deel van dit
verschil verdwijnt indien alleen de carcinomen groter dan 1,5 cm be-
schouwd worden. Van de carcinomen van Hempelmann e.a. is de grootte
niet bekend, maar waarschijnlijk zijn de meeste groter dan 1,5 cm
geweest, omdat het onderzoek retrospectief was. In totaal waren in 1971
76 patiënten geopereerd, van wie 24 een carcinoom hadden. Niet bekend
is hoeveel daarvan pas werden gevonden bij revisie van de preparaten
door Hempelmann en zijn medewerkers. Van de 190 geopereerde patiën-
ten die Schneider e.a. beschreven, hadden er slechts 16 een carcinoom
groter dan 1,5 crn. Van de 60 carcinomen van Favus e.a. was slechts
18% groter dan 1,5 cm.
Aldus vergeleken is er vrij weinig verschil tussen de incidentie van carci-
nomen in Leiden en elders (tabel VII.3). Dat elders zoveel meer kleinere
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carcinomen werden gezien, kan samenhangen met de omvang van de
operaties. In de Verenigde Staten werd bij bestraalde patiënten met noduli
bijna altijd een subtotale of totale thyreoi'dectomie gedaan, terwijl in
Leiden meestal volstaan werd met een hemi-thyreoidectomie. Vanzelf-
sprekend is de trefkans, vooral op kleine (occulte) carcinomen groter in-
dien de hele in plaats van de halve schildklier wordt onderzocht. Zeker
indien daarbij veel meer coupes worden bekeken dan bij een standaard
pathologisch-anatomisch onderzoek.

Er zijn nog andere factoren waardoor de verschillen in incidentie en
latentietijd van geïnduceerde carcinomen in Leiden en elders mogelijk
verklaard kunnen worden.

Tabel VII.3 - Percentages schildkliercarcinomen gioter dan 1,5 cm bij patiënten met noduli
na bestraling

Hempelmann
e.a., 1975
Favus
e.a., 1976
Schneider
e.a., 1978
Leiden,
1981

aantal geopereerde
patiënten

76

180

190

57*

aantal

24?

11

16

5

carcinoom > 1,5 cm
%

31,5?

6,1

8,4

8,7

* Inclusief 7 afzeggers

Allereerst zijn er verschillen in indicaties. De indicatie tuberculeuze
lymfadenitis kwam in Leiden het meest voor en bijna al'e patiënten met
noduli en carcinomen waren wegens deze ziekte bestraald. Vergeleken
met de indicaties van elders zou tuberculeuze lymfadenitis dus een
sparend effect op de inductie van carcinomen kunnen hebben. Mogelijk
zou het niet de tuberculose zelf zijn, maar de reactie van liet afweer-
apparaat op de infectie, die het ontstaan van carcinomen zou beperken.
Er zijn voldoende aanwijzingen dat het immuunapparaat een rol speelt
bij de eliminatie van carcinoomceilen en theoretisch kan dus niet worden
uitgesloten dat door de verhoogde activiteit van dit systeem bij patiënten
met tuberculeuze lymfadenitis een aantal carcinoomceilen in een vroeg
stadium is uitgeschakeld.

De geslachtsverdeling verschilt in Leiden niet wezenlijk met elders,
zodat hieraan geen verschillen kunnen worden toegeschreven.

De leeftijd bij de bestraling verschilt wel aanzienlijk met elders. In
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Leiden was die gemiddeld 25 jaar voor de gehele populatie en 15 jaar
voor de poliklinisch onderzochte patiënten, terwijl die elders meestal
onder de 5 jaar was (tabel II.2). De leeftijd tijdens de bestraling van de 13
patiënten met een carcinoom was gemiddeld 12 jaar, dus duidelijk onder
het gemiddelde van de gehele populatie. De combinatie van het geslacht
met de leeftijd is een significante factor bij de inductie van noduli, zodat
bij een vaste verhouding tussen noduli en carcinomen de leeftijd ook van
belang zou moeten zijn bij de inductie van carcinomen.

In de jaren dertig en veertig werd bijna overal dezelfde soort röntgen-
straling toegepast. Hooguit waren er verschillen in buisspanning en fil-
tering, maar het relatief biologisch effect was hetzelfde. Waarschijnlijk
waren er wel variaties in techniek en nauwkeurigheid van de bestraling.
Zo is het mogelijk van belang of en hoe het omgevende gezonde weef-
sel werd afgedekt. Voor nader onderzoek van deze factor ontbreken op
een enkele uitzondering na gegevens.

Het pathologisch-anatomisch onderzoek vond in Leiden op dezelfde
wijze plaats als in Chicago (Spitalnik en Strauss, 1978). Per schildklier-
preparaat werden veel meer coupes bekeken dan bij een standaardonder-
zoek. Een aantal occulte carcinomen zou bij een routineprocedure waar-
schijnlijk niet gevonden zijn, zoals 2 van de 3 carcinomen bij de afzeggers
(patiënten 180 en 535). Door de methode van pathologisch-anatomisch
onderzoek kunnen echter verschillen in incidentie en latent' 3tijd, althans
tussen Leiden en Chicago, niet verklaard worden; maar mogelijk wel door
de criteria voormaligniteit. Om deze oorzaak uit te sluiten of aannemelijk
te maken zou uitwisseling van een aantal preparaten wenselijk zijn.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat in de Leidse populatie selectie
heeft plaatsgevonden. Van de 62 patiënten in de poliklinisch onderzochte
groep aan wie nader onderzoek was geadviseerd, werden slechts 29 pa-
tiënten geopereerd. Weliswaar waren dit de patiënten bij wie de kans op
een carcinoom het grootst werd geacht, maar van de 33 niet-geopereerde
patiënten kan een aantal een carcinoom hebben. Op theoretische gron-
den kan evenmin worden uitgesloten dat er in de groep overledenen min-
der noduli en meer carcinomen zijn voorgekomen dan in de andere
groepen. Gezien echter de relatie van noduli in de onderzochte groep met
de leeftijd, de dosis en het geslacht en gezien de lange latentietijden is het
erg onwaarschijnlijk dat er in de groep overledenen relatief meer noduli
en carcinomen geïnduceerd zouden zijn dan in de andere groepen. Van
de 149 overledenen van wie de doodsoorzaak bekend is, waren er 2 over-
leden aan een carcinoom van de schildklier (patiënten 493 en 613). De
derde patiënt met een schildkliercarcinoom in deze groep (patiënt 473)
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overleed waarschijnlijk niet aan deze tumor. Indien de mortaliteit van het
papillaire schildkliercarcinoom 5% bedraagt, dan zouden op grond daar-
van in de gehele steekproef nog 38 klinisch relevante carcinomen ver-
wacht kunnen worden. Het thans gevonden aantal van 5 in de poliklinisch
onderzochte groep is vergeleken daarbij erg laag.

Geconcludeerd kan worden dat er verschillen zijn in incidentie en la-
tentietijden van geihduceerde schildkliercarcinomen tussen de Leidse
patiënten en elders onderzochte populaties die mogelijk verklaard kun-
nen worden door verschillen in leeftijd tijdens bestraling, de indicaties
voor bestraling, de duur van de bestralingsperiode, in omvang van de
operatie, de pathologisch-anatomische criteria voor maligniteit en door
selectie binnen de Leidse populatie.

VII.4 CONCLUSIES

1. De kans op geihduceerde noduli in de schildklier bij de nog levende
en onderzochte personen die in Leiden tussen 1932 en 1963 bestraald
zijn voor goedaardige ziekten in het hoofd-halsgebied, bedraagt 372
noduli per 1O4 personen per Gy voor de gehele observatieperiode van
ruim 3 8 jaar.

2. De kans op noduli is voor vrouwen groter dan voor mannen. Voor
mannen neemt de kans toe met de dosis. Voor vrouwen is de invloed
van de dosis niet significant.

3. Voor de patiënten die jonger waren dan 20 jaar tijdens de bestraling
is de kans op noduli groter dan voor ouderen en neemt toe met de
dosis. Voor ouderen is de kans niet significant afhankelijk van de
dosis.

4. De kans op noduli voor vrouwen die jonger waren dan 20 jaar tijdens
de bestraling is vijfmaal zo groot als voor mannen die ouder dan 20
jaar waren.

5. De prevalentie van noduli in de poliklinisch onderzochte groep is
achtmaal zo hoog als bij niet-bestraalde personen.

6. Een grotere kans op noduli komt tot uiting in een verkorting van de
latentietijd.

7. De kans dat bij patiënten met noduli na bestraling een carcinoom
gevonden wordt, is niet groter dan bij niet-bestraalde personen met
noduli in de schildklier. Voor beide groepen patiënten kan eenzelfde
diagnostische en therapeutische procedure gevolgd worden.

8. Opsporing en onderzoek van het resterende deel van de in Leiden be-
straalde populatie is niet zinvol in verband met een te kleine winst in
overleving in verhouding tot de kosten.
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9. De helft van de schildkliercarcinomen na bestraling is van het occulte
(< 1,5 cm) papillaire type en is klinisch van geen betekenis, omdat de
levensverwachting er niet door beihvloed wordt.

10. De latentietijd van geïnduceerde schildkliercarcinomen is bij de Leidse
patiënten gemiddeld 16 jaar langer dan elders.

11. De patiënten bij wie een carcinoom werd geihduceerd waren tijdens
de bestraling gemiddeld 12 jaar oud en ongeveer 13 jaar jonger dan de
rest van de bestraalde populatie.

12. De absolute kans voor de inductie van carcinomen voor de gehele
populatie kan niet met zekerheid berekend worden omdat selectie
binnen de populatie niet is uitgesloten.

13. Voor het nog levende deel van de Leidse populatie is de kans op een
geihduceerd schildkliercarcinoom ongeveer 50 carcinomen per 104

personen per Gy na een observatieperiode van 38 jaar. Bij een obser-
vatieperiode van 26 jaar is de incidentie in Leiden minder dan 10
carcinomen per 104 personen per Gy en is aanzienlijk lager dan de
minimale incidentie die UNSCEAR in 1977 berekende voor vergelijk-
bare onderzoeken elders.

14. De verschillen in latentietijd en incidentie voor geïnduceerde carci-
nomen tussen de populaties in Leiden en elders kunnen verklaard
worden door verschillen in leeftijd tijdens bestraling, in indicaties
voor bestraling, in de duur van de bestralingsperiode, in omvang van
de operaties, in de pathologisch-anatomische criteria voor maligniteit
en door selectie binnen de Leidse populatie.
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SAMENVATTING

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar door ioni-
serende straling geihduceerde tumoren bij een deel van de patiënten
die in het Academisch Ziekenhuis te Leiden tussen 1932 en 1963 be-
straald zijn voor goedaardige ziekten in het hoofd-halsgebied.
Met het doel na te gaan of het zinvol zou zijn alle patiënten op te sporen
en te onderzoeken, werd 25% van deze bestraalde populatie steekproefs-
gewijs onderzocht op (geihduceerde) tumoren van de huid, de mond-keel-
holte, de schildklier en de bijschildklieren. Dit proefschrift beperkt zich
tot het onderzoek van de schildklier. In deel I (Hoofdstuk I-II) wordt het
literatuuronderzoek en in deel II (Hoofdstuk IV-VII) het eigen onder-
zoek beschreven.

In hoofdstuk I zijn de onderzoeken van menselijke populaties gerang-
schikt naar de wijze van bestraling en de wijze van onderzoek. De meeste
gegevens zijn verkregen door onderzoek van patiënten die om medische
redenen uitwendig bestraald waren, bijvoorbeeld wegens ademhalingspro-
blemen die men toeschreef aan een vergroting van de thymus. Vooral in
de Verenigde Staten zijn grote groepen aldus bestraalde personen schrif-
telijk of lichamelijk onderzocht en wel of niet vergeleken met een con-
trolegroep. Minder onderzoeken zijn beschikbaar naar de inductie van
tumoren door inwendige bestraling door radioactieve isotopen zoals
1 3 1 1 . Bevolkingsgroepen die blootgesteld zijn geweest aan kernbomex-
plosies zoals in Hiroshima en Nagasaki, de Marshall-eilanden en in Utah
en Nevada zijn zorgvuldig onderzocht op geihduceerde tumoren van de
schildklier.

In hoofdstuk II wordt aan de hand van de in het eerste hoofdstuk be-
schreven onderzoeken een aantal factoren geanalyseerd die bij inductie
van tumoren in de schildklier mogelijk een rol spelen. De geihduceerde
schildkliercarcinomen komen tweemaal zo vaak voor bij vrouwen als bij
mannen. De invloed van de leeftijd op de inductie van carcinomen staat
niet vast. In Japan en op de Marshall-eilanden werden de meeste carci-
nomen gevonden bij personen die tussen de 10 en de 20 jaar waren tijdens
de bestraling. Hempelmann vond een duidelijke invloed van socio-cultu-
rele factoren. Hij stelde een sterk verhoogd risico vast voor Amerikaanse
Joodse kinderen vergeleken met andere kinderen. Bij dierexperimenten
is gebleken dat bij stimulatie van de schildklier door T.S.H, de kans op
inductie van carcinomen toeneemt. Over de invloed van de functionele
toestand bij de mens is weinig bekend. Een verband tussen de indicatie
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voor bestraling en de inductie van tumoren kan niet worden aangetoond.
In Hiroshima en Nagasaki kon worden vastgesteld dat neutronenstraling
per eenheid van dosis een groter leukemie-inducerend vermogen heeft
dan gammastraling. Mogelijk geldt dit ook voor de inductie van solide
tumoren. Over het effect van de dosis zijn slechts gegevens beschikbaar
van 0,06 tot 15 Gy. Het verband tussen de dosis en het aantal geïndu-
ceerde carcinomen kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar is
waarschijnlijk lineair.
De invloed van de fractionering is uit de studie van menselijke popula-
ties niet na te gaan. De lange latentietijd van geïnduceerde tumoren is
mogelijk afhankelijk van de dosis en de leeftijd tijdens bestraling.

In hoofdstuk III blijkt dat 85% van de geïnduceerde carcinomen van
het papillaire of gemengde, en 15% van het folliculaire type is. Occulte
(kleiner dan 1,5 cm) papillaire carcinomen zijn klinisch van geen beteke-
nis omdat de gezondheid en de levensverwachting er niet door beihvloed
worden. Geihduceerde carcinomen zijn in 30-50% van de gevallen multi-
focaal en bij 30-80% van de patiënten gemetastaseerd naar de lymf-
klieren in de hals. Minder dan 10% van deze carcinomen metastaseert
naar de longen. De prevalentie van nodulaire afwijkingen in de schildklier
na bestraling varieert van 6-28%. Van deze noduli berust 33-47% op een
carcinoom. De mortaliteit van geihduceerde carcinomen is lager dan 5%.
Over de behandeling van noduli na bestraling lopen de meningen uiteen
van totale thyroïdectomie bij geringe, niet-palpabele afwijkingen op het
scintigram tot verwijdering van alleen de kwab met duidelijk palpabele
koude afwijkingen met maligne kenmerken.

In hoofdstuk IV is het proefonderzoek beschreven waarin werd vast-
gesteld dat tussen 1932 en 1963 bijna 4000 patiënten in het Academisch
Ziekenhuis te Leiden zijn bestraald voor goedaardige ziekten in het
hoofd-halsgebied en dat onderzoek van deze populatie uitvoerbaar zou
zijn. Bij de 30 patiënten die poliklinisch werden onderzocht en bij de
afzeggers, werden zesmaal zoveel noduli in de schildklier gevonden als bij
een niet-bestraalde groep verwacht zou mogen worden. In verband met
een klein geacht risico en hun hoge leeftijd werd het niet zinvol geacht
patiënten die voor cervicale artrose waren bestraald in een voortgezet
onderzoek te betrekken. Zonder deze groep zouden in het nog levend
deel van de populatie (1600 personen) ongeveer 500 patiënten met
noduli kunnen worden verwacht. Indien, zoals elders, bij één op de drie
patiënten met noduli, een carcinoom zou bestaan, dan zou bij ongeveer
170 patiënten een carcinoom kunnen worden gevonden. Van 86% van de
overleden patiënten kon de doodsoorzaak achterhaald worden.
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In hoofdstuk V volgt een beschrijving van het onderzoek van een grote
steekproef (25%) uit de populatie zonder patiënten die voor cervicale ar-
trose waren bestraald. Van 605 opgespoorde patiënten waren er 360
(59%) in leven in Nederland, 179 (30%) waren overleden en 66 (11%)
waren niet opspoorbaar of geëmigreerd. Alle patiënten worden, verdeeld
over vier opsporings- en vijf indicatiegroepen, onderling vergeleken op
een aantal risicofactoren zoals de leeftijd tijdens bestraling, de toege-
diende dosis, het aantal fracties, de duur van de bestralings- en van de
observatieperiode. Van de 360 in Nederland wonende patiënten werden
er 257 poliklinisch onderzocht; 25 van hen waren al eerder aan de schild-
klier geopereerd, van wie 3 wegens een carcinoom. Aan 62 patiënten
werd thans nader specialistisch onderzoek geadviseerd op verdenking
van een carcinoom, van wie 29 werden geopereerd. Daarbij werd viermaal
een carcinoom gevonden, waarvan er twee occult waren. Van de 87 pa-
tiënten die het onderzoek afzegden, waren 7 geopereerd aan de schildklier,
waarbij driemaal een occult carcinoom was gevonden. In de groep van
179 overleden patiënten werden drie carcinomen van de schildklier gevon-
den. Twee van deze drie patiënten waren aan dit carcinoom overleden.

In hoofdstuk VI wordt het onderzoek beschreven waarbij naar het ver-
band werd gezocht tussen een aantal risicofactoren en de inductie van
noduli in de poliklinisch onderzochte groep. De gemiddelde latentietijd
van de noduli was 42 jaar. Significante verschillen werden gezien voor het
geslacht, de leeftijd tijdens bestraling en de dosis. Voor vrouwen jonger
dan 20 jaar tijdens de bestraling is de kans op noduli vijfmaal zo groot als
voor mannen ouder dan 20 jaar. Bij vergelijking van de geopereerde met
de niet-geopereerde patiënten worden deze verschillen bevestigd. De
mediane dosis in de schildklier was bij patiënten met een carcinoom vijf-
maal zo hoog als bij niet-geopereerde patiënten (25,7 en 5,7 Gy).

In het eerste deel van het laatste hoofdstuk wordt na een kosten-baten
analyse geconcludeerd dat onderzoek van het resterende deel van de
bestraalde populatie niet zinvol is omdat de hoge kosten niet opwegen
tegen de winst in overleving. In afwijking van de verwachting werden bij
de geopereerde patiënten met noduli niet meer carcinomen gevonden dan
bij niet-bestraalde patiënten met noduli in de schildklier gebruikelijk is.
Door bestraling is de kans op noduli blijkbaar sterk vergroot, maar het
diagnostisch en therapeutisch beleid behoeft bij bestraalde patiënten
niet anders te zijn dan bij niet-bestraalde patiënten met noduli. Bij de
wetenschappelijke aspecten wordt vastgesteld dat de prevalentie van
noduli en carcinomen groter dan 1,5 cm bij de nog levende Leidse pa-
tiënten ongeveer overeenkomt met die bij vergelijkbare onderzoeken
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elders, indien de lengte van de observatieperiode buiten beschouwing ge-
laten wordt. Indien voor de Leidse populatie dezelfde observatieperiode
in acht wordt genomen als elders dan is de incidentie in Leiden zowel
voor noduli als voor carcinomen aanzienlijk lager. De incidentie van car-
cinomen gedurende de eerste 26 jaar na de bestraling is in Leiden een
factor 5-15 lager dan de incidentie van UNSCEAR uit 1977. De gemid-
delde latentietijd voor carcinomen is in Leiden 16 jaar langer dan elders.
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn verschillen in indicaties, leeftijd tij-
dens bestraling, de duur van de bestralingsperiode, de omvang van de
operatie, de pathologisch-anatomische criteria voor maligniteit en selectie
binnen de Leidse populatie.
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SUMMARY

The study reported in this thesis formed part of an investigation on
radiation-induced tumours in a sample of the patients given radiation
therapy in the head and neck region for benign diseases at the Leiden
University Hospital between 1932 and 1963.

To find out whether it would be useful to trace and examine all pa-
tients, a random sample comprising 25% of the irradiated cohort was
examined for (induced) tumours of the skin, mouth and throat, and the
thyroid and parathyroid glands. The present study was confined to in-
duced tumours of the thyroid gland. The literature is reviewed and ana-
lysed in Part I (Chapters I-III) and the study itself is described in Part II
(Chapters IV-VII).

In Chapter I the relevant clinical studies are grouped according to
method of irradiation and method of study. Most of the available data
concern patients irradiated externally for medical reasons, for instance to
relieve respiratory distress ascribed to enlargement of the thymic gland.
Especially in the United States, large series of patients irradiated for this
reason have been studied by means of questionnairies or clinical examina-
tion, and sometimes compared with a control group. Fewer studies have
been done on the induction of tumours by internal irradiation with
radioactive isotopes such as x 3 1 1 . Populations exposed to nuclear explo-
sions, as in Hiroshima and Nagasaki, the Marshall Islands, and in Utah
and Nevada, have been thoroughly examined with respect to induced
tumours of the thyroid gland.

In Chapter II a number of factors possibly involved in the induction of
thyroid-gland tumours are analysed on the basis of the studies reviewed
in Chapter I. Radiation-induced tumours occur twice as often in females
as in males. An influence of age on the induction of carcinomas has not
been established. In Japan and the Marshall Islands most of the carcino-
mas were found in individuals aged between 10 and 20 years at the time
of exposure. Hempelmann found clear evidence that socio-cultural factors
play a role; for instance, American Jewish children proved to be at much
greater risk than older children.

With respect to the thyroid gland, there is experimental evidence that
stimulation by TSH increases the risk of induction of carcinomas. Little
is known about the influence of the functional state of the thyroid gland
in man.

A relationship between the indications for irradiation and the induc-
tion of turnouts has not been demonstrated. In Hiroshima and Nagasaki
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the leukaemia-inducing effect per unit absorbed dose was found to be
higher for neutrons than for gamma rays, and this might also hold for the
induction of solid tumours. Data on the effect of dose are only available
for the range from 0.06 to 15 Gy. The realtionship between dose and
number of induced carcinomas is not certain, but is probably linear. The
role of fractionation cannot be deduced from the published studies on
human cohorts. The prolonged latency of radiation-induced tumours
might be dependent on dose and age at irradiation.

Chapter III deals with the natural history and treatment of these neo-
plasms. Of the radiation-induced carcinomas, 85% are of the papillary
and mixed papillary types and 15% of the follicular type. Because they
do not influence health and life expectancy, occult (smaller than 1.5 cm)
papillary carcinomas have no clinical importance. Furthermore, 30-50%
of the radiation-induced carcinomas are multifocal and 30-80% of the
patients show metastases in the cervical lymph glands. Less than 10% of
the cases show pulmonary metastases.

The prevalence of radiation-associated thyroid nodules ranges from 6
to 28%, and 33 to 47% of these nodules prove to be carcinomas. The
mortality rate of radiation-induced carcinomas is less than 5%. Consensus
has not been reached concerning the treatment of radiation-associated
nodules. Opinions range from total thyroidectomy in patients with a
small and non-palpable scintigraphic lesion to removal of only an affected
lobe containing one or more clearly palpable cold lesions with malignant
features.

Chapter IV describes the pilot study which showed that between 1932
and 1963, almost 4.00G patients had been irradiated in the head and
neck region for benign diseases in the Leiden University Hospital, and
that examination of this cohort was feasible. Six times as many thyroid
nodules were observed in the 30 clinically examined patients as might
have been expected in a non-irradiated group.

Because of the low estimated risk and advanced age of the patients
who had been i/radiated for arthrosis of the cervical spine, this group was
not included in the main study. After exclusion of this group, there were
1,600 living patients in about 500 of whom thyroid nodules could be
expected. If, as elsewhere, every third patient with nodules had a carci-
noma, the number of cases would amount to about 170. For 85% of the
deceased patients information about the cause of death could be ob-
tained.

Chapter V describes the examination of the random sample (25%) of
the irradiated cohort (not including the patients irradiated for arthrosis
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of the cervical spine). Of the 605 patients who could be traced, 360
(59%) were still alive and in the Netherlands, 179 (30%) had died, and 66
(11%) were untraceble or had emigrated.

The patients were divided into four recall groups and five indication
groups for comparison with respect to a number of risk factors such as
age at irradiation, the dose applied, the number of fractions, the over-all
radiation time, and the duration of follow-up. Of the patients who were
still alive, 257 accepted the invitation to come for a clinical examination.
Twenty-five of them had already been operated on for thyroid-gland
nodules, and in three of them a carcinoma had been found. After the
examination, 62 were advised to have their thyroid gland examined be-
cause of nodules; 29 of these patients were operated on and four proved
to have a carcinoma, in two cases occult.

Eighty-seven patients refused the examination, but 49 of them provided
us with useful information. Seven patients in this group had been oper-
ated on for thyroid disease, in three cases carcinoma. Among the group
of 149 deceased patients with known cause of death, there were three
cases of carcinoma of the thyroid gland, in two of them fatal.

Chapter VI discusses the analyses performed to evaluate correlations
between a number of risk factors and the induction of nodules in the
examined group. The average duration of latency of the nodules was 42
years. Significant differences were observed for sex, age at irradiation,
and dose. For women younger than 20 years when they received radio-
therapy, the risk is five times greater than for men older than 20 years.
Comparison of the surgical and non-surgical groups confirmed these dif-
ferences. The median dose applied to the thyroid gland of the patients
with a carcinoma was almost five times as high as in the patients who
were not operated on (25.7 and 5.7 Gy, respectively).

The conclusions drawn from the study are given in Chapter VII.
Analysis of the costs and benefits indicates that tracing and recall of the
remaining part of the irradiated cohort can not be recommended, be-
cause the costs are not justified by sufficient gain in life expectancy.

Contrary to expectation, the number of carcinomas in the group of
surgically treated patients was not higher than the incidence usually
found for non-irradiated patients operated on for thyroid nodules. There
can be no doubt that irradiation strongly increases the risk of thyroid
nodules, but different diagnostic and therapeutic policies are not re-
quired for irradiated and non-irradiated patients with nodules in the
thyroid gland.

With respect to the scientific aspects, it may be concluded that if
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the duration of follow-up is not taken into account, the prevalence of
thyroid gland nodules and non-occult carcinomas in the surviving Leiden
patients is roughly the same as that found in comparable studies done
elsewhere, but for equivalent follow-up periods the incidence of both
nodules and carcinomas is much lower for Leiden. The incidence in our
studies of all types of carcinoma during the first 26 years after the irra-
diation is 5-15 times lower than that reported by UNSCEAR in 1977,

The average latency period for carcinomas proved to be 16 years
longer in Leiden than elsewhere. This divergence can be explained by dif-
ferences in indications for irradiation, age at irradiation, duration of irra-
diation period, mass of thyroid removed at surgery, criteria applied for
malignancy, and selection in the Leiden sample.
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BIJLAGE 1

De brief met inlichtingen,
bestemd voor de patiënten

Zeer Geachte Heer, Mevrouw,

U bent in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, waarschijnlijk met goed gevolg, be-
straald in het halsgebied voor een goedaardige ziekte. Hoewel hierover nog niet veel
met zekerheid bekend is, zijn er aanwijzingen dat als gevolg van deze bestraling af-
wijkingen, meestal goedaardige, maar ook wel eens kwaadaardige, in bijvoorbeeld de
schildklier kunnen ontstaan. Het is niet ongewoon dat deze afwijkingen pas na 20
jaar, of zelfs nog later, ontstaan.

Omdat wij in het Academisch Ziekenhuis Leiden nog beschikken over alle gegevens
van de patiënten die vanaf 1922 bestraald zijn, zijn wij in staat onderzoek te doen
naar de mogelijke gevolgen van deze bestraling. Vandaar dat wij Uw huidige adres
hebben opgespoord en U hierbij verzoeken aan dit onderzoek Uw medewerking te
verlenen. Het gaat hierbij op de eerste plaats om Uw eigen belang, maar ook hopen
wij op deze manier meer inzicht te krijgen in de late gevolgen van bestraling.

U kunt aan het onderzoek meewerken door op één van de onderzoekdagen naar
het Academisch Ziekenhuis te Leiden te komen, waar U dan in de polikliniek Interne
Geneeskunde onderzocht zult worden door een radiotherapeut, een keel-, neus- en
oorarts, een huidarts en een internist. Daarbij wordt een eenvoudig onderzoek gedaan
van de bestraalde huid, de mond-keelholte, de schildklier en de speekselklieren. Van
de schildklier willen wij ook een "foto" maken door middel van een scintigrafisch
onderzoek. Daarvoor is het nodig een prik in de arm te geven, waarbij ook een
geringe hoeveelheid bloed wordt afgenomen voor onderzoek in het laboratorium naar
de functie van de bijschildklieren.
Vóór het onderzoek wordt U door mij een aantal vragen gesteld; het geheel zal
ongeveer twee uur in beslag nemen.

Mogelijk bent U ook in de jaren vijftig al eens voor een dergelijk onderzoek naar
Leiden gekomen, of bent U inmiddels al behandeld voor afwijkingen in het bestraalde
gebied. Ook dan zouden wij U willen verzoeken aan het onderzoek mee te doen en
zo mogelijk naar Leiden te komen. Bent U door wat voor reden dan ook niet in staat
U in Leiden te laten onderzoeken, dan zouden wij dat graag van U vernemen, opdat
wij voor U, indien gewenst, naar een andere oplossing zoeken.

Tegelijk met deze brief heefi Uw huisarts ook inlichtingen van ons gekregen over
dit onderzoek, zodat U eventueel met hem kunt overleggen alvorens U beslist Uw
medewerking te verlenen.
U en Uw huisarts zullen van de bevindingen van het onderzoek verslag ontvangen.
De reiskosten per openbaar vervoor voor U en een begeleider worden door ons
vergoed.
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Indien U met een en ander akkoord gaat, verzoeken wij U bijgaande vragen te be-
antwoorden en in de antwoordenvelop terug te sturen. Zodra wij Uw antwoord heb-
ben, krijgt U van ons een schriftelijke oproep voor het onderzoek.
Hebt U nog vragen over dit onderzoek, of als U nog twijfelt over Uw medewerking,
belt U dan gerust 071 (Leiden) 147222, toestel 5448 of 5457.

Hoogachtend,

WAX van Daal, radiotherapeut
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BIJLAGE 2

De brief met inlichtingen
bestemd voor de huisartsen

Zeer geachte Collega,

Uw patiënt(e)
werd in op de afdeling Radiologie van het Academisch Ziekenhuis te
Leiden bestraald wegens

Zoals bekend kunnen als gevolg van deze behandeling tumoren ontstaan in ver-
schillende organen, met name in de schildklier, de huid en bijschildklieren.
Wij kennen meerdere patiënten, die achtereenvolgens benigne of maligne tumoren
kregen in de huid, de schildklier en de larynx.
Bij een proefonderzoek, dat door ons het afgelopen jaar bij een 30-tal patiënten is
gedaan, werden vijfmaal zoveel nodulaire afwijkingen in de schildklier gevonden als
verwacht mocht worden. Volgens gegevens uit de literatuur zou een groot deel van
deze noduli na bestraling op een carcinoom berusten.

Wij zijn door het Koningin Wilhalmina Fonds in de gelegenheid gesteld alle 4000
patiënten, die tussen 1932 en 1963 in Leiden in het hoofd-halsgebied bestraald zijn
voor goedaardige aandoeningen, op te sporen en te onderzoeken op genoemde afwij-
kingen. Het doel van dit onderzoek is om patiënten met een verhoogd risico op te
sporen en eventueel te behandelen; tevens hopen wij op deze wijze meer inzicht te
krijgen in dosis-effect relaties en latentietijden. Wij beschikken namelijk nog over alle
bestralingsgegevens uit die tijd, zodat het voor iedere patiënt mogelijk is de dosis ter
plaatse van de huid, de schildklier en de larynx te berekenen.

Wij zullen bovengenoemde patiënt een dezer dagen benaderen met het verzoek aan
het onderzoek deel te nemen en daarvoor op onze kosten naar Leiden te komen. Op
de polikliniek Radiotherapie zal de patiënt dan worden onderzocht door een huidarts,
een kno-arts, een internist en een radiotherapeut. Het betreft een eenvoudige in-
spectie en palpatie van het hoofd-halsgebied. Tevens zal een scintigram van de schild-
klier worden vervaardigd met behulp van Technetium99 pertechnetaat. De stralen-
belasting van de schildklier is bij dit isotoop 75 maal geringer dan bij gebruik van
Jodiuml31 en ligt in de orde van grootte van 1 rad.
Tevens willen wij bij de injectie van het radiofarmacon een buisje bloed afnemen
voor bepaling van het calcium- sn fosfaatgehalte in het serum ten behoeve van de
opsporing van hyperparathyreoidie als laat gevolg van bestraling.

Bij het constateren van verdachte afwijkingen zal na overleg met U een voorstel ge-
daan worden voor verdere diagnostiek en eventuele behandeling. De huidarts zou
terwille van een efficiënte werkwijze graag van verdachte afwijkingen op de dag van



126

het eerste onderzoek al een biopsie nemen. Wij nemen aan dat er Uwerzijds geen
bezwaar tegen deze procedure is. Mocht dit wel het geval zijn, dan zouden wij dat
graag van U vernemen, opdat wij daar rekening mee houden.
Uiteraard ontvangt U evenals de patiënt zelf een verslag van het onderzoek en onze
bevindingen.
Voor het geval Uw patiënt al bekend is met aandoeningen waarop het onderzoek nu
gericht is, zouden wij het op prijs stellen van U de gegevens over diagnostiek en be-
handeling te ontvangen, opdat wij die in ons onderzoek kunnen verwerken. Voor het
verzenden hiervan kunt U gebruik maken van de ingesloten antwoordenvelop, die
U ook kunt gebruiken voor het versturen van op- en aanmerkingen of vragen naar
aanleiding van dit schrijven.

Voor meer informatie inzake door ioniserende straling geihduceerde tumoren,
in het bijzonder van de schildklier, verwijs ik U naar bijgevoegde literatuurlijst.
Indien gewenst, stellen wij U de betreffende literatuur graag beschikbaar.
Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking,

collegialiter,

W.A.J. van Daal, radiotherapeut
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STELLINGEN

bij het proefschrift "door ioniserende straling geïnduceerde tumoren van
de schüdklier" door W.A.J. van Daal

1. Opsporing en onderzoek van personen die lang geleden voor goed-
aardige ziekten in het halsgebied bestraald zijn geweest, is niet zinvol
voor zover het geïnduceerde tumoren van de schüdklier betreft.

dit proefschrift

2. De stelling dat bij bestraling met doses hoger dan 20 Gy de kans op
inductie van schildkliercarcinoom afneemt is niet juist.

H.R. Maxon a.o„ Am. J. Med., 63, 967 (1977)

3. De indicatie tot operatieve exploratie van nodulaire afwijkingen in
de schüdklier behoeft bij patiënten met een bestraling van de hals in
de voorgeschiedenis niet ruimer gesteld te worden dan bij patiënten
die niet bestraald zijn geweest.

dit proefschrift

4. Een totale thyreoidectomie is bij patiënten met noduli in de schüd-
klier na bestraling slechts zelden geihdiceerd.

dit proefschrift

5. De gemiddelde latentietijd van het geïnduceerde schüdkliercarcinoom
is langer dan de 20 jaar die de United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation in haar rapport van 1977
opgeeft.

UNSCEAR, report to the General Assembly, New York (1977)

6. Dat door ioniserende straling tumoren kunnen worden geihduceerd
is geen doorslaggevend argument om bij de behandeling van het
cervixcarcinoom operatieve behandeling te verkiezen boven radio-
therapie.
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7. De belasting van totale lichaamshyperthermie, toegevoegd aan
radiotherapie, weegt niet op tegen de geringe kans op een gunstiger
effect op de tumor van de gecombineerde behandeling dan van
radiotherapie alleen.

8. Het effect van bestraling van maligne melanomen hangt meer af van
de duur van de bestralingsperiode dan van de fractiedosis of het
aantal fracties.

K.R. Trotta.o., Int. J. Radiation One. Biol. Phys., 7,15 (1981)

9. De specificiteit van de zure fosfatasebepaling die Watson en Tang
gebruiken om de voorspellende waarde van deze test te berekenen
bij onderzoek op prostaatcarcinoom, is niet van toepassing bij
screening van grote bevolkingsgroepen.

R.A. Watson and D.B. Tang, The New Eng. J. ofMed., 303, 497(1980)

10. Bij een goede begeleiding van patiënten met een niet te genezen
vorm van kanker zal de vraag naar euthanasie slechts zelden gesteld
worden.

11. Het definiëren van de aan het Si-stelsel aangepaste eenheid van
dosis-equivalent, de Sievert (Sv), als 1 Sv = 1 J/kg (exact), is feitelijk
onjuist en daardoor onnodig verwarrend.

12. La peinture est un oeil, un oeil aveuglé qui continue de voir, et qui
voit ce qui l'aveugle.

J. Putman et Ch. Juliet: Bram van Velde, Edition Maeght, Paris, 1975


